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Διζαγωγή  

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε φζν θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί µία πνιχ 

ζχγρξνλε έλλνηα γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη δελ ππάξρεη 

έλαο ζαθήο θαη θπξίαξρνο νξηζµφο πνπ λα ηελ πεξηγξάθεη, παξφια απηά ε Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη λα 

θαιχπηεη θαζεµεξηλά φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο.  πρλά σο έλλνηα πξνθαιεί 

ζχγρπζε, ηφζν ζηνπο επηρεηξεµαηίεο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, αθνχ ππάξρνπλ 

άπεηξνη ηξφπνη εθαξµνγήο ηεο, δειαδή άπεηξεο επηρεηξεµαηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

µπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν.   

Μφιηο ηνλ 20ν αηψλα νη µάξθεηεξο ήξζαλ αληηµέησπνη µε ηηο θαηεγνξίεο ηεο, πνπ 

είλαη ε πξνψζεζε ζθνπνχ, ην µάξθεηηλγθ ζθνπνχ, ην θνηλσληθφ µάξθεηηλγθ, ε 

εηαηξηθή θηιαλζξσπία, ν εηαηξηθφο εζεινληηζµφο θαη νη θνηλσληθά ππεχζπλεο 

πξαθηηθέο. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο έρνπλ σο ηνµείο εθαξµνγήο ηελ απνζηνιή, ηηο 

αμίεο θαη ην φξαµα ηηο επηρείξεζεο, ην εξγαζηαθφ ηεο θιίµα, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα, ηελ ελαζρφιεζε µε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο, ην πεξηβάιινλ, ηελ αγνξά θαη πξφζθαηα θαη ηελ εζηθή.   

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε σθειεί ηφζν ηελ θνηλσλία φζν θαη ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο. Απηφ ζπλδέεηαη µε ην φηη 

επαηζζεηνπνηεµέλνη εµθαλίδνληαη θαη νη θαηαλαισηέο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ εθαξµφδνπλ πξνγξάµµαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  Σν θαηά πφζν, 

ψµνο, ε ζεσξία γίλεηαη πξάμε, δειαδή θαηά πφζν ηα θίλεηξα εθαξµνγήο είλαη αγλά, 

εμαξηψληαη απφ ηελ «ζπλείδεζε» ηεο θάζε επηρείξεζεο μερσξηζηά.  

Αλάµεζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άγλνηα ηνπ φξνπ, ζε απηέο πνπ δελ ηελ 

εθαξµφδνπλ θαη ζε απηέο πνπ µφλν θίλεηξν ηνπο είλαη ε απιεζηία, ειηαρηίδα ραξάο 

απνηεινχλ µεξηθά παξαδείγµαηα ζηελ ηζηνξία αιιά θαη ζπγρξφλσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ εξγάζηεθαλ ζνβαξά επάλσ ζηα θνηλσληθά δεηήµαηα, επηβεβαηψλνληαο ηνλ ιφγν 

χπαξμεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 
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Κεθάλαιο 1
Ο

  

 

Βιωζιμόηηηα 

Ζ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο ή ηεο αεηθνξίαο ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ππφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ  γχξσ 

απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.   

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηνη νξηζκνί δηάθνξσλ εξεπλεηψλ πξνζπαζψληαο λα 

δηαηππψζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο. 

1. «Βηψζηκε Αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 

ρσξίο λα δηαθπβεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχπηνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο» 

2. «Οηθνινγηθή βησζηκφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νληνηήησλ, είηε 

αηνκηθά είηε ζπιινγηθά, λα ππάξρνπλ θαη λα αθκάδνπλ ( είηε ζε αλαιινίσηεο είηε ζε 

εμειηζζφκελεο κνξθέο) γηα κηθξά ρξνληθά πιαίζηα, µε ηέηνην ηξφπν πνπ ε χπαξμε θαη 

ε αθκή ησλ άιισλ ζπιινγηθψλ νληνηήησλ λα επηηξέπεηαη ζε ζπζρεηηδφκελα επίπεδα 

θαη ζε ζπζρεηηδφκελα ζπζηήκαηα». 

3. «Ζ ιέμε βησζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ή θάζε άιινπ ελεξγνχ ζπζηήκαηνο λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί 

απεξηφξηζηα ζην κέιινλ ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη ζε παξαθκή απφ εμάληιεζε ησλ 

βαζηθψλ πφξσλ»
1
.  

Γηα λα ππάξμεη κηα βηψζηκε αλάπηπμε ζε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη νη ζρέζεηο ηεο θαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο κε ην γχξσ πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ λα είλαη ζε 

αξκνλία θαη κε ζθνπφ λα κελ βιάπηεη ην έλα ην άιιν αιιά λα πξνζθέξνπλ θέξδε. 

 

 

                                                           
1
 Λεπθή Βίβινο-Δπξσπατθή ∆ηαθπβέξλεζε (25-7-2011), Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
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1.1 ΔΠΗΠΔΓΑ-ΥΔΔΗ-ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΒΗΩΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 
 

Πίνακαρ 1:  Υαπακηηπιζηικά οικολογικών βιώζιμων οπγανιζμών
2
 

Οικολογικό Δπίπεδο  

Υξεζηκνπνίεζε ησλ εηζξνψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ µε βηψζηκνπο ξπζκνχο . ρεδίαζε 

δηεξγαζηψλ γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαηεξήζεσο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ . 

Αλάπηπμε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα βηψζηκε ρξήζε θαη αλαθχθισζε . Γεκηνπξγία 

µφλν αθνκνηψζηκσλ εθξνψλ. πνπ είλαη νηθνινγηθά ρξήζηκεο ή νπδέηεξεο 

Απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί γηα αλίρλεπζε, εξκελεία θαη αληαπφθξηζε ζε θπζηθέο 

αληηδξάζεηο Πξνψζεζε ησλ αμηψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, επαηζζεζίαο θαη 

εθηειέζεσο . Αλάπηπμε αξρψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ.  

Πποζωπικό Δπίπεδο  

πκπεξίιεςε ησλ ελλνηψλ ηεο βησζηκφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη εθπαίδεπζήο ηνπ. Πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ πξνο ηε 

βησζηκφηεηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ θαηά ζπζηήκαηα θαη δνκέο . Δλίζρπζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο βησζηκφηεηαο µέζσ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ.  

Οπγανωηικό Δπίπεδο  

Έλαξμε ζπλεηαηξηζκψλ γηα νηθνινγηθά ζέκαηα θαη εκπινθή ζ’ απηνχο . Απνπζία 

ιφγσλ γηα δηακαξηπξίεο πεξηβαιινληηθψλ αθηηβηζηψλ. Υξεζηκνπνίεζε πξαθηηθψλ 

επηιχζεσο πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ.  πκκεηνρή ζηε βηνκεραληθή νηθνινγία θαη ζε 

άιιεο ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο . Καηαλνκή ησλ εθηεηακέλσλ θπζηθψλ πφξσλ κε δηα-

νξγαλσηηθή νηθνινγηθή ζπλεξγαζία.  

Πολιηικό-Οικονομικό Δπίπεδο  

Δλζάξξπλζε ηεο λνκνζεζίαο ππέξ ηεο βησζηκφηεηαο . Πξνψζεζε πξνζεγγίζεσλ 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο βαζηζκέλσλ ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο Δλζάξξπλζε θαη 

αλάπηπμε κεραληζκψλ ππνινγηζκνχ ηνπ πιήξνπο πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο 

Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππνζηεξίμεσο γηα βηψζηκε δεκφζηα πνιηηηθή θαη γηα 

                                                           
2
 Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο : επηρεηξήζεηο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, ζει. 47 
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πξνγξάκκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηε βησζηκφηεηα . Αληίζεζε ζηνπο 

αληηηηζέκελνπο-ζηε βησζηκφηεηα θαη πξνψζεζε επηδνηήζεσλ ζε εθείλνπο πνπ 

εληζρχνπλ ηε βησζηκφηεηα.  

Κοινωνικό-Πολιηιζμικό Δπίπεδο  

Αλάκεημε θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ελίζρπζε ησλ αμηψλ ηεο 

βησζηκφηεηαο . Πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε πεξηβαιινληηθψλ καζεκάησλ ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα . Παξνρή πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξα κέζα 

ελεκεξψζεσο . Γηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε βησζηκφηεηα απφ πνιηηηζκηθά πνηθίινπο 

εκπιεθφκελνπο . Πξνζήισζε ησλ νξγαλσηηθψλ κειψλ ζηηο αμίεο πεξηβαιινληηθήο 

επζχλεο.   

(Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο : επηρεηξήζεηο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, ζει. 47) 

1.2 ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖ ΗΓΔΑ ΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ   

Γηα πξψηε θνξά ε ηδέα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο αλαπηχρζεθε ζην ζπλέδξην ηνπ Rio 

ην 1960 πνπ αξρηθφο ζηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πλεδξίνπ 

ήηαλ:  

«Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Rio γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε», «Ζ πλζήθε γηα ηελ 

Κιηκαηνινγηθή Αιιαγή», «Ζ πλζήθε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα», «Ζ 

Γηαηήξεζε θαη ε Βηψζηκε Αλάπηπμε (Αεηθνξία) φισλ ησλ ηχπσλ ησλ δαζψλ», «Ζ 

Agenda 21». 

1.3  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο πξνέξρεηαη απφ νξνινγία ηεο δαζνινγίαο θαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, εηζεγεηήο ηεο έλλνηαο, ζεσξείηαη ν άμνλαο δαζνιφγνο Υ. θνλ 

Κάξινβηηο, ν νπνίνο ην 1713 ρξεζηκνπνίεζε πξψηνο ηελ έθθξαζε «αεηθφξνο» ζηελ 

αθφινπζε θξάζε: «Ζ ηέρλε, ε επηζηήκε θαη ην θαζεζηψο απηήο ηεο ρψξαο βαζίδεηαη 

ζηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή, κφληκε θαη αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ, 

δηφηη απηφ είλαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί ε ρψξα λα 

ππάξμεη». Ζ έλλνηα εκθαλίδεηαη ζαλ επίζεην θαη ηνλίδεη ηε δηάξθεηα κηαο επίδξαζεο ή 
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κηαο επηξξνήο, ελψ ε ιέμε «αεηθφξνο» δελ πξνυπήξρε ζηε δηάιεθην ησλ 

γεξκαλφθσλσλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, εηπκνινγηθά, ην νπζηαζηηθφ «αεηθνξία» 

πξνέξρεηαη απφ ην δηαξθήο, ζπλερήο, ζηαζεξφο θαη ζεκαίλεη «θαηαθξάηεζε» δειαδή 

απηφ πνπ κέλεη πίζσ». Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, απνηειεί ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ  αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή
3
.  

Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ε ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδεηαη ζήκεξα 

δηακνξθψζεθε κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. πγθεθξηκέλα, 

πξνήιζε απφ κεηαβνιή ζηελ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, ε νπνία αξρηθά εθθξάζηεθε 

σο αλεζπρία γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ, 

φπσο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε) θαη θπξίσο, σο ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ην γεγνλφο 

πσο νη θπζηθνί πφξνη είλαη απαξαίηεην, λα δηαηεξεζνχλ θαη γηα ηηο επφκελεο γελεέο. 

Έηζη, απφ ηε κηα, ε πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη απφ ηελ άιιε, ε νηθνλνκηθή 

χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 δεκηνχξγεζαλ νπζηαζηηθά ηηο πξψηεο βάζηκεο 

ακθηβνιίεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ λα απμάλνληαη αηέξκνλα, 

ζέηνληαο επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σν 1972, ζηε 

χλνδν ηεο δηεζλνχο Έλσζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Φχζεο θαη ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ 

(IUCN) δηλφηαλ έκθαζε ζε δεηήκαηα δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο. Ζ ∆ηεζλήο Έλσζε 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ(UNEP) θαη 

ην Παγθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε (WWF) είρε μεθηλήζεη λα δηαπιάζεη ηελ ηδέα 

ζρεηηθά κε κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ην 

1975. Σν 1972 ην ζπλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΖΔ) γηα ην Αλζξψπηλν 

Πεξηβάιινλ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο
4
. Παξφηη, ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

ζεκάησλ δελ ήηαλ δπλαηή, εληνχηνηο, εκθαλίζηεθαλ ελδείμεηο πσο ε κνξθή ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ήηαλ απαξαίηεην λα αιιάμεη. ηα επφκελα ινηπφλ, ρξφληα ε 

νξνινγία κεηαβιήζεθε ζε έλλνηεο φπσο π.ρ πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε, αλάπηπμε 

ρσξίο θαηαζηξνθή, θαη πεξηβαιινληηθά πγηήο αλάπηπμε. Δλ ηέιεη φκσο, ν φξνο 

νίθναλάπηπμε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε ζεψξεζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

ησλ ΖΔ ην 1978. Χο εθείλε ηελ ζηηγκή, είρε ηχρε παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο πσο νη 

                                                           
3
 Adersen (2004), Bringing Business Ethics to life, Achieving CSR, ASQ Quality Press, Milwaukee, 

Wisconsin 
4
 Damon W. The moral advantage, How to succeed in business by doing the right thing, Berrett – 

Koehler Publishers 
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πεξηβαιινληηθέο αιιά θαη νη αλαπηπμηαθέο ηδέεο ήηαλ αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηαπηφρξνλα (Mebratu, 1998). Ζ νξνινγία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ην 1980 ζηελ Α’ Παγθφζκηα ηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε 

Γηαηήξεζε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Έλσζε Γηαηήξεζεο (World 

Conservation Union) θαη έζεηε ζαλ ζηφρνπο ηε δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ νηθνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηε δηαθχιαμε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ 

πφξσλ (Adams, 1996). χκθσλα ινηπφλ, κε απηφ ηνλ νξηζκφ, ε βηψζηκε αλάπηπμε 

νξίδεηαη σο ε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο, ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά θαη ε βηψζηκε 

εθκεηάιιεπζε ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ (European Commission 

Secretariat General, 2004). Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ θαλείο, πσο εδψ ν νξηζκφο  ηφληδε 

ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ελφο θξίζηκνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Έπεηηα, ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αλάπηπμε θαζφξηζε φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη εθείλε πνπ πιεξνί ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο δίρσο λα αλαγθάδεηαη ζε ζπκβηβαζκνχο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, πσο  νξηζκφο απηφο 

είλαη πην αλζξσπνθεληξηθφο θαζφηη αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

αλαγθψλ, αιιά ρσξίο αθξηβή αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

παζρίδεη λα ππεξβεί ηελ αλαρξνληζηηθή δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ο νξηζκφο απηφο 

ζεκαηνδνηεί ηελ πνιηηηθή απαξρή ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Χο ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ νξηζκφ ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε θνηλσληθά ζέκαηα 

θαη απαηηψληαο παξάιιειε επίηεπμε νηθνλνκηθψλ («νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα»), 

θνηλσληθψλ («θνηλσληθνπνιηηηθή βησζηκφηεηα») θαη πεξηβαιινληηθψλ 

(«πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα») αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο 

εθθξάζηεθαλ επίζεκα ζηελ Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Ρίν ην 1992, φπνπ 

πεξηζζφηεξεο απφ 170 ρψξεο δεζκεχηεθαλ φηη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

απνηειεί ηε βαζηθή ηδέα γηα ηε κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε, ππνγξάθνληαο ηελ 

«Agenda 21» θαη ηε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε
5
. Ζ 

Agenda 21 ήηαλ απνηέιεζκα κίαο εθηελνχο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ην ηη ρξεηάδεηαη γηα 

                                                           
5
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λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε. Σα 40 θεθάιαηά ηεο πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά, 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζέκαηα νξγάλσζεο πεξηέρνπλ νδεγίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ κε ζηφρν ηε βησζηκφηεηα. ε φ,ηη αθνξά 

ζηελ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ππάξρεη θη εδψ κία « εμειηθηηθή» πνξεία ηεο έλλνηαο. Σν πεξηβάιινλ απέθηεζε 

απηνηειή λνκηθή θαηνρχξσζε ην 1987 κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξνζζήθε ησλ Άξζξσλ 130Π, 130Ρ θαη 130.  ην Άξζξν 2 ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992) πεξηγξάθεηαη σο θχξηα απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ε πξναγσγή ηεο «αξκνληθήο» θαη «ηζφξξνπεο» αλάπηπμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξφηη ε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά, εληνχηνηο φκσο,  πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα. Χζηφζν πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί πσο δελ ππήξμε ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε.    

1.4 ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΤΖ  

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε - ή βηψζηκε αλάπηπμε - κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ κία ζεσξία 

«επαλελζσκάησζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε» θαη αθνινπζεί έλαλ αηψλα φπνπ 

επηθξάηεζε ε αληίιεςε φηη ε νηθνλνκηθή πξφνδνο επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ 

έληνλε βηνκεραλνπνίεζε, ην εκπφξην θαη ηελ αζηηθνπνίεζε. Αληηιακβάλεηαη ηηο 

θπζηθέο πξψηεο χιεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηήξεζεο δσήο 

ηνπ πιαλήηε - ζαλ ζεκαληηθά θεθάιαηα, ησλ νπνίσλ ε πνζφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα 

πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ σο ζεκειηψδεο ζπλζήθε γηα ηελ αλζξψπηλε πξφνδν θαη 

αλάπηπμε. Με δεδνκέλα ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

έρεη ήδε πξνθαιέζεη ζηα γήηλα νηθνζπζηήκαηα, ε ηερλνινγία θαιείηαη πιένλ ζήκεξα 

φρη λα νδεγήζεη ζηελ εληαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, αιιά 

ζηελ πεξηβαιινληηθή βειηίσζε κέζα απφ «θαζαξφηεξεο» παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, 

θαζψο θαη «θαζαξφηεξε» θαηαλάισζε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ παξαγφκελσλ απφ 

απηέο πξντφλησλ. Ηζρπξή θαη αζζελήο βησζηκφηεηα χκθσλα κε κία εξκελεία ηεο 

έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ην απφζεκα ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ δελ πξέπεη λα 

θζίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ππφζεζε φκσο πσο ην απφζεκα ηνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ είλαη «άθακπηε» θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ξεαιηζηηθή. Ζ ππφζεζε απηή ηζρχεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ιηγφηεξν ή θαζφινπ ζηελ 
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πεξίπησζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Οη έλλνηεο ηεο ηζρπξήο 

βησζηκφηεηαο (strong sustainability) θαη ηεο αζζελνχο βησζηκφηεηαο (weak 

sustainability) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

πεξηπηψζεσλ
6
. χκθσλα κε ηελ ηζρπξή βησζηκφηεηα ε ηέιεηα ππνθαηάζηαζε 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θεθαιαίνπ δελ είλαη κία βάζηκε ππφζεζε. Κάπνηα 

ζηνηρεία ηνπ απνζέκαηνο ζε θπζηθφ θεθάιαην δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ 

αλζξσπνγελέο θεθάιαην (παξά κφλν ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε βάζε). Κάπνηεο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη δσηηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε 

επηβίσζε, είλαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηαζνχλ.  

χκθσλα κε ηελ αζζελή βησζηκφηεηα δελ είλαη απαξαίηεην λα μερσξίδεηαη ην 

πεξηβάιινλ γηα κία εηδηθφηεξε κεηαρείξηζε. Δίλαη απιά έλα άιιν είδνο θεθαιαίνπ. 

Πεξαηηέξσ, απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε κεηαβίβαζε 

ελφο ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, φρη ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ ππάξρεη ηψξα. Ζ 

αζζελήο βησζηκφηεηα ππνλνεί πσο έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιια είδε θεθαιαίνπ, είηε θπζηθνχ είηε 

αλζξσπνγελνχο. χκθσλα κε ηελ αζζελή βησζηκφηεηα ε αλάπηπμε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί βηψζηκε αλ θαη εθφζνλ ην ζπλνιηθφ θεθάιαην παξακέλεη ζηαζεξφ. Απηφο 

ζπλεπψο είλαη ν ζηαζεξφο θεθαιαηαθφο θαλφλαο ηεο αζζελνχο βησζηκφηεηαο. Ζ 

αζζελήο βησζηκφηεηα ινηπφλ βαζίδεηαη ζηελ ηέιεηα ππνθαηαζηαζηκφηεηα αλάκεζα 

ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνέθπςαλ ηέζζεξηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  

• Ζ πνιχ ηζρπξή βησζηκφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε 

ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θεθαιαίνπ,  

• Ζ ηζρπξή βησζηκφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ελ κέξεη ππνθαηάζηαζε 

κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ,  

• Ζ αζζελήο βησζηκφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ 

θεθαιαίσλ κέρξη νξηζκέλσλ -κε εχθνια πξνζδηνξίζηκσλ - νξίσλ,  

                                                           
6
 European Commission Secretariat General, 2004 
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• Ζ πνιχ αζζελήο βησζηκφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε πιήξεο 

ππνθαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ.  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε ιεγφκελε «πξνζέγγηζε ησλ 

ηξηψλ ππιψλσλ» (νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε), ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ.  

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ιακβάλεηαη ππφςε σο ππεξθείκελε αξρή θαη αλαγλσξίδεηαη πσο 

ε αλάπηπμε κπνξεί λα ζεσξεζεί βηψζηκε εάλ θαη κφλν αλ ην παξαγφκελν απνηέιεζκα 

απφ ηε ρξήζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ε «επεκεξία», παξακέλεη 

ζηαζεξφ ή απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

ηελ πνξεία απηή γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ε ΔΔ αλαγλσξίδεη έμη θχξηεο 

πεγέο απεηιήο, νη νπνίεο είλαη 

• Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο επηδξνχλ ζηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε θαη ζηελ παξνπζία αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ,  

• Οη θίλδπλνη γηα ηελ δεκφζηα πγεία απφ αζζέλεηεο αλζεθηηθέο ζηα αληηβηνηηθά, αιιά 

θαη απφ ηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή,  

• Ζ θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο,  

• Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ,  

• Ζ απμαλφκελε πίεζε ζηνπο δσηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη ε κείσζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο,  

• Σν πξφβιεκα ησλ κεηαθνξψλ ( θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο) 

θαη ε ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ ηα κέζα κεηαθνξάο
78

. 

Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο έρνπλ εθθξάζεη επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηε 

ρξεζηκφηεηα ή ηνλ ζθνπφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Έηζη έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε 

πσο ζηφρνο ηεο αεηθνξίαο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ θνηλψο παξαδεθηή κνξθή ηεο, είλαη ε 

                                                           
7
 Commission of the European Communities, 2011 

8
 European Commission, 2012 
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δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο εηο βάξνο ηνπ Σξίηνπ 

Κφζκνπ, σο έλα κέηξν παγθφζκηνπ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ, κε πξφθαζε ηα 

νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ αλακελφκελε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Δπίζεο έρεη γξαθεί πσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε, σο κία θεληξηθή ππεξθείκελε αξρή ηελ 

νπνία «δηαρεηξίδνληαη» ζπγθεθξηκέλα θέληξα εμνπζίαο, ζα έρεη καθξνπξφζεζκα 

απξφζκελα απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο απξφβιεπηεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ πνηθίισλ 

παξαγφλησλ ζηελ νηθνινγία θαη ζηελ νηθνλνκία. Ζ θαιχηεξε νδφο επνκέλσο ζα ήηαλ 

ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία λα αθεζεί ζηελ ειεχζεξε αγνξά (π.ρ. κε έλα ζχζηεκα 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο παξφκνην κε ηνπ « εκπνξίνπ ξχπσλ» πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην). Απφ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ην θίλεκα ηεο απν-

αλάπηπμεο ππνζηεξίδεη πσο ε βησζηκφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

αληηθξνπφκελνη ζηφρνη, αθνχ νπνηαδήπνηε βειηίσζε επέιζεη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ή ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ράξε ζε «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο, πνιηηηθέο θαη 

ζρεδηαζκνχο, απηνκάησο ζα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππνλνείηαη απφ ηελ αλάπηπμε. Απφ απηή 

ηελ νπηηθή γσλία, ε Γχζε εδψ θαη πνιχ θαηξφ ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζηελ 

ππέξκεηξε παξαγσγή θαη ζηελ ππέξκεηξε θαηαλάισζε, εμαηηίαο ηεο «ηδενινγίαο ηεο 

αλάπηπμεο»
9
.  

Παξφκνηα θξηηηθή αζθνχλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο θνηλσληθήο νηθνινγίαο, ηεο 

πεξηεθηηθήο δεκνθξαηίαο θιπ. . Κξηηηθή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, σο ζπληεξεηηθή, 

κεξηθή θαη απνζπαζκαηηθή, έρεη αζθήζεη θαη ν θχξηνο δηακνξθσηήο ηεο έλλνηαο ηεο 

αμηνβίσηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο, Γεκήηξεο Ρφθνο. χκθσλα κε ηνλ Γ. Ρφθν 

«Αμηνβίσηε Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε, είλαη ε ηαπηφρξνλα θαη δηαρξνληθά, ζε 

πιαλεηηθφ, ππεξεζληθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή θαη ηερληθή/ηερλνινγηθή «αλάπηπμε», ε νπνία 

κπνξεί λα ππάξμεη, κφλν φηαλ ηειείηαη ζε δηαιεθηηθή αξκνλία θαη κε ζεβαζκφ πάληα 

ζηνλ άλζξσπν ηηο πξναηψληεο επγελείο ηνπ αμίεο θαη ην «φιν» θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν απηφο εληάζζεηαη εηξεληθά θαη δεκηνπξγηθά σο 

αλαπφζπαζην θαη φρη θπξίαξρν κέξνο ηνπ. Ζ Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε σο δξφκνο 

θαη ζηφρνο, είλαη γη' απηφ θαη εηξεληθή θαη Αμηνβίσηε, γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, φπνπ 

γεο, αλεμαξηήησο θπιήο, θχινπ θαη ζξεζθείαο θαη φρη κφλν γηα ηνπο έρνληεο θαη 

                                                           
9
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/90/PDF/N1529190.pdf?OpenElement 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/90/PDF/N1529190.pdf?OpenElement
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θαηέρνληεο.» ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

έρνπλ πξνζθέξεη άθζνλα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηελ απμαλφκελε ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ζπληεινχλ ζηελ βαζκηαία ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη θάπνηα φξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πεπεξαζκέλν 

πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε. Ζ επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ηα πάληα είλαη δπλαηά αλ 

δηαζέηνπκε "αξθεηή ελέξγεηα θαη ηερλνινγία" άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη, φηαλ 

δηαπηζηψζεθαλ ε πεξηνξηζκέλε αληνρή ησλ θπζηθψλ θχθισλ, αιιά θαη νη αζηάζκεηνη 

θίλδπλνη απφ ηηο παξελέξγεηεο ηεο ηερλνινγίαο
10

 

1.5 Γείκηερ Βιώζιμηρ Αναπηύξεωρ 
11 

Μειεηψληαο ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ή ζπλζήθεο ζε κηα θνηλσλία κηθξή ε 

κεγάιε, παξαηεξνχκε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο, ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηηο 

κειινληηθέο ηεο αλάγθεο.  Οη δείθηεο βησζηκφηεηαο ζα πξέπεη: 

 Να αληηπξνζσπεχνπλ µε ζπλέπεηα έλα θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

 Να ππφθεηληαη ζε απνκφλσζε κέζα ζην πεξηβάιινλ.  

 Να κεηξψληαη µε αθξίβεηα θαη επαλαιεπηηθά.   

 Να γίλνληαη αληηιεπηνί ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ νηθνζπζηήκαηα;.   

 Να θαηαλννχληαη θαιά θαη λα γίλνληαη απνδεθηνί απφ ην θνηλφ.   

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη κε άιινπο δείθηεο βησζηκφηεηαο. 

 Να αληηπξνζσπεχνπλ θαη λα ζρεηίδνληαη κε ζπνπδαίεο θνηλσληθέο αμίεο. 

Δμεηάδνληαο ηνπο δείθηεο βησζηκφηεηαο κηαο πεξηνρήο ή κηαο επηρείξεζεο 

παξαηεξνχκε ηελ κειινληηθή ηεο εμέιημε θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα αιιαγέο γηα λα 

κπνξέζεη λα επηβηψζεη ζην κέιινλ. Δίηε απηνί ιέγνληαη αληαγσληζηέο είηε ιέγεηαη 

πεξηβάιινλ ε κειέηε απηψλ ησλ δεηθηψλ ζα θαζνξίζεη ηελ κειινληηθή πνξεία. Οη 

δείθηεο απηνί κπνξεί λα ελζσκαηψλνπλ κεξηθέο επξείεο θαηεγνξίεο ηέηνηεο φπσο ε 

νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία, ν πνιηηηζκφο, ε δηαθπβέξλεζε, νη πνιηηηθνί, ε 

θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ε ρσξνηαμία, ε πνηφηεηα 

δσήο, ν πιεζπζκφο, ε δεκφζηα αζθάιεηα, ε αλαςπρή θαη νη κεηαθνξέο. 

                                                           
10 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

11
 Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο : επηρεηξήζεηο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, ζει. 220 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Παξαδείγκαηα δεηθηψλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ρξήζε απφ κεξηθέο απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

Διζόδημα  

Καηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο,  

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ,  

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ,  

Μέζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εμειίμεηο.   

Δπισειπήζειρ  

Πνζνζηφ ησλ απνδνρψλ πνπ απνθηψληαη θαη θαηαλαιψλνληαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα 

Καηάπηιζη  

Πνζνζηφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο απνδνρψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ απαζρνινχκελσλ.   

Τγεία – Ποιόηηηα Εωήρ   

Δθπαίδεπζε, θξνληίδα πγείαο, θφζηνο δηαβηψζεσο, πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα. 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

Αέπαρ  

Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ πεγέο κεηαθνξψλ  

Πόζιμο Νεπό 

Πνζνζηφ κείσζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πφζηκνπ λεξνχ απφ ην 1990  

Υπήζη Γηρ  

Πνζνζηφ αλαπηχμεσο πνπ ζπληειείηαη εηεζίσο ζε κηα αζηηθή πεξηνρή   

 

ΥΡΖΖ ΠΟΡΩΝ  

Δνέπγεια   

Πνζνζηφ ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

Βλαβεπά ςλικά  

Καηαλάισζε παξαζηηνθηφλσλ.   

Νεπό  

Αξηζκφο ιίηξσλ λεξνχ πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ επηδηφξζσζε δηαξξνψλ 
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ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ  

Καηασπήζειρ  

Καηαρξήζεηο / παξακειήζεηο / εγθαηαιείςεηο παηδηψλ.   

Ποικιλόηηηα Αποδοσή θςλεηικών διακπίζεων Δθελονηιζμόρ  

Πνζνζηφ εζεινληψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

(Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο : επηρεηξήζεηο θαη βηψζηκε αλάπηπμε, ζει. 220)   

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ θαη ε αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο απαηηεί 

κεγάιεο θιίκαθαο δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνιιψλ ηνκέσλ, 

πεξηιακβαλφκελσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ θνηλνχ, ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ, θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.   

Μηα θαιή ζπλεξγαζία ησλ παξαπάλσ νκάδσλ θαη ε ζσζηή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

1.6  Ζ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΗ ΓΑΠΑΝΔΗΡΔ ΚΡΑΣΗΚΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ  

Ζ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, κε ηε κειέηε "Σν 

Κνηλφ καο Μέιινλ" (1987), πξνέβαιε ηελ αεηθνξία (sustainability), σο κία ζχγρξνλε 

απάληεζε ζην πξφβιεκα ησλ πιηθψλ νξίσλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ αεηθφξνο 

ή βηψζηκε αλάπηπμε (sustainable development) έρεη ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο, ηδηαίηεξα απηέο ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ,  

ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. Ζ αεηθνξία, σο 

πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ αληηζέζεσλ κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πεξηβάιινληνο, απνηειεί κηα κεηξηνπαζή αλαπηπμηαθή θαη θηιν-πεξηβαιινληηθή 

πξνζέγγηζε, δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνινγηθή άπνςε ηεο νηθν-αλάπηπμεο θαη 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε πην αθξαίεο νηθνινγηθέο ή αλαπηπμηαθέο απφςεηο.   
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Ζ ηδέα ηεο αεηθνξίαο εκπλέεηαη απφ ηελ νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο. Ζ 

αεηθφξνο πινηνκία κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ζπλερή παξαγσγή μχινπ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ "ηφθν", ελψ ην δαζηθφ "θεθάιαην" παξακέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε,  

ψζηε λα δηαησλίδεηαη ε παξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Καηά αληηζηνηρία, ε νξζή 

πνιηηηθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο κε ζεβαζκφ ησλ νηθνινγηθψλ αλαγθψλ, θαιχηεξεο 

πξννπηηθέο ηζνθαηαλνκήο ησλ αγαζψλ, πεξηνξηζκφ ηεο δεκνγξαθηθήο αχμεζεο θάησ 

απφ ηα φξηα αληνρήο ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ.   

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε ζηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ δελ 

είλαη πάληνηε εθηθηή. Γεληθά φκσο είλαη ρξήζηκε σο εξγαιείν αλάιπζεο, δηφηη 

επηηξέπεη κηα εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ επηινγψλ.  

Πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο 

αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, απνηειεί απφπεηξα ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ αλάπηπμεο θαη 

πεξηβάιινληνο. Καηά θαλφλα, ζπλεπάγεηαη κηα κείσζε ζηελ ηαρχηεηα νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Δίλαη κία έλλνηα αζαθήο, ε νπνία φκσο απνηειεί δπλακηθφ ζχλζεκα πνπ 

έρεη ζεσξεηηθά πηνζεηεζεί ηφζν απφ θπβεξλήζεηο, φζν θαη απφ κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο. Ζ εκθάληζε ελδηαθέξνληνο απφ ην δηεζλέο θεθάιαην ( πξάζηλνο 

θαπηηαιηζκφο) γηα επελδχζεηο ζε ηνκείο φπσο ε αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, ηα 

πγηεηλά πξντφληα, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θ.ιπ. εληζρχεη ηελ απνδνρή ησλ 

ζρεηηθψλ ηδεψλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα.   

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε απαηηεί κηα πνιηηηθή καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, βαζηζκέλε ζε αλακθηζβήηεηεο ζέζεηο, φπσο 

• Οη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο αιιειεμαξηψληαη, ην πεξηβάιινλ είλαη έλα πνιχπινθν 

δπλακηθφ ζχζηεκα.   

• Σα νηθνινγηθά θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιεινεπεξεάδνληαη θαη ζπλδένληαη 

κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε αλεξγία, ε θηψρεηα, ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, ε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζε πνιιέο θνηλσλίεο.   

• Οη πεξηβαιινληηθέο βιάβεο δε ζηακαηνχλ ζηα εζληθά ζχλνξα. Θεκέιην ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο απνηειεί ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε 

ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.   
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Απηφ πξνυπνζέηεη ζπρλά ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο γηα ηα 

πξντφληα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, είηε αθνινπζψληαο θχθινπο πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε 

(αλαλεψζηκνη θπζηθνί πφξνη), είηε δεκηνπξγψληαο ηερλεηνχο θχθινπο 

(αλαθπθιψζηκνη θπζηθνί πφξνη). Ζ ζπληφκεπζε ηεο πεξηφδνπ ηνπ ηερλεηνχ θχθινπ 

ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ξχπαλζεο (π.ρ. γξήγνξε αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

κεηάιισλ). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νξηζκέλνη θπζηθνί θχθινη (π.ρ. θχθινο ηνπ 

θσζθφξνπ) έρνπλ πνιχ καθξηά πεξηφδν, πξάγκα πνπ ζηεξεί νπζηαζηηθά ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ αλαλεψζηκνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν θπζηθφ πφξν. Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. γιπθφ λεξφ, δάζνο, παλίδα) πεξηιακβάλεη ηελ 

εμνηθνλφκεζε θαη ηελ απνθπγή ηεο εμάληιεζεο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηε 

ξχπαλζε θαη ηελ ελ γέλεη ππνβάζκηζε.
12

 

Παξαδείγκαηα αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη:   

1. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα, δηφηη κπνξεί λα πξνζθέξεη παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ρσξίο λα 

εμαληιεί θάπνην θαχζηκν.  

2. Έλα ππφγεην πδαηηθφ απφζεκα, απφ ην νπνίν αληιείηαη πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα 

λεξνχ αλά κνλάδα ρξφλνπ, έηζη ψζηε ε εθκεηάιιεπζε λα αληηζηνηρεί ζηνλ «ηφθν», 

ελψ ην πδάηηλν «θεθάιαην» λα παξακέλεη αθέξαην.  

3. Έλαο πιεζπζκφο ηαξάλδσλ, ηνλ νπνίν θπλεγά κηα πξσηφγνλε θπιή, εθ’ φζνλ ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη κνλίκσο κηα πνζφηεηα ηξνθήο ζηνπο 

αλζξψπνπο, ρσξίο λα κεηψλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δψσλ.  

Ο ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Ζ επηφηεηα είλαη κηα ηδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

κφλνλ εθείλεο ηηο ηερλνινγίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ:  

• Αλαλέσζε ηνπ θπζηθνχ πφξνπ  

• Γηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο  

• Απνθπγή θνηλσληθψλ θηλδχλσλ (π.ρ. ζνβαξά αηπρήκαηα).    
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Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ επηδέρεηαη θπζηθά δηαθνξεηηθέο εξκελείεο, φπσο π.ρ. ε 

άπνςε ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ νηθνινγηθψλ θηλεκάησλ φηη ε ζπγθέληξσζε 

εμνπζίαο απφ ηνπο ηερλνθξάηεο απνηειεί θνηλσληθφ θίλδπλν.
13

 

1.7  ΣΟΥΟΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηφηεξσλ 

ηερλνινγηψλ είλαη ζε έλα βαζκφ δήηεκα νηθνλνκηθφ, δηφηη απμάλεηαη ζεκαληηθά ην 

θφζηνο εθκεηάιιεπζεο, άξα θαη ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζηζηψληαο ηελ 

αλάπηπμε πεξηζζφηεξν πνηνηηθή, αιιά θαη πην αθξηβή.   

πγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη:    

• Ζ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, φπνπ ε θηψρεηα κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλεηά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη εληείλεη ηηο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ.  

• Ζ πξνψζεζε κηαο αλάπηπμεο ιηγφηεξν ελεξγεηαθά απαηηεηηθήο θαη πην δίθαηεο 

θνηλσληθά.  

• Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο ε ζσζηή δηαηξνθή, ε απαξαίηεηε ελέξγεηα, ε ζηέγαζε, 

ην θαζαξφ λεξφ, νη πγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε ηαηξηθή πεξίζαιςε.   

• Ζ δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία 

θαηαλαισηηθά αγαζά.   

• Ζ δεκνγξαθηθή ζηαζεξνπνίεζε. Απηή είλαη απαξαίηεηε γεληθά, αιιά πξνπάλησλ 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, φπνπ νη ειιείςεηο θαηνηθίαο, λεξνχ, πγηεηλήο 

θαη καδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ηδηαίηεξα νμείεο. Σν ζπνπδαηφηεξν απνηέιεζκα κηαο 

επηβξάδπλζεο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα είλαη πφιεηο πεξηζζφηεξν βηψζηκεο.    

• Ζ δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη πηέδνληαη απφ ην 

πςειφ επίπεδν θαηαλάισζεο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

απμαλφκελν πιεζπζκφ θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  
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• Οη πξννπηηθέο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ ελέξγεηα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε κείσζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο θαη ηεο πδαηηθήο ξχπαλζεο.   

• Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ηερλνινγηψλ, κέζσ ζηξνθήο ηεο αγνξάο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πξντφλησλ θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ, κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

δσήο, κε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θ.ιπ.  

• Ζ ζχγθιηζε νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, κέζσ απνδνρήο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, αλαγλψξηζεο ησλ νξίσλ ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, αλαγλψξηζεο ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ησλ ζεκεξηλψλ απνθάζεσλ.   

• Ζ αεηθνξία απαηηεί επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο επζχλεο θαη ζηηο απνθάζεηο θαη 

επξχηεξε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ. 
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Κεθάλαιο 2
ο 
 

 

Γιαθοπέρ ηων εςπωπαϊκών οδηγιών  

Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα ην 1972 ζε ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

αληηπξφζσπνη ηεο ζπδήηεζαλ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ην παγθφζκην πεξηβάιινλ 

θαη ζπλαπνθάζηζαλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινληνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο πνπ αθνξά ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο απφ ηελ ξχπαλζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο εμαηηίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα θιεηζηή ζάιαζζα
14

. 

Καηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα δεδνκέλα άιιαμαλ δξακαηηθά. Ζ εμέιημε ησλ 

θνηλσληψλ θαη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα έλα πγηέο θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ 

απμήζεθε θαη έιαβε παγθφζκην ραξαθηήξα. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη 

πιένλ γίλεη κείδνλ ζέκα θαη αλαδεηείηαη ιχζε ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δπηπιένλ νη αιιαγέο απηέο έρνπλ επεξεάζεη θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ζχγρξνλσλ 

αλζξψπσλ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο πιένλ 

αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα ζπλνιηθά θαη πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ζε 

ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν αλαιακβάλνληαο δξάζεηο πνπ επηθέξνπλ ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα. Απφ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί έρεη απνδεηρζεί φηη έηζη είλαη θαιχηεξα. 

Ζ ηθαλφηεηα απηή αλαγλσξίζηεθε κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1995 ζηε χκβαζε ηεο 

Βαξθειψλεο. Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα κηα αληηκεηψπηζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ δελ εζηηάδεη κφλν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

αιιά θαη ζε φζα άκεζα ή έκκεζα ην επεξεάδνπλ. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 
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πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν λα αλαζεσξήζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. 

Πιένλ νη ηζνξξνπίεο είλαη πνιχ ιεπηέο θαη ην Μεζνγεηαθφ ζρέδην δξάζεο δηαξθψο 

επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρσξίο φκσο λα απμάλνληαη νη δηαζέζηκνη πφξνη. 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο Αηδέληαο 2030 γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε πξνζηίζεληαη λέεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη αιιαγέο απηέο 

αθνξνχλ θαη ην κεζνγεηαθφ ζρέδην δξάζεο θαη βάζε απηνχ νη κεζνγεηαθέο ρψξεο 

νθείινπλ λα αλαδείμνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην πξφγξακκα ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα 

ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. 

ηε λέα απηή ζχλνδν ππάξρνπλ 20 ζρέδηα απνθάζεσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα. Πξψηα, 

απφ φια φκσο ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ ζα δψζνπλ θαηεπζχλζεηο ζην 

MAP (Μεζνγεηαθφ ρέδην Γξάζεο) γηα ην κέιινλ θαη χζηεξα αθνινπζεί κηα ζεηξά 

απφ ζεκαηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ, 

πηεζηηθψλ δεηεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Σν Πξφγξακκα Οινθιεξσκέλεο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο 

Θάιαζζαο θαη ησλ Αθηψλ ηεο Μεζνγείνπ, 

 Σν ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Δμσρψξηεο Δγθαηαζηάζεηο, 

 Σν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Βηψζηκε Παξαγσγή θαη 

Καηαλάισζε, 

 Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα, 

 Σελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αθηψλ, 

 Σα ζαιάζζηα είδε θαη ηνπο νηθνηφπνπο, 

 Σελ πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε ρψξσλ κνιπζκέλσλ κε πδξάξγπξν. 

Απηφ πνπ έπξεπε λα ειεγρζεί ήηαλ επίζεο πσο νη δηάθνξεο απνθάζεηο αληηζηνηρνχλ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο απφ ηνπο ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs)
15

. 
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Πξψηα απ΄ φινπο, ζην ζηφρν 14 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ. 

Ύζηεξα, νη δξάζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αθηψλ θαη ην βξαβείν γηα ηηο 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο πφιεηο αληηζηνηρνχλ ζην ζηφρν 11 γηα ηηο βηψζηκεο πφιεηο θαη 

θνηλφηεηεο. Οη δξάζεηο καο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζηφρνπο 14 (ζάιαζζεο-σθεαλνί) θαη 15 (δάζε-απεξήκσζε-

απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο). 

Ζ βηψζηκε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ζηνλ αληίζηνηρν ζηφρν 12 (βηψζηκα πξφηππα 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο), θ.ν.θ. 

Καη θπζηθά, ην ζπνπδαηφηεξν φισλ πνπ δελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη: 

Ζ χκβαζε απηή ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο 16 θαη 17 (εηξήλε / δηθαηνζχλε θαη 

παγθφζκηα ζπκκαρία γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε) θαζψο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή 

πεξίπησζε εηξεληθήο, αξκνληθήο θαη απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη 

πξνάγεη εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ. 

Δπηπιένλ δπλακψλεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαζψο έρεη αλαγλσξίζεη θαη 

ζεζκνζεηήζεη ην ξφιν ηνπο, κέζσ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ MAP νη νπνίνη είλαη 

πνιχηηκνη αξσγνί ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, ζπλεηζθέξνληαο κε ηηο 

γλψζεηο, ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο θαη ηελ μερσξηζηή ηνπο νπηηθή γσλία. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θφζκνπ ινηπφλ είλαη θαη ρξήζηκε θαη επίθαηξε. Φπζηθά, δελ 

επηηξέπεηαη λα θιείζνπλ ηα κάηηα ζηηο πνιηηηθέο πξνθιήζεηο πνπ επίζεο 

αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Σφζν ζπλνιηθά φζν θαη –ζε νμπκέλν 

βαζκφ– ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Σα ηξαγηθά απηά πξνβιήκαηα, ησλ έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο – αλζξσπηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ – ζα 

πξέπεη αλ κε ηη άιιν λα ζπκίδνπλ φηη δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο νη 

επηηπρίεο ηνπ θφζκνπ θαη ηε ζεκεξηλή, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε επεκεξία
16

. 

Θα πξέπεη παξάιιεια λα ηξνθνδνηνχλ κε πίζηε θαη δχλακε γηα λα εληζρχνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα, θαζψο κφλν κέζσ απηήο ζα κπνξέζνπλ νη δξάζεηο λα 

είλαη ζπληνληζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο. 
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ηηο 25 επηεκβξίνπ 2015, ε Αηδέληα 2030 γηα ηελ βηψζηκε  αλάπηπμε, κε ηίηιν 

«Transforming our world» πηνζεηήζεθε απφ πάλσ απφ 150 Αξρεγνχο Κξαηψλ πνπ 

είραλ ζπλαληεζεί ζηα πιαίζηα εηδηθήο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ ΟΖΔ ζηελ Νέα Τφξθε. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηεο Αηδέληαο 2030 ηα θξάηε δεζκεχνληαη λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο 

θαη ζηφρνπο, κέζα ζηα επφκελα 14 ρξφληα πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα απνηειεί ε ζπλεηζθνξά γηα έλαλ θφζκν 

εηξεληθφ, κε ζεβαζκφ ζηελ αξρή πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαζνιηθά. Σν ζεκαηνιφγην 2030 έρεη σο θεληξηθφ άμνλα ηνλ άλζξσπν θαη 

ην πεξηβάιινλ, ζην δξφκν πνπ ράξαμαλ νη Αλαπηπμηαθνί ηφρνη ηεο Υηιηεηίαο (ΑΥ) 

πνπ εγθξίζεθαλ ην 2000 θαη έζεηαλ ζηφρνπο γηα ηελ αεηθφξν αλάππμε κέζα απ ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ εζλψλ. 

ην πξννίκην ηνπ ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ γίλεηαη ιφγνο γηα έλα ζρέδην δξάζεο πνπ αθνξά 

ηελ αλζξσπφηεηα, ηνλ πιαλήηε, ζπκπεξηιακβαλσκέλσλ θαη ζνβαξψλ πξνθιήζεσλ 

φπσο είλαη ε παγθφζκηα εηξήλε θαη ε εμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρηαο
17

. 

Σν ζεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 17 κέηξα θαη 169 ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε νξίδνληα ην 2030. Με απηή ηελ πξσηνβνπιία γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηνπο Αξρεγνχο Κξαηψλ φηη κηα πξνζεθηηθή κεηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ αζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ είλαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ηεο δσήο ηνπ ζήκεξα αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν, ηεο δσήο ηνπ αχξην ζηνλ πιαλήηε πνπ 

ζα παξαδψζνπκε ζηηο επφκελεο γεληέο. 

Σα κέηξα θαη νη ζηφρνη ζέηνπλ αλαιπηηθά ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

θάζε θξάηνο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε επεκεξία, ε εηξήλε, ν 

άλζξσπνο θαη ε ζπλεξγαζία. 

Οη δξάζεηο  γηα ηνπο αλζξψπνπο έρνπλ ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο πείλαο θαη ηεο 

θηψρεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε 

αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Κίλδπλν γηα ηνλ πιαλήηε καο απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε. Μφλνο ηξφπνο γηα λα πξνζηαηεπζεί είλαη ε εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 
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θαηαλάισζεο, παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο ψζηε λα κελ επηβαξχλεη πεξαηηέξσ 

ηελ ζεκεξίλε θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ κειινληηθή ησλ επφκελσλ γελεψλ. Αθφκα, κε 

ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πεξηβάιινλ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο γηα επεκεξία.  

Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, αλαγθαίεο ζπλζήθεο είλαη ε ζηαζεξφηεηα, ε αζθάιεηα 

θαη ε εηξήλε γηα λα εθπιεξσζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ νη παξαπάλσ δεζκεχζεηο. 

Άιισζηε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη, "δελ κπνξεί λα ππάξμεη βηψζηκε αλάπηπμε 

ρσξίο εηξήλε θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη εηξήλε ρσξίο βηψζηκε αλάπηπμε". Απαηηείηαη 

κηα εθ λένπ παγθφζκηα ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο Αηδέληαο 2030 θαη ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε.  
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Κεθάλαιο 3
ο
  

 

Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη  

3.1  ΟΡΗΜΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ   

Παξφιν πνπ ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη εµθαληζηεί εδψ θαη 16 ρξφληα σο 

έλλνηα, αθφµα δελ ηεο έρεη απνδνζεί νξηζµφο. ∆ηάθνξνη θνξείο ηνιµνχλ λα θάλνπλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εχξεζε ηνπ νξηζµνχ ηεο. ’ απηφ ην ζεµείν είλαη ζεµαληηθφ λα 

αλαθέξνπµε φηη νη νξηζµνί ηεο πνηθίινπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, αθξηβψο επεηδή ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε αληαλαθιά ηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε ηφπνπ, ηα ηνπηθά 

πξνβιήµαηα πνπ ρξήδνπλ ιχζεσλ ζε ζπλδπαζµφ µε ην ηη είλαη εζηθφ θαη ηη φρη, ηη 

είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο.    

Έηζη, ζχµθσλα µ ε ην ∆ηεζλέο Δπηρεηξεµαηηθφ πµβνχιην γηα ηελ Βηψζηµε Αλάπηπμε 

(World Business Council for Sustainable Development) ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε είλαη «ε δέζµεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπµβάιινπλ ζηνπο εξγαδφµελνπο, 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο»
18

.   

ε φηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχµθσλα µε ηνλ νξηζµφ πνπ δφζεθε ζηελ 

Πξάζηλε Βίβιν, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε «είλαη ε έλλνηα ζχµθσλα µε ηελ 

νπνία νη εηαηξείεο ελζσµαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο 

επαθέο ηνπο µε άιια ελδηαθεξφµελα µέξε (stakeholders)».   

ηελ Διιάδα ην ∆ίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δέρεηαη ηνλ παξαθάησ 

νξηζµφ. «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε νηθηνζειήο δέζµεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα έληαμε ζηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα θαη πάλσ απφ φζα επηβάιινληαη απφ ηε λνµνζεζία θαη 

έρνπλ ζρέζε µε φινπο φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 
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(εξγαδφµελνη, µέηνρνη, ζπλεξγάηεο, πξνµεζεπηέο, επελδπηέο, θαηαλαισηέο, 

θνηλφηεηεο µέζα ζηηο νπνίεο είλαη δξαζηεξηνπνηεµέλεο, θ.ι.π.).»   

Οµνίσο, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη άιινη νξηζµνί πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο. 

ηηο ΖΠΑ, «ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζπλίζηαηαη ζην λα αλαιαµβάλεηο 

πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ζνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηέο έρνπλ ζηελ 

θνηλσλία. Οη εηαηξείεο θαη νη ππάιιεινη ηνπο πξέπεη λα ππνζηνχλ µία πξνζσπηθή 

αλαδηαµφξθσζε, λα επαλεμεηάζνπλ ην ξφιν ηνπο, ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα απμήζνπλ 

ην επίπεδν ππεπζπλφηεηαο ηνπο»
19

.   

Απ’ φηη αληηιαµβαλφµαζηε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζµαηα φισλ ησλ νξηζµψλ 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη απηά πνπ επίζεο γίλνληαη απνδεθηά ζε 

επξσπατθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν είλαη ηξία. Καηαξρήλ, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

είλαη ε εζεινχζηα ζπµπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα γίλεηαη πέξαλ ησλ λνµηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, δειαδή αθνξά πξσηνβνπιίεο πνπ δελ θαζνξίδνπλ 

λνµνζεηηθέο ξπζµίζεηο. ∆εχηεξνλ, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε πξέπεη λα 

απνζθνπεί ζηελ βηψζηµε αλάπηπμε µε φιεο ηηο νηθνλνµηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο παξαµέηξνπο ηεο. πγθεθξηµέλα, ε επηρείξεζε πξέπεη λα εθαξµφδεη 

ηαθηηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα, ηελ αξµνληθή ζπλχπαξμε µ ε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο ζρέζεηο µε ηνπο πξνµεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

µεηφρνπο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Σέινο, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

δελ πξέπεη λα αληηµεησπίδεηαη σο έλα θφζηνο πνπ αλαιαµβάλεηαη µ ε αληάιιαγµα 

µφλν ηελ βειηίσζε ησλ δεµνζίσλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο.    

ηελ επνρή µαο, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη αλαγθαηφηεηα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Οη εγέηεο αληηιαµβάλνληαη ηα πξνβιήµαηα ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη επελδχνπλ ζηελ δεµηνπξγία µε «λνζεξνχ» πεξηβάιινληνο 

πνπ αιιειεπηδξά µε ηελ επηρείξεζε. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ 

θαζηζηά ηελ επηρείξεζε ελεξγφ πνιίηε, δσληαλφ µέξνο ηεο θνηλσλίαο µε ην εμήο 

απνηέιεζµα: ε ιχζε ησλ πξνβιεµάησλ ηεο θνηλσλίαο λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο θαη 

ηεο επηρείξεζεο.    

χµθσλα µε ηελ  Οηθνλνµηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή(Ο.Κ.Δ), ε ζεµαζία ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη επίθαηξε θαη δηαξθψο απμαλφµελε. Ζ Ο.Κ.Δ. 
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μερσξίδεη έμη ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξαπάλσ άπνςε. Έηζη, ε Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε γίλεηαη πνιχ ζεµαληηθή εμαηηίαο ηεο παγθνζµηνπνίεζεο, αθνχ ε 

θάζε επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πνιχ µεγαιχηεξε επηξξνή θαη επηπηψζεηο 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Σαπηφρξνλα, ε άλνδνο 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηηο αλαπηπγµέλεο ρψξεο σζεί ηνπο θαηαλαισηέο λα µελ 

επηδεηνχλ µφλν ηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο, θαζψο ηνπο 

αθνξνχλ θαη νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ πγεία ηνπο θαη νη ζπλζήθεο παξαγσγήο 

ηνπο. Δπηπξνζζέησο, είλαη νξαηέο νη επηπηψζεηο απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

ζην πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο ηνπο θαηαλαισηέο πην επαηζζεηνπνηεµέλνπο θαη 

πξφζπµνπο λα δηεθδηθήζνπλ ππεχζπλε ζπµπεξηθνξά απφ εηαηξίεο θαη απφ ηα λνµηθά 

πξφζσπα. Αθφµα, ε θηψρεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ηξίηνπ θφζµνπ επεξεάδεη ηηο 

αλεπηπγµέλεο ρψξεο θαζψο εληείλεηαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνµηψλ. Ζ θηψρεηα 

ππνλνµεχεη ηελ εηξήλε θαη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ αλεπηπγµέλσλ ρσξψλ θαη 

ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ε θνηλή γλψµε πηέδεη αθφµα 

πεξηζζφηεξν ηνλ επηρεηξεµαηηθφ θφζµν. ηελ ζπλέρεηα, ε εηθφλα θαη ε θήµε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνθηνχλ µεγαιχηεξε ζεµαζία θαζψο ν αληαγσληζµφο µεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζθιεξαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Παξάιιεια ην Κξάηνο αδπλαηεί 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα πξνιάβεη ηα πξνβιήµαηα ησλ ηνπηθψλ θαη φρη µφλν 

θνηλσληψλ. Έηζη, άιινη «έρνληεο» πξέπεη λα αλαιάβνπλ απηφλ ηνλ ξφιν, φπσο νη 

επηρεηξεµαηίεο. Δδψ, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη 

πνιχπιεπξα νθέιε ζπκβάινληαο ζηελ εμπγίαλζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο µε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα σθειεί ηελ επηρείξεζε, ηνλ θαηαλαισηή σο 

άλζξσπν θαη δεκηνπξγεί ειπηδνθφξεο πξννπηηθέο γηα ην µέιινλ ηεο θνηλσλίαο. 

Σέινο, ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επαγγειµαηηθή 

εμέιημε θαη πξννπηηθή ηνπ θάζε εξγαδνµέλνπ .(www.csrhellas.gr) 

3.2. Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 

ΈΝΩΖ 

ήκεξα, ν ζεζκφο ηεο Δηαηξηθήο επζχλεο, πξνζδηνξίδεηαη θαη κε πνιηηηθέο θαη 

δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζηνρεχεη λα ηνπ δψζεη κεγαιχηεξε 

πνιηηηθή πξνβνιή, λα επηβξαβεχζεη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε κεγαιχηεξσλ πξσηνβνπιηψλ. 

Αλαγλσξίδνληαο φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ Δηαηξηθή 

http://www.csrhellas.gr/
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θνηλσληθή επζχλε, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξα ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη έρεη ήδε εμαγγείιεη 

ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηελ δεκηνπξγία επξσπατθήο ζπκκαρίαο γηα ηελ Δηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε
20

.  

Έηζη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρεη έλα πιέγκα λφκσλ θαη θαλφλσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πνπ 

πξνζηαηεχεη θαη πξνάγεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Απηφ ην πιαίζην, απνηειεί κία 

βάζε ψζηε νη εηαηξείεο λα μεθηλνχλ απφ εθεί θαη λα πξνρσξνχλ έλα βήκα κπξνζηά 

πηνζεηψληαο έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Ο φξνο έρεη πνιχ ζηελή ζρέζε κε 

ηελ εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. ηα ειιεληθά απαληάηαη επίζεο ν φξνο επηρεηξεκαηηθή 

θνηλσληθή επζχλε. 

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο Δ.Κ.Δ. δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ δηαηππψζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Ληζαβψλαο λα θαηαζηεί ε ΔΔ  «ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία 

ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή».  

Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν είλαη θαη ε εθηίκεζε ηεο 

ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο πνπ απαηηεί ε θχζε ησλ Μ/ΜΔ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ. νη Μ/ΜΔ πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηα πιαίζηα ησλ 

νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη λα πθίζηαηαη αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Σα δχν βαζηθφηεξα 

θείκελα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηηο Μ/ΜΔ είλαη ν  

«Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο» θαη ε  «Πξάζηλε Βίβινο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο».
21

 

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηε δξάζε ησλ 

Μ/ΜΔ επηζηεγάδεηαη θαη απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν.  

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ λα ειέγρεη ηελ 

                                                           
20

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=EN 
21

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN
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εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξζείζαο πνιηηηθήο έρεη ζπζηήζεη ην «Παξαηεξεηήξην γηα ηηο 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο». ηελ Δπξψπε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δ.Κ.Δ. μεθίλεζε 

απφ ηε δέζκεπζε πξνο ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

αξγφηεξα επεθηάζεθε ζε δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηελ 

θνηλσλία αιιά θαη ηελ εζηθή ε νπνία ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

Οη δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. πνηθίιινπλ θαη παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

ε πξψηε θάζε, ην 1995 ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Κνηλσληθή πλνρή (European Business Network for Social Cohesion) ην νπνίν 

χζηεξα απφ δχν ρξφληα κεηνλνκάζηεθε ζε Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Corporate Social Responsibility Europe) θαη έρεη σο 

κέιε πεξηζζφηεξεο απφ 65 πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηνπ νξγάλνπ απηνχ 

είλαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ιχζεσλ αιιά θαη ε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιαηζίνπ.  

Παξάιιεια κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Δ.Κ.Δ. έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά θαηξνχο, ελέξγεηεο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε 

ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο πξφζθνξνπ πεδίνπ γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε θαη απνδνρή 

ηεο λννηξνπίαο πνπ πιαηζηψλεη ηελ Δ.Κ.Δ. Σν Μάξηην ηνπ 2001 έγηλε ε δηαθήξπμε 

ηεο πλφδνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηε Ληζαβφλα. Σνλ Ηνχιην ηνπ ηδίνπ έηνπο 

ππεβιήζε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ην Πξάζηλν Βηβιίν, ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ Δ.Κ.Δ. 

Σν Μάξηην ηνπ 2002 ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. εθδίδνληαο Γλψκε ζρεηηθά κε ην 

Πξάζηλν Βηβιίν. Σνλ Ηνχιην ηνπ ηδίνπ έηνπο εθδίδεηαη αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε 

ηίηιν «Δ.Κ.Δ .: Μηα ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε», ελψ ηνλ 

Οθηψβξην ζπγθξνηείηαη ην Δπξσπατθφ Πνιπζπκκεηνρηθφ Φφξνπκ γηα ηελ Δ.Κ.Δ. 

(European Multistakeholder Forum on CSR).  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο εθδίδεηαη Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Δπηπιένλ, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα αξθεηά ζπλέδξηα εθ ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν 
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ζεσξήζεθε ηδηαηηέξσο επηηπρεκέλν θαζψο πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ πεξηζζνηέξσλ 

απφ 400 ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα ελζσκαησζεί ε Δ.Κ.Δ. ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κία απφ ηηο βαζηθέο 

ελέξγεηεο ζηελ νπνία πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ Δ.Κ.Δ. απνηειεί πεδίν δηα βίνπ κάζεζεο. Μία απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ην δήηεκα απηφ είλαη ε ελζσκάησζε ηεο Δ.Κ.Δ. ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ζε κειινληηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζα 

απνηειεί ηελ θνξχθσζε κηαο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα έρεη μεθηλήζεη ήδε απφ ην 

ζηάδην ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δπίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηεί ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ήδε ελεξγψλ 

ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ είλαη ν πιένλ βαζηθφο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε δηάρπζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο Δ.Κ.Δ. θαη ε πηνζέηεζε 

θνηλψλ ιχζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπξνζζέησο, ε 

εθπαίδεπζε κε βαζηθφ άμνλα ηελ Δ.Κ.Δ. είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ εκπιέθνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ εκπινθή ηεο εθάζηνηε 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη ησλ πειαηψλ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηάρπζε ηεο Δ.Κ.Δ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ έρεη άιισζηε ζπζηαζεί ην πξναλαθεξζέλ πνιπκεξέο θφξνπκ 

(multistakeholder forum) ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Δ.Κ.Δ, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζχγθιηζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

πεξί Δ.Κ.Δ.
22

 

ε επίπεδν ζπιινγηθψλ θνξέσλ, εθηφο απφ ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ, 

ππάξρνπλ νξγαληζκνί θαη ελψζεηο ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο είηε έρνπλ σο επίθεληξν ηελ 

Δ.Κ.Δ. είηε ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηή. Σν Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο (ILO: 

International Labour Organization) είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο, ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ζηελ εξγαζία. Σν Οηθνπκεληθφ χκθσλν (The 

Global Compact) είλαη κηα πιαηθφξκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έρεη σο απψηεξν 

                                                           
22

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0136&from=ro 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0136&from=ro
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ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ. θαη ιεηηνπξγεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Πξσηνβνπιία GRI (Global Reporting Initiative) γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη δηάδνζε νδεγηψλ.  Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ην Γηεζλέο 

Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (World Business Council for 

Sustainable Development), ε Έλσζε πλνκνζπνλδηψλ Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεραληψλ 

(UNICE: Union des Industries de la Communautη Europηenne) θαζψο θαη ε 

Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Βηνηερληθψλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

(UEAPME: European Association of Craft, Small and Medium–Sized Enterprises). 

Σν Γηεζλέο Φφξνπκ Δπηρεηξεκαηηθψλ ηειερψλ (International Business Leaders 

Forum), ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Δκπφξσλ (EuroCommerce), αιιά θαη ε 

Δπηηξνπή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Δηαηξηθήο Φηιαλζξσπίαο (Committee to encourage 

Corporate Philanthropy) είλαη κεξηθνί αθφκα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο πνπ δξνπλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Δ.Κ.Δ. ην ζεκείν απηφ δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί ε αλαθνξά 

ζηελ χπαξμε θαη ην δσηηθφ ξφιν 18 Δπξσπατθψλ Δζληθψλ Γηθηχσλ γηα ηελ Δ.Κ.Δ.  

Έλα απφ απηά είλαη θαη ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ην 

νπνίν ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 σο αζηηθή-κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία θαη ην 

2002 άιιαμε λνκηθή κνξθή ζε κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν. θνπφο ηνπ είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο Δ.Κ.Δ. θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έπνληαη ηεο 

πηνζέηεζήο ηεο ζηελ πιεζψξα ησλ Μ/ΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Δπηπιένλ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο Δ.Κ.Δ., ιεηηνπξγεί θαη πιήζνο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο 

θνξείο, αιιά θαη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ CSR Magazine ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη 

απνθιεηζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δ.Κ.Δ. θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε επαξθήο 

ελεκέξσζε θαη ε πνιχπιεπξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε αιιά θαη 

ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. 
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3.3  ΠΡΟ∆ΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΠΟ 

ΠΑΡΔΜΦΔΡΔΗ ΔΝΝΟΗΔ    

Γηα λα θαηαλνήζνπµε πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε πξέπεη λα 

αλαηξέμνπµε ζηηο ξίδεο ηεο θαη λα ηελ δηαθνξνπνηήζνπµε απφ φιεο ηηο παξεµθεξείο 

έλλνηεο. Όιεο νη ζρεηηθέο έλλνηεο πεγάδνπλ απφ ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε πνπ είλαη ην 

γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ, ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεµάησλ ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ην ζρήµα πνπ 

αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη έλα ζρεδηάγξαµµα ην νπνίν δείρλεη ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

ελλνηψλ απηψλ. Έηζη, ε Κνηλσληθή Δπζχλε ρσξίδεηαη ζηελ Αηνµηθή επζχλε θαη ηελ 

Δπηρεηξεµαηηθή Δπζχλε- Ζζηθή. 

 

Με ηελ Αηνµηθή Δπζχλε ελλννχµε φιεο εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ ζα θάλεη ν θαζέλαο 

απφ εµάο αλεμάξηεηα ψζηε λα ζπµβάιιεη ζηελ επεµεξία ηνπ ηφπνπ ηνπ. Δίλαη, 
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δειαδή, φινη νη ελεξγνί πνιίηεο πνπ µφλνη ή ζε ζπλεξγαζία ζα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο πνπ ζα δψζνπλ ιχζε ζε θνηλσληθά δεηήµαηα.   

Ζ Δπηρεηξεµαηηθή Ζζηθή µαο αθνξά πεξηζζφηεξν, θαζψο ζρεηίδεηαη µε ηηο ελέξγεηεο 

εθ µέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα έρνπλ ηελ νξζή ζπµπεξηθνξά πνπ ηνπο νδεγεί 

ζηελ απφθηεζε ελφο θνηλσληθνχ πξνθίι. Ζ θαιή επηρεηξεµαηηθή εζηθή είλαη µία 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε, ελψ ε θαθή επηρεηξεµαηηθή εζηθή –

δηαθζνξά, ζπαηάιε, θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ηζρχνο, εθµεηάιιεπζε ησλ δεµνζίσλ 

πφξσλ γηα ηδησηηθφ θέξδνο– ηείλεη λα νδεγήζεη µία νηθνλνµία ζε θαχινπο θχθινπο 

χθεζεο, αλαηαξαρήο θαη ππνβάζµηζεο.  

Ζ Δπηρεηξεµαηηθή Ζζηθή αλαιχεηαη ζηελ Δηαηξηθή ∆ηαθπβέξλεζε θαη ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε.
23

 Ζ Δηαηξηθή ∆ηαθπβέξλεζε είλαη ν δίδπµνο άμνλαο ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, πνπ µαδί επηρεηξνχλ λα αληηµεησπίζνπλ δχν 

ζεµαληηθά πξνβιήµαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήµαηνο: ηελ δηαθχιαμε 

θαη πξνψζεζε ησλ ζπµθεξφλησλ ησλ µεηφρσλ ηεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

πγθεθξηµέλα αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ζπζηήµαηα θαη δνµέο µ ε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην µηαο εηαηξείαο επηβιέπεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνο φθεινο πάληα ησλ µεηφρσλ ηεο
24

.  

ε µηα παξάιιειε δηάζηαζε, φηαλ αλαθεξφµαζηε ζηνλ φξν Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε ελλννχµε µία θχζε δπλαµηθή πνπ ζπγθιίλεη ζηελ δηαπίζησζε φηη ε 

νηθνλνµηθή αλάπηπμε, ην θέξδνο, νη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη έλλνηεο αληηθαηηθέο θαη αληηθξνπφµελεο. 

Έηζη, µε νξζά εθαξµνζµέλεο πξαθηηθέο ε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

απνηειεί ηελ πεµπηνπζία ηνπ φξνπ ζπιινγηθφηεηα. Ζ θηινζνθία είλαη απιά φηη νη 

επηρεηξήζεηο δελ απνηεινχλ μέλα ζψµαηα, αιιά ππάξρνπλ, ιεηηνπξγνχλ θαη 

εμειίζζνληαη µέζα ζηελ θνηλσλία. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα απνδεηθλχεηαη φηη φζν πην 

πνιχ εµπεδψλνληαη θαη εθαξµφδνληαη νη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 

ηφζν πην πνιχ ζπγθιίλνπλ ηα νξάµαηα φισλ ησλ ζεζµηθψλ, ζπιινγηθψλ θαη 

                                                           
23

  ∆αµνπιηάλνπ Υ. 25-11-06, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

24  The economist-Δηδηθέο Δθδφζεηο, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ   
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αηνµηθψλ, εθθξαζηψλ µηαο δνµεµέλεο θνηλσλίαο γηα έλα πεξηζζφηεξν πγηέο θαη 

ειπηδνθφξν αχξην
25

.  

3.4  Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ   

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε µπνξεί λα εθθξαζηεί µε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη 

αλάινγα µε ην πνηνο ηελ αζθεί έρεη δηαθνξεηηθή µνξθή. Ζ θνηλή θηινζνθία φισλ 

ησλ ηερληθψλ είλαη ε επέλδπζε ζε έλα θαιχηεξν αχξην. Δίλαη πνιχ ζεµαληηθφ λα 

ηνλίζνπµε φηη µπνξεί λα εθαξµνζηεί απφ φινπο, ζε θάζε ηνµέα θαη αλεμάξηεηα απφ 

ην µέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα ηνληζηεί απηή ε αιήζεηα, παξαθάησ ζα 

πεξηγξάςνπµε πνηέο ηερληθέο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο εθαξµφδνπλ νη 

επηρεηξεµαηίεο αλά ηνµέα θαη πνπ ζα έπξεπε λα δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο. 

Ζ εθαξµνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνµέα είλαη πξσηαξρηθήο 

ζεµαζίαο, αθνχ έρεη ηελ µεγαιχηεξε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ απφ νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηνµέα. ∆πζηπρψο, παξνπζηάδεη ηελ ραµειφηεξε επίδνζε ζηα εξγαηηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέµαηα, εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο ελεµέξσζεο. Ο θιάδνο 

είλαη ηδηφµνξθνο θαζψο απνηειείηαη απφ πνιινχο µηθξνχο παξαγσγνχο πνπ 

νξγαλψλνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο ζπλεηαηξηζµνχο.   

ηελ γεσξγία, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη έλαλ ηδηφµνξθν ξφιν. Βαζηθφηεξνο 

ζηφρνο ησλ ππεχζπλσλ γεσξγψλ είλαη λα πεηχρνπλ πςεινχο ξπζµνχο παξαγσγήο θαη 

απφδνζεο ηεο γεο µε ηαπηφρξνλε µείσζε ηεο ρξήζεο ησλ µε αλαλεψζηµσλ πξψησλ 

πιψλ. Σαπηφρξνλα, νθείινπλ λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επθνξίαο ηεο 

γεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηνπ αέξα θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη φπνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πεηπραίλνπλ ζεηηθέο παξεµβάζεηο. Παξάιιεια, ζπληζηάηαη λα πξνηηµνχλ 

ηελ ρξήζε αλαλεψζηµσλ πφξσλ αληί ησλ µε αλαλεψζηµσλ. Σέινο, πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο επεµεξίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θνηλσληψλ.   

ηελ θηελνηξνθία, πξέπεη λα πξσηαγσληζηνχλ θαιέο ηαθηηθέο φπσο ε απνθπγή 

ρξήζεο ρεµηθψλ γηα ηελ δσηθή παξαγσγή θαη λα γίλεηαη νξζή ρξήζε απνβιήησλ ηφζν 

ζηελ δσηθή παξαγσγή φζν θαη ζηελ µεηαπνίεζε ηνπ δέξµαηνο. Δμάιινπ φινη έρνπµε 

                                                           
25

 «Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Διιάδα: Θέµαηα θαη πξννπηηθεο», Έξεπλα 

ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε   
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πξφζθαηεο µλήµεο απφ ηελ λφζν ησλ ηξειψλ αγειάδσλ, απνηέιεζµα ηεο αξλεηηθήο 

ζπµπεξηθνξάο µεξηθψλ θηελνηξφθσλ πνπ θαλείο µαο δελ ζα ήζειε λα μαλαδήζεη.   

ηελ αιηεία έρνπλ ήδε ζεµεησζεί µεγάια πξνβιήµαηα, αθνχ πνιιέο πεξηνρέο 

ππεξαιηεχνληαη, ελψ άιιεο έρνπλ εμαληιεζεί πιήξσο. ∆πζηπρψο, νη 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο δελ αξθνχλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο θαηάζηαζεο, µε απνηέιεζµα 

λα γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε εχξεζε ιχζεο έηζη ψζηε ε αιηεία λα 

πξαγµαηνπνηείηαη ζε αξµνλία µε ην πεξηβάιινλ.   

Ο δεπηεξνγελήο ηνµέαο είλαη ν βηνµεραληθφο, ηνλ νπνίν µπνξνχµε λα ρσξίζνπµε ζηηο 

∆.Δ.Κ.Ο., σο εθπξφζσπν ηνπ δεµνζίνπ, θαη ζηηο ηδησηηθέο βηνµεραλίεο. Όπνηα θαη αλ 

είλαη ε λνµηθή µνξθή ηεο θάζε επηρείξεζεο απηνχ ηνπ ηνµέα, νη ππεχζπλνη ηνπο 

νθείινπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν ξφινο ηνπο ζηα θνηλσληθά ζέµαηα είλαη 

µεγάινο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο επηµέξνπο θνηλσλίεο είλαη θαηά βάζε βηνµεραληθέο, 

µε απνηέιεζµα ην βάξνο γηα ηελ εθαξµνγή θαιψλ ηερληθψλ λα πέθηεη θπξίσο επάλσ 

ηνπο.   

Ο επξχηεξνο δεµφζηνο ηνµέαο ζηελ ρψξα µαο είλαη ν µεγαιχηεξνο ρξήζηεο θαη 

δηαρεηξηζηήο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, µε απνηέιεζµα λα ηνπ αλαινγνχλ θαη µεγάιεο 

πεξηβαιινληηθέο επζχλεο. Οη ∆.Δ.Κ.Ο. ζεµεηψλνπλ  µεγάιε δηαζπνξά ζηελ ρψξα θαη 

µαδηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. Έηζη, νθείινπλ λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

δηάδνζε θαη εθαξµνγή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Απφ ηελ Πξάζηλε Βίβιν 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηνµέα απηφ θαιψληαο ηνπο λα εθαξµφζνπλ «θνηλσληθή 

νηθνλνµία», µε εηήζηα ζεηηθά απνηειέζµαηα ζε νηθνλνµηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. Ζ βαζηθφηεξε πξνβιεµαηηθή θαηάζηαζε ησλ ∆.Δ.Κ.Ο. είλαη 

ε λννηξνπία ηνπο πνπ δελ είλαη θηιηθή πξνο ηνπο θαηαλαισηέο-ρξήζηεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο. Πξέπεη άµεζα λα απνθηήζνπλ νινθιεξσµέλνπο µεραληζµνχο 

ζρεδηαζµνχ, εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 

ψζηε λα ιπζνχλ πξνβιεµαηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο θπξίσο µε ηελ ελεµέξσζε ηνπ 

θαηαλαισηή, ηελ ππνβνιή θαη εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ θαη ηελ νξζή εθαξµνγή ησλ 

Γεληθψλ Όξσλ πλαιιαγψλ. 

Ο ηδησηηθφο βηνµεραληθφο ηνµέαο είλαη απηφο πνπ εθηίζεηαη πεξηζζφηεξν θαη 

επθνιφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ηνµέα ζε θξηηηθή γηα επηµέξνπο ζέµαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, εμαηηίαο ηνπ φηη απαζρνιεί ην 
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µεγαιχηεξν µέξνο ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ζπλδέεηαη άµεζα µε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Οη 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζπλεζίδνπλ λα αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο 

έρνπλ ζρέζε µε ηνπο εξγαδνµέλνπο, ηνπο πειάηεο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. ηελ ειιεληθή βηνµεραλία, νη ηνµείο πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηα ζέµαηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ε 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνµέλσλ αιιά θαη ε εθαξµνγή ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ηα ελδηαθεξφµελα µέξε ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ ζηελ επφµελε ελφηεηα.   

Ο ηξηηνγελήο ηνµέαο απνηειείηαη απφ ην εµπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο. Έρεη ξαγδαία 

αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ζηηο αλεπηπγµέλεο ρψξεο.  ηνλ ηνκέα απηφ ε 

πιεπξά ηνπ δεκνζίνπ ζπκκεηέρεη µε ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

(Ν.Π.∆.∆.).    

Ο ζθνπφο ησλ Ν.Π.∆.∆. είλαη ε εμππεξέηεζε θαη ε επηηέιεζε θάπνηαο θξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο. Δθθξαζηέο απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη φιεο νη βαζµίδεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαζψο θαη ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Δδψ, ηελ επζχλε 

γηα ηελ εθαξµνγή ησλ ηερληθψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο έρεη µφλν ε 

πνιηηεία. Ο ηνµέαο απηφο, θπξίσο ζηελ Διιάδα, ρσιαίλεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ. Ζ αληίιεςε θαη ε λννηξνπία ησλ εξγαδνµέλσλ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ ειιηπή 

θαζνδήγεζε ηεο εγεζίαο, θάλεη ηελ ρψξα µαο νπξαγφ ζηα ζέµαηα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 

ηνλ ηδησηηθφ ηξηηνγελή ηνµέα έρνπµε ππεξεζίεο πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηµνπνηνχλ 

επξέσο ζηελ θαζεµεξηλή ηνπο δσή, φπσο µεηαθνξέο θαη ηειεπηθνηλσλίεο. Δδψ, ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δελ ζρεηίδεηαη µε άµεζεο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή, 

αιιά θπξίσο µε δξάζεηο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο θχζεσο. Δπηπξνζζέησο, ζην 

εµπφξην έρνπµε ζπρλφηεξα απφ θάζε άιιν ηνµέα θαηαζηξαηήγεζε ησλ βαζηθψλ 

εξγαηηθψλ δηθαησµάησλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζµψλ, φηαλ νη επηρεηξήζεηο 

µεηαθέξνληαη ζε ρψξεο µε θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη ραιαξή δηνηθεηηθή ππνδνµή. 

Με ιίγα ιφγηα, ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αθνξνχλ 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.   
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ε απηήλ ελφηεηα είδαµε πψο ζπµβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θάζε ηνµέα ζηα 

δεηήµαηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Δπηζεµάλνπµε ηειεηψλνληαο φηη 

ζίγνπξα ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε εθαξµφδεηαη µε ζεηηθά απνηειέζµαηα απφ 

ηνλ θάζε επηρεηξεµαηία ρσξηζηά, έρνπµε φµσο πνιιαπιάζηα ζπµβνιή ζηα παγθφζµηα 

πξνβιήµαηα φηαλ ππάξρεη ζπλεξγαζία ησλ παξαπάλσ. Δμάιινπ απηφ πνπ έρνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εγέηεο ηνπ επηρεηξεµαηηθνχ θφζµνπ είλαη φηη απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία αθξηβψο γηαηί θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

είλαη ζπιινγηθά
26

.  

 

3.5  Ζ ΤΜΠΡΑΞΖ ΣΩΝ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ (Μ.Κ.Ο.) ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΔΤΘΤΝΖ    

Οη Μ.Κ.Ο. έρνπλ πνιχ ζεµαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή δσή. Απνηεινχληαη απφ 

ελεξγνχο πνιίηεο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηα δηάθνξα πξνβιήµαηα ηνπ πιαλήηε, αλάινγα 

µε ηνλ πξνζαλαηνιηζµφ ηνπο. Αζθνχλ θνηλσληθφ έξγν, ζπµπιεξψλνληαο ηελ δξάζε 

ηεο πνιηηείαο. 

Γεληθφηεξα, ζπµβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ πξνβιεµάησλ 

θαη ελεµεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα ζπµµεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ. 

Δπίζεο, πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο
27

.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ επηρεηξεµαηηθφ θφζµν επηθξαηεί ε ζπλήζεηα νη δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο λα ζπλεξγάδνληαη µε ηνπο Μ.Κ.Ο. γηα λα πεηχρνπλ θνηλά θαη 

µεγαιχηεξα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά απνηειέζµαηα. Οη Μ.Κ.Ο. έρνπλ ηελ 

ζέιεζε, ηελ γλψζε θαη ηελ θνπιηνχξα γηα ηελ εθαξµνγή θαιψλ ηερληθψλ, πζηεξνχλ 

φµσο ζηα ζέµαηα ρξεµαηνδφηεζεο. Δθεί είλαη πνπ έρνπλ µία ζέζε νη επηρεηξήζεηο, 

απνδεηθλχνληαο φηη ν θφζµνο είλαη αιιεινζπλδεδεµέλνο θαη αιιεινεμαξηεµέλνο. 

                                                           
26

 http://csrhellas.eu/wp-content/uploads/2015/01/GNOMI-THS-OKE-SEP2003.pdf  
27

 http://www.meda.gr/en/article.php?cat=2 

http://csrhellas.eu/wp-content/uploads/2015/01/GNOMI-THS-OKE-SEP2003.pdf
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Δπηδηψθνπλ µία νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία φπνπ ε επηρείξεζε µνηξάδεηαη µε ηνλ 

Μ.Κ.Ο. ηα ηδεψδε, ηηο αμίεο θαη ηα νξάµαηα ηεο
28

.  

ήµεξα ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη μεθχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή εηαηξηθή 

θηιαλζξσπία. Οη εγέηεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ έρνπλ γεληθφηεξεο αλζξσπηζηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο θαη επηζπµνχλ λα ζπµµεηέρνπλ ζηελ 

επίιπζε ζρεηηθψλ ζεµάησλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ 

ζπλεξγαζία µε ηηο Μ.Κ.Ο. έρνπλ πνιιαπιά νθέιε. Απνθηνχλ εμεηδηθεπµέλε 

ελεµέξσζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, θάλνπλ επνηθνδνµεηηθφ δηάινγν γηα ηελ 

αλαβάζµηζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο, βειηηψλνπλ ηελ εηαηξηθή θήµε ηνπο, 

απνθηνχλδηαθάλεηα ζηηο ηαθηηθέο ηνπο θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα θξηηηθή ζε φπνηνλ 

ην επηζπµεί
29

.  

3.6  Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΟΗ 

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (Μ.Μ.Δ.)   

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δελ είλαη πξνλφµην µφλν ησλ µεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη Μ.Μ.Δ. αληηπξνζσπεχνπλ έλα επξχηαην θαη εμαηξεηηθά εηεξφθιηην θάζµα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ηνµείο ηεο επηρεηξεµαηηθήο 

δξάζεο µε ηεξάζηηα πνηθηιία θιάδσλ θαη πνιπµνξθία δνµψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

δπλαηνηήησλ επίδξαζεο, έµµεζσλ θαη άµεζσλ, ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζηελφηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη παξνπζίαο ηνπο. ηελ Δ.Δ. 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 25 εθαηνµµχξηα Μ.Μ.Δ., ελψ ζηελ Διιάδα ην 90% ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη µηθξνχ ή µεζαίνπ µεγέζνπο. Οη παξαπάλσ αξηζµνί απνθαιχπηνπλ 

ηνλ ξφιν θαη ηελ ζεµαζία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζην ειιεληθφ, επξσπατθφ αιιά 

θαη παγθφζµην γίγλεζζαη. (Ρέλα Μπαξδάλε, Ζµεξίδα: πζηήµαηα ∆ηαρείξηζεο ζηηο 

ΜΜΔ: Δµπεηξία θαη απνηειέζµαηα απφ ηελ εθαξµνγή ηνπο)   

∆πζηπρψο, ε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη άγλσζηε θαηά ην 

µεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξφζθαηε έξεπλα απέδεημε φηη νη 

Μ.Μ.Δ. θαηά ην πιείζηνλ δελ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη ηαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο, αιιά θαη φζνη γλσξίδνπλ έρνπλ ιαλζαζµέλε αληίιεςε γη’ 

απηήλ µε απνηέιεζµα ηειηθά λα µελ ηελ εθαξµφδνπλ. Οη επηρεηξεµαηίεο απηνχ ηνπ 

                                                           
28

 Μεηζνηάθε Α., ΔΘΝΟ 
29

 Έµηιη Κεξλ, ΔΘΝΟ 
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ηνµέα νθείινπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε εθαξµνγή θαιψλ ηερληθψλ δελ είλαη 

ζέµα µεγέζνπο, είλαη ζέµα παηδείαο θαη θνπιηνχξαο
30

. 

Ό,ηη απνζαξξχλεη ηνπο επηρεηξεµαηίεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ επαθίεηαη ζηελ 

λννηξνπία ηνπο. πγθεθξηµέλα, νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη φιεο νη ηερληθέο ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θνζηίδνπλ ηφζν πνπ είλαη απιεζίαζηεο γηα ην 

µέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Άιινη ζεσξνχλ φηη ην µέγεζνο ηνπο δελ µπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεµαληηθά ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, µε απνηέιεζµα λα 

πηζηεχνπλ φηη απηέο νη ηαθηηθέο αθνξνχλ µφλν ηηο πνιπεζληθέο, ελψ άιινη δελ 

µπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πσο ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζπλδέεηαη µε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη αλ ηειηθά ηελ εθαξµφζνπλ πσο απηή ζα ζπµβάιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο.   

Ζ ζεµαζία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ηηο Μ.Μ.Δ. είλαη δηηηή. Αθνξά 

ηφζν ηελ απηφλνµε ιεηηνπξγία θαη ζπλεηζθνξά ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, φζν θαη 

ηελ ζρέζε ηνπο µε ηηο µεγάιεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο απνηεινχλ πξνµεζεπηή, 

ππεξγνιάβν ή ζπλεξγάηε θάζε µνξθήο. Όηαλ µηα επηρείξεζε δελ πξνζαξµφδεηαη ζε 

απηά ηα δεδνµέλα, πηζαλψο λα ράζεη ζπµθσλίεο µε µεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ είλαη 

θνηλσληθά επαίζζεηεο. Έηζη, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δίλεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεµα ζε ζρέζε µε άιιεο εηαηξείεο πνπ δελ αλαιαµβάλνπλ δξάζεηο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο.   

ε ηειηθή αλάιπζε, νη ίδηεο νη Μ.Μ.Δ. ζα πξέπεη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε δελ είλαη θάηη πξνζσξηλφ, αιιά είλαη θάηη πνπ ζα µείλεη ηφζν ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν φζν θαη µέζα ζηηο επηρεηξεµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη µε απηφ ην 

δεδνµέλν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ
31

.  

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνδίδεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο Μ/ΜΔ έλαληη ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ είλαη γηαηί, παξά ην γεγνλφο φηη δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα δχν 

είδε επηρεηξήζεσλ δσηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, ππάξρεη βαζηθή 

δηαθνξά αλάκεζά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο δξάζεσλ Δ.Κ.Δ.. Οη ζηφρνη γηα ηηο 

Μ/ΜΔ θαη γηα ηηο πνιπεζληθέο κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη αιιά ν ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα 

                                                           
30

 Έξεπλα ηεο νµάδαο ATHENS GSM Research Team 2007- Nottingham Trent 

University 
31

 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 2007, Ναπηεµπνξηθή 
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επηηεπρζνχλ δηαθέξεη ζεκαληηθά. Γελ είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν κηα κεγάιε επηρείξεζε κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ζηελ πνιηηηθή ηεο δξάζεηο 

Δ.Κ.Δ. πην εχθνια απφ κηα Μ/ΜΔ
32

. 

Ο παξάγνληαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ε απνπζία ηερληθψλ εθζπγρξνληζκέλεο 

δηνίθεζεο είλαη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζρέξεηεο πνπ αλαθφπηνπλ ηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ. ζηηο Μ/ΜΔ. Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ ησλ Μ/ΜΔ πνπ 

αλαιακβάλεη ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. ηνλ 

αληίπνδα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη  λα έρνπλ 

ελεξγφ δξάζε, ελψ πνιιέο απφ απηέο εθδίδνπλ θαη εηήζηεο εθζέζεηο θαιψλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ. ε απηέο ηηο εθζέζεηο παξαηεξείηαη πιήξεο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη κηα 

επηρείξεζε, πεξηγξάθεηαη εθαξκνγή πιεζψξαο πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ., ελψ δελ ιείπεη ε 

αλαθνξά ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο λέσλ πξαθηηθψλ. ε ζπλδπαζκφ  κε 

ηηο εθζέζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ππάξρνπλ θαη 

δηάθνξνη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ΔΚΔ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη Μ/ΜΔ απνηειεί έλα πεδίν κειέηεο 

αλαπφζπαζην θαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο Δ.Κ.Δ. Γεδνκέλνπ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη ΜΜΔ απνηεινχλ ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) είλαη αλαγθαία ε απφδνζε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζηε 

ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.        

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε επξσπατθή πνιηηηθή έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα θη απηφ γηαηί νη Μ/ΜΔ σο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο πξέπεη ζηαδηαθά λα νδεγεζνχλ ζε έλα πγηέο 

επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο. Δλδεηθηηθά, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ έρεη ήδε 

πξνηαζεί γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 έλα πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζα θηλεζεί είλαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ Μ/ΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζηηο επελδχζεηο θαζψο 

θαη ζε ζπκβνπιέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.  

  

                                                           
32

 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10368/attachments/1/translations 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10368/attachments/1/translations
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3.7  Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΩΝ ΔΝ∆ΗΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ 

(STAKEHOLDERS)    

Οη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ πνιχπινθεο ζρέζεηο µε δηάθνξα ηµήµαηα ηεο 

θνηλσλίαο, µε άιιεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη µε εµάο σο µνλάδεο. Κάζε  εηαηξεία 

επεξεάδεηαη, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, απφ ηα ελδηαθεξφµελα µέξε ηεο. Απηέο νη 

ζρέζεηο απαηηνχλ πξνζεθηηθή αιιά θαη αθππληζµέλε δηνίθεζε θαη θαζνξίδνπλ ην πψο 

ζπµπεξηθέξεηαη ε επηρείξεζε ζην αγνξαζηηθφ θαη µε πεξηβάιινλ. ε έλα δηαξθψο 

εμειηζζφµελν πεξηβάιινλ, απνηεινχµελν απφ λέα ηερλνινγηθά επηηεχγµαηα, αιιαγέο 

ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θνηλνχ,  νηθνινγηθέο αλεζπρίεο θαη αλαθαηαηάμεηο 

θπβεξλήζεσλ, νη εγέηεο ηνπ επηρεηξεµαηηθνχ θφζµνπ αληηµεησπίδνπλ µία θαη µφλε 

πξφθιεζε, λα πεηχρνπλ ζεηηθά νηθνλνµηθά απνηειέζµαηα ελψ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο θαη επηζπµίεο ησλ ελδηαθεξφµελσλ µεξψλ ηνπο.   

Σα ελδηαθεξφµελα µέξε ή νη stakeholders, φπσο έρεη επηθξαηήζεη µε ηνλ αγγιηθφ φξν, 

είλαη φινη απηνί νη άλζξσπνη ή νη νµάδεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε ή 

επεξεάδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Σν πιήζνο ησλ 

ελδηαθεξφµελσλ µεξψλ, αιιά θαη ε πνηθηιία ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο µπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ ζεµαληηθά, θάλνληαο ηηο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο αθφµα πην 

πνιχπινθεο. Λεηηνπξγνχλ σο νµάδεο πίεζεο πνπ άιινηε γελλνχλ ηα ξίζθα πνπ 

παίξλεη ε επηρείξεζε θαη άιινηε επσθεινχληαη απφ ηηο ηαθηηθέο ηεο. Απνηεινχληαη 

απφ ηνπο µεηφρνπο, ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο πξνµεζεπηέο, ηνπο εξγαδφµελνπο, ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηηο Κπβεξλήζεηο, ηνπο αθηηβηζηέο,  ηελ 

θνηλή γλψµε, θ.α. 

Με ην πέξαζµα ησλ ρξφλσλ ε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο µε ηα ελδηαθεξφµελα µέξε ηεο 

έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ. ην παξειζφλ, νη δηεπζπληέο αξθνχζε λα µέλνπλ 

ζπγθεληξσµέλνη ζηα ελδηαθεξφµελα µέξε πνπ παξήγαγαλ θαη πνπινχζαλ ηα αγαζά 

ηνπο. Σφηε, ζα µπνξνχζαµε λα πνχµε φηη ήηαλ πεξηνξηζµέλνη ζηνλ αξηζµφ ησλ 

εξγαδνµέλσλ, ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. ήµεξα, ε πξφθιεζε είλαη 

µεγαιχηεξε θαζψο ν αξηζµφο ηνπο έρεη µεγαιψζεη θαη ηαπηφρξνλα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ε ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Δπίζεο, εμαηηίαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη 

απνζηάζεηο µηθξαίλνπλ θαη ε επηθνηλσλία µεγαιψλεη. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπο µε ηελ 
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επηρείξεζε είλαη αθφµα εληνλφηεξε, ηα απνηειέζµαηα ηνπο εµθαλέζηεξα θαη ε 

δχλαµε ηνπο έλαληη ησλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο αθφµα µεγαιχηεξε.   

Κάζε ελδηαθεξφµελν µέξνο έρεη µία µνλαδηθή ζχλδεζε µε ηελ επηρείξεζε, πνπ 

ρξήδεη ζσζηήο αληηµεηψπηζεο απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία. Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο 

θαηαιήγνπλ ζην φηη ηα ελδηαθεξφµελα µέξε έρνπλ ηξεηο βαζηθέο δπλάµεηο. Ζ δχλαµε 

ηεο ςήθνπ γηα ηνπο µεηφρνπο, ε νηθνλνµηθή δχλαµε ησλ πειαηψλ, ησλ πξνµεζεπηψλ 

θαη ησλ εµπφξσλ θαη ε πνιηηηθή δχλαµε ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ αζθείηαη µέζα απφ 

ηνπο λφµνπο θαη ηνπο θαλνληζµνχο.    

Οη επηζπµίεο ησλ ελδηαθεξφµελσλ µεξψλ πξέπεη λα αληηµεησπίδνληαη µε 

ππεπζπλφηεηα απφ ηα ζπµβνχιηα απνθάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί φηαλ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη µπνξεί λα έρνπλ νδπλεξά απνηειέζµαηα γηα ην µέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ µία θαη µφλν απφθαζε µπνξεί λα έρεη 

πνιχπιεπξα θαη µειαλά απνηειέζµαηα γηα ηελ θνηλσλία. Γηα παξάδεηγµα, νη µαδηθέο 

απνιχζεηο ζε µία θνηλσλία ζα µπνξνχζαλ αθφµα θαη λα ζρεηίδνληαη µε αχμεζε ηνπ 

αξηζµνχ ησλ απηνθηνληψλ, ησλ θξνπζµάησλ αιθννιηζµνχ, πλεπµαηηθψλ αζζελεηψλ 

θαη µε πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθήο βίαο. Οη ζνθνί επηρεηξεµαηίεο θαηαλννχλ φηη νη 

άλζξσπνη δελ είλαη µφλν παξαγσγηθέο µνλάδεο, ζπρλά απνθαινχληαη θαη αλζξψπηλν 

θεθάιαην, αιιά θαη φληα µε αηζζήµαηα
33

.   

Ζ ζχγθξνπζε ησλ ελδηαθεξφµελσλ µεξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έξρεηαη φηαλ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζδνθίεο ησλ πξψησλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

έλα πξνθίι θνηλσληθά απνδεθηφ, πνπ λα αγγίδεη ηελ νξηνγξαµµή ηνπ ηη είλαη εζηθφ 

θαη ηη φρη, ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο. Οη αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο δηαξθψο 

µεηαβάιινληαη, θαη έηζη αιιάδνπλ θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφµελσλ µεξψλ. 

ηελ επνρή µαο, νη ζπλζήθεο έρνπλ θάλεη ηα ελδηαθεξφµελα µέξε λα είλαη πην 

πηεζηηθά απφ πνηέ.   

Σα ελδηαθεξφµελα µέξε ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Έηζη έρνπµε ηα θχξηα µέξε 

θαη ηα δεπηεξεχνληα. Δδψ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηνί δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

επίδξαζεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη φρη σο πξνο ηελ δχλαµε ηνπο. Δίλαη φινη ίζεο 

αμίαο, αθνχ φινη ζα µπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ εμίζνπ δξαµαηηθά απνηειέζµαηα ζηελ 

επηρείξεζε.   
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Σα θχξηα ελδηαθεξφµελα µέξε απνηεινχληαη απφ απηνχο πνπ αιιειεπηδξνχλ άµεζα 

µε ηελ επηρείξεζε θαη επεξεάδνπλ ηελ πξσηαξρηθή ηεο ιεηηνπξγία, δειαδή ηελ  

παξαγσγή θαη πψιεζε αγαζψλ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήµα πνπ αθνινπζεί, 

έρνπµε ηνπο µεηφρνπο θαη ηνπο επελδπηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηνπο νηθνλνµηθνχο πφξνπο 

ηεο εηαηξείαο, ηνπο εξγαδφµελνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ µε ηελ εξγαζία θαη ηελ γλψζε 

ηνπο, ηνπο πξνµεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ηηο πξψηεο χιεο, ηνπο πσιεηέο πνπ θέξλνπλ ζε 

επαθή ην πξντφλ µε ηνπο θαηαλαισηέο θαη θαηαλαισηέο πξφζπµνπο λα επηιέμνπλ 

µεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ηα θνηλσληθά ππεχζπλα θαη λα πιεξψζνπλ 

ηελ ρξεµαηηθή δηαθνξά. 

 

Σα δεπηεξεχνληα ελδηαθεξφµελα µέξε απνηεινχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ή ηηο 

νµάδεο αλζξψπσλ ηεο θνηλσλίαο πνπ επεξεάδνληαη άµεζα ή έµµεζα απφ ηηο θχξηεο 

ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Απηνί πεξηιαµβάλνπλ ηελ θνηλή γλψµε, ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηα δηάθνξα επίπεδα ησλ θπβεξλήζεσλ, θνηλσληθέο νµάδεο 

αθηηβηζηψλ, θ.α. Σα ζεµαληηθφηεξα δεπηεξεχνληα ελδηαθεξφµελα µέξε θαίλνληαη θαη 

ζην ζρήµα πνπ αθνινπζεί. 
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ε ηειηθή αλάιπζε, ηα ελδηαθεξφµελα µέξε παίδνπλ έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

χπαξμε θαη ηελ ζπµπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο. χµθσλα µε ηνλ James Liebig «Κάζε 

πνιίηεο είλαη έλαο stakeholder µέζα ζηελ επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ ην αλ θξαηάεη 

µεηνρέο, απφ ην αλ εξγάδεηαη ζε απηήλ, ή αγνξάδεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο. Απιά 

δψληαο ζήµεξα ζε απηφλ ηνλ πιαλήηε µπνξεί ν θαζέλαο απφ εµάο λα είλαη έλαο 

stakeholder.». Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηνπο ιαµβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ, δηφηη ε αγλφεζε ηνπο έρεη απνδείμεη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ επηρεηξεµαηηθή ηζηνξία. Δάλ νη επηρεηξήζεηο δελ απαληήζνπλ πιήξσο ζηηο 

επηηαγέο ηνπ θνηλνχ δελ ζα γίλνπλ πνηέ απνδεθηέο
34

. 

3.8  ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   

Ο ζεζµφο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δελ είλαη λένο. Έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

αξραία Αζελατθή ∆εµνθξαηία ηνπ 6νπ θαη 5νπ π.Υ. αηψλα φπνπ είρε ηε µνξθή ηεο  

ρνξεγίαο. Οη πξψηνη επηρεηξεµαηίεο πνπ εθάξµνζαλ θνηλσληθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο 
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εληνπίδνληαη ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα. Καηά ηελ πεξίνδν 

1931 - 1935 νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο πηνζεηψληαο ηηο νηθνλνµηθέο αξρέο ηνπ 

Keynes πξνρψξεζαλ ζηε δεµηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Δθείλε 

ηελ πεξίνδν ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε εθθξάδεηαη µε αγαζνεξγίεο παξάιιεια 

απνθηά ην ζηνηρείν ησλ δεµνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο πξνζσπηθήο πξνβνιήο.
35

 

Σν επφµελν βήµα ζηελ εμέιημε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ήηαλ ε 

θηιαλζξσπία. Με ηηο ΖΠΑ λα έρνπλ ηελ πξσηνπνξία πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ θαη ηελ 

αξρή ηνπ 20νπ αηψλα, ηδξχζεθαλ ηα πξψηα θηιαλζξσπηθά ηδξχµαηα µε ζηφρν ηελ 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη µε έµθαζε ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζηελ 

παηδεία θαη ηηο ηέρλεο. ∆πζηπρψο, ηα θίλεηξα δελ ήηαλ απνιχησο αληδηνηειή.
36

 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία δηαηππψζεθε ε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλοε θαη ηεο βηψζηµεο αλάπηπμεο ην 1972 ζηελ πξψηε χλνδν ηνπ ΟΖΔ ζηελ 

ηνθρφιµε, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηελ ΔΔ ην 1987 µε ηελ έθζεζε ηεο Γθξν 

Μπξνχληιαλη.
37

 

Σελ ίδηα πεξίνδν ην πµβνχιην Τπνπξγψλ Πνιηηηζµνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πηνζεηεί ηελ απφθαζε 86/C 320/2002. Με ηνλ παξφληα λφµν είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

ε Διιάδα απνθηά νινθιεξσµέλν ζεζµηθφ πιαίζην γηα ηηο ρνξεγίεο ζηνλ πνιηηηζµφ.   

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φπνπ ε παγθφζµηα νηθνλνµία αλαθάµπηεη, ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απνθηά έλαλ θαζαξά ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

βαζηθή ζεσξία πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη φηη θάζε θεξδνθφξα εηαηξεία έρεη ηελ 

ππνρξέσζε-επζχλε λα δαπαλήζεη µέξνο απφ ηα θέξδε ηεο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν.   

Οη εγέηεο αλά ηνλ θφζµν αξρίδνπλ πιένλ λα αλεζπρνχλ γηα ηα πξνβιήµαηα ηνπ 

πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ηα πεξηβαιινληηθά. Αληηιαµβάλνληαη φηη ν πιαλήηεο βξίζθεηαη 

ζε θίλδπλν θαη ζπµθσλνχλ, ζηελ ∆ηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992, φπνπ ππνγξάθεθε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, φηη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήµαηνο απαηηείηαη ζπλεξγαζία 

ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ, απεπζπλφµελνη ηφζν ζηνπο πνιίηεο φζν θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο.  
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ηελ Δ.Δ. ε ζπδήηεζε γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε μεθίλεζε ην 1993, µε 

πξσηνβνπιία ηνπ Εαθ Νηειφξ θαη νινθιεξψζεθε ην 1995 µε ηελ «Δπξσπατθή 

∆ηαθήξπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζµνχ». Πξνο έθπιεμε ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο 

Κνµηζηφλ, νη επηρεηξήζεηο αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζµα ηνπ.
38

 

Σν 2000 ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζζαβψλαο, ε Δ.Δ. έζεζε σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν 

λα γίλεη «ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλαµηθή νηθνλνµία, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

γλψζε θαη ζα είλαη ηθαλή γηα αεηθφξν νηθνλνµηθή αλάπηπμε, πξνζθέξνληαο 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη µεγαιχηεξε 

θνηλσληθή ζπλνρή».
39

 

Απηή ε δέζµεπζε επηβεβαηψζεθε θαη ην 2001 µε ηελ δεµνζίεπζε ηνπ Πξάζηλνπ 

Βηβιίνπ (Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηελ Πξνψζεζε ελφο επξσπαηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2001). Σν 2002 ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ε 

επηηξνπή θαιεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα ελδηαθεξφµελα µέξε ηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζηα θξάηε-µέιε λα ζπµµεηάζρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θαζψο απηή µπνξεί λα εθαξµνζηεί 

θαη λα επηηεπρζεί µφλν µε ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο ηνπο.
40

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε αλαγλσξίδεηαη σο αλαγθαηφηεηα. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηελ εθαξµφδνπλ θαη ε Δ.Δ. ζέηεη αθφµα πην πςεινχο ζηφρνπο, 

φπσο ην «λα γίλεη ε Δπξψπε πφινο αξηζηείαο ζηνλ ηνµέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο». 
41

 

ηελ Διιάδα µε ηνλ Ν.3525/2007 πεξί Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο πνπ ςεθίζηεθε 

πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, αλαβηψλεηαη ην πλεχµα ησλ αξραίσλ 

ρνξεγηψλ. Με ηνλ παξφληα λφµν είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε Διιάδα απνθηά 

νινθιεξσµέλν ζεζµηθφ πιαίζην γηα ηηο ρνξεγίεο ζηνλ πνιηηηζµφ. (Ν.3525/2007 Πεξί 

Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο)   
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ήµεξα, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εθαξµφδνπλ θάπνην πξφγξαµµα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. ηελ Διιάδα ην βάξνο πέθηεη θπξίσο ζηηο πνιπεζληθέο, 

ζχµθσλα µε έξεπλεο. Σέινο, ζεµαληηθφ ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε θαη εμέιημε 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο παίδνπλ ηα δηάθνξα δίθηπα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε πνπ έρνπλ δεµηνπξγεζεί αλά ηνλ θφζµν. Σα πην 

ζεµαληηθά εμ’ απηψλ παγθνζµίσο είλαη ην “Corporate Social Responsibility Forum”, 

ην “Global Compact”, ην “Social Accountability International”, ην “CSR Europe” θαη 

ην “Global Reporting Initiative” θαη ζηελ Διιάδα ην «Διιεληθφ ∆ίθηπν γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» θαη ην «Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δπηρεηξεµαηηθήο 

Ζζηθήο».
42

 

3.9  ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΣΘΤΝΖ 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, σο θνµµάηη ηνπ µάξθεηηλγθ, έρεη δηάθνξνπο ηξφπνπο 

µε ηνπο νπνίνπο µπνξεί λα εθαξµνζηεί. Δίλαη δει. έλα νιφθιεξν ζηξαηεγηθφ 

πξφγξαµµα µε µέζνδν, ζηφρνπο θαη απνηειέζµαηα. Έηζη, ε εθάζηνηε δηνίθεζε ή ην 

αξµφδην ηµήµα έρεη λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζα πινπνηήζεη ην ζρέδην ηνπ, 

έηζη ψζηε λα θαηαιήμεη θαη ζε απνηειέζµαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ επηρείξεζε.   

Πξηλ αξρίζνπµε ηελ αλάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

αμίδεη λα ζεµεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηάζε πνπ επηθξαηεί έρεη ζαλ ζηφρν ην 

“doing good to look good” (θάλσ θαιφ γηα λα θαίλνµαη θαιφο).   

ήµεξα, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε εθαξµφδεηαη µε ζηφρν ην “doing well by 

doing good” – µε άιια ιφγηα, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε «πξέπεη» λα ζπλδξάµεη 

θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ.   

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζήµεξα απνµαθξχλεηαη απφ ην µνηίβν ηεο «απιήο 

ππνρξέσζεο» απέλαληη ζηελ θνηλσλία πνπ απαηηνχζε πξνζθνξά ρξεµάησλ ζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο νξγαληζµνχο, βξαρππξφζεζµε ππνζηήξημε θαη απιή 

ρξεµαηνδφηεζε νξγαληζµψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη µε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο.    
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Απηφ ζεµαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζε ηνµείο νη νπνίνη λα ζπλάδνπλ 

µε ηηο αμίεο ηεο, λα εθαξµφδεη πξνγξάµµαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο εηαηξηθνχο 

ζηφρνπο ηεο, λα επηιέγεη ζέµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα πξντφληα θαη ην θνηλφ-ζηφρν 

ηεο ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη µάξθεηηλγθ πνπ έρεη φπσο ε δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά, ε αχμεζε ηνπ µεξηδίνπ αγνξάο θαη ε ελδπλάµσζε ηεο θήµεο. 

Έηζη αθνχ έρνπµε θαηαλνήζεη ην πεξηερφµελν ησλ παξαπάλσ µπνξνχµε λα 

δηαθξίλνπµε έμη (6) θαηεγφξηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νη νπνίεο είλαη: 1. 

Πξνψζεζε θνπνχ (Cause promotions). 2. Μάξθεηηλγθ θνπνχ (Cause-related 

marketing). 3. Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ (Corporate social marketing). 4. Δηαηξηθή 

Φηιαλζξσπία (Corporate philanthropy). 5. Δηαηξηθφο Δζεινληηζµφο (Community 

volunteering). 6. Κνηλσληθά Τπεχζπλεο Πξαθηηθέο (Socially responsible business 

practices). Αθνχ αλαθέξαµε ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο επηδίδνληαη νη θνηλσληθά 

ππεχζπλεο εηαηξείεο θαιφ ζα ήηαλ λα δνχµε θαη πην αλαιπηηθά ηη πεξηιαµβάλεη ε 

θάζε µία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.   

3.9.1  ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΟΠΟΤ (Cause promotions)   

ε απηή ηελ θαηεγνξία ε  επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ γλσζηνπνίεζε 

θάπνηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ µε δηάθνξνπο ηξφπνπο είηε πξνζθέξνληαο ρξήµαηα είηε 

πξντφληα είηε µέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηεο, ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζεη ην 

θνηλφ γχξσ απφ απηφλ ην ζθνπφ. Δδψ ε επηρείξεζε µπνξεί λα αλαιάβεη ηελ 

πξσηνβνπιία απφ µφλε ηεο, λα είλαη ν βαζηθφο ρνξεγφο ζε µηα ήδε ππάξρνπζα 

πξσηνβνπιία θάπνηνπ νξγαληζµνχ ή λα είλαη έλαο απφ ηνπο ρνξεγνχο.   

3.9.2  ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΟΠΟΤ (Cause-related marketing)   

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηρείξεζε ζπλδέεη ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο ηεο µε έλα 

πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ην νπνίν πξνζθέξεη ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηµέλν ζθνπφ. Σν 

µάξθεηηλγθ ζθνπνχ γίλεηαη ζπλήζσο γηα θάπνην ζπγθεθξηµέλν πξντφλ θαη γηα 

ζπγθεθξηµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα. Ζ ζπµθσλία είλαη αµνηβαίσο ζπµθέξνπζα θαζψο 

θεξδίδεη ηφζν ε επηρείξεζε φζν θαη ν νξγαληζµφο µε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη. 

Δπηπιένλ, ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ επθαηξία λα βνεζήζεη ηνλ ζπγθεθξηµέλν ζθνπφ 

ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα δψζεη ιεθηά απφ ην ηαµείν ηεο θαη ρσξίο λα πάξεη ηίπνηα ζε 

αληάιιαγµα.   
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3.9.3 ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ (Corporate social marketing)   

Ζ έλλνηα ηνπ Κνηλσληθνχ Μάξθεηηλγθ είλαη αξθεηά άγλσζηε θαη παξεμεγεµέλε ζηε 

ρψξα µαο, φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε πξηλ µεξηθά ρξφληα θαη µε ηελ έλλνηα ηνπ 

Δµπνξηθνχ Μάξθεηηλγθ. Σν Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ δελ είλαη απιή δηαθήµηζε ή 

επηθνηλσλία γηα ηελ αλάδεημε ελφο θνηλσληθνχ πξνβιήµαηνο, νχηε πξέπεη λα 

ηαπηίδεηαη µε ηηο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο πφξσλ (fundraising) πνπ µπνξεί λα γίλνληαη 

γηα λα ζηεξίμνπλ έλα θνηλσληθφ δήηεµα ( π.ρ. έξαλνο ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο 

Δηαηξείαο). Δίλαη µία έλλνηα επξχηεξε πνπ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο 

ζπµπεξηθνξάο ηνπ αηφµνπ επ’ σθέιεηαο ηνπ.   

πλεπψο ζην Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ ε επηρείξεζε βνεζάεη ζηελ αιιαγή ηεο 

ζπµπεξηθνξάο ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά θάπνην ζέµα πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ δεµφζηα 

πγεία, ηελ αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θ.η.φ. Ζ αιιαγή ζηελ ζπµπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ 

είλαη πνπ δηαθξίλεη ην Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ απφ ην Μάξθεηηλγθ θνπνχ. Ζ 

επηρείξεζε µπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ ελέξγεηα απφ µφλε ηεο ή ζπλεζέζηεξα, λα 

ζπλεξγαζηεί µ ε θάπνηνλ δεµφζην θνξέα.
43

 

3.9.4  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΑ (Corporate philanthropy)   

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηε ρψξα µαο πνιιέο θνξέο ηαπηίδεηαη µε ηε 

θηιαλζξσπία ησλ επηρεηξήζεσλ,  ζπλήζσο απφ µε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

αλαδεηνχλ ρξεµαηνδφηεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο µε ηε ζεηξά ηνπο ζπληεξνχλ απηή ηε 

παξαλφεζε. Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη γίλεη µία ζπληνληζµέλε πξνζπάζεηα γηα 

ελεµέξσζε ηνπ θνηλνχ ζπλ ην φηη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δελ αληηµεησπίδεηαη 

µε µία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή απφ πνιιέο εηαηξείεο είλαη δχν ιφγνη γηα απηφ ην 

έιιεηµµα ελεµέξσζεο.    

Ζ Δηαηξηθή Φηιαλζξσπία αθνξά ελέξγεηεο απεπζείαο ζπλεηζθνξάο µηαο επηρείξεζεο, 

ζε είδνο ή ρξήµαηα, πξνο µε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζµνχο πνπ 

ζηεξίδνπλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήµαηα. Απνηειεί δηεζλψο ηνλ πην 

δηαδεδνµέλν θαη ζπλήζε ηχπν θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ θηιαλζξσπηθή 

δξαζηεξηφηεηα φµσο δελ µπνξεί λα απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαµίαο επηρείξεζεο.   
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Απηφ πνπ έρεη ζεµαζία είλαη λα θαηαλνήζνπµε ην λφεµα απηήο ηεο ινγηθήο, ζηελ 

επνρή ησλ Φηιάλζξσπσλ (philanthropreneurs) θαη ησλ ηζρπξψλ ηδξπµάησλ πνπ 

νπζηαζηηθά δεζµεχνληαη απφ ηηο θαηψηεξεο βαζµίδεο (bottom-line).   

Άιισζηε ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη: ηειέρε εθηφο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο παίξλνπλ 

ήδε λέεο πξσηνβνπιίεο. Ζ Empower είλαη µία µε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ 

ηδξχζεθε απφ ζηειέρε ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Wall Street ζε αγνξέο 

αλαπηπζζφµελσλ ρσξψλ θαη ζηνρεχεη λα ζηεξίμεη Μ.Κ.Ο., λένπο θαη νηθνγέλεηεο ζηηο 

ρψξεο απηέο θπξίσο ζε ζέµαηα πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.   

Ο 21νο αηψλαο  ζεµαηνδνηείηαη σο ν αηψλαο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Όζν ε 

νηθνλνµία, ην θεθαιαίν θαη ε πιεξνθνξία παγθνζµηνπνηνχληαη, ηφζν ε έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο ζα ηζρπξνπνηείηαη. Καη µφλν ν µε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζµφο ζα είλαη 

απνηειεζµαηηθφο, ζα εθµεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο, ζα θηλεηνπνηεί ηνπηθνχο πφξνπο 

θαη ζα ιχλεη πξνβιήµαηα. Έηζη ινηπφλ, ε εγεζία, ε ηθαλφηεηα θαη ην Μάλαηδµελη ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζα θαζνξίζεη ζε µεγάιν βαζµφ ηηο άμηεο, ην φξαµα, ηε 

ζπλνρή θαη ηελ απφδνζε ηεο θνηλσλίαο. 
44

 

3.9.5  ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ (Community volunteering)   

Όηαλ µηα εηαηξεία, ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ππνζηεξίδεη θαη 

πξνσζεί, ζπλεηδεηά θαη βάζε ζηξαηεγηθήο, ηελ ελεµέξσζε αιιά θαη ηε ζπµµεηνρή 

ησλ εξγαδνµέλσλ ηεο ζε δξάζεηο, µε ζηφρν ηελ ζπµβνιή ηεο ζηελ επίιπζε 

θνηλσληθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεµάησλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη, ηφηε µπνξνχµε λα πνχµε φηη ελζαξξχλεη ηνλ 

εζεινληηζµφ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ.    

Ζ ζπµµεηνρή ησλ εξγαδνµέλσλ ζε εηαηξηθά εζεινληηθά πξνγξάµµαηα ή ζε δξάζεηο 

µε θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνξά µία νινθιεξσµέλε 

ζηξαηεγηθή πνπ πινπνηείηαη θπξίσο µε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο εζεινληηζµνχ, ρσξίο 

φµσο λα απνθιείεηαη θαη ν ζπλδπαζµφο ηνπο:   

• Μέζσ ηνπ εζεινληηζµνχ ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη επηδίδνληαη ζε εζεινληηθέο 

πξάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ρξφλνπ.   
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• Μέζσ ηνπ εηαηξηθνχ εζεινληηζµνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηρείξεζε 

ππνζηεξίδεη θαη πξνηξέπεη ηνπο εξγαδφµελνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο λα 

πξνζθέξνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα θάπνηνλ θαιφ ζθνπφ, ζπλήζσο ζε επίπεδν ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Ζ ελέξγεηα µπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηελ επηρείξεζε απηήλ θαζ’ απηήλ ή 

λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία µε θάπνηνλ νξγαληζµφ.
45

 

3.9.6  ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ (Socially responsible 

business practices)   

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά πξναηξεηηθέο επηρεηξεµαηηθέο απνθάζεηο, επελδχζεηο θαη 

πξαθηηθέο γηα ηε βειηίσζε θνηλσληθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ δεηεµάησλ θαη είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεµέλεο µε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.   

Ο γλσζηφο γθνπξνχ ηνπ Μάλαηδµελη, Μichael Porter πνπ αζρνιείηαη ελεξγά µε ην 

ζέµα ηεο Δηαηξηθήο Φηιαλζξσπίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

εµθαλίδεηαη ζθεπηηθφο γηα ηνλ θηιαλζξσπηθφ ξφιν ηεο επηρείξεζεο θαη δειψλεη: «H 

αλεζπρία µνπ είλαη φηη νη εηαηξείεο αληηδξνχλ ζε πηέζεηο παξά αθνινπζνχλ ζσζηέο 

ζηξαηεγηθέο... πνιινί επηθεθαιείο εηαηξεηψλ δελ είλαη ζίγνπξνη φηη ηα ρξήµαηά ηνπο 

μνδεχνληαη ζσζηά... δίλνληαο ρξήµαηα είλαη εχθνιν, αιιά αλ απηφ είλαη φιν, ηφηε ζα 

δεµηνπξγεζεί θπληζµφο ζε µεηφρνπο, ζηειέρε θαη ππαιιήινπο». (Γνπιαλδξήο, 1ν 

πλέδξην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο) 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ θνηλσληθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο, πξνζαξµνζµέλεο ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο νηθνλνµηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο, αληινχλ 

νθέιε ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο φζν θαη ζρεηηθά µε ηε θήµε θαη 

ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ηειηθά µε ηελ νηθνλνµηθή ηνπο επίδνζε. Πην 

ζπγθεθξηµέλα, ηα νθέιε ή ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήµαηα µηαο «θνηλσληθά ππεχζπλεο 

επηρείξεζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

• Ηθαλνπνηεµέλν θαη άξα πην παξαγσγηθφ αλζξψπηλν δπλαµηθφ.  

• Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.  

• Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ µε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  
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• Θεηηθή αληαπφθξηζε ηεο θνηλήο γλψµεο µέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ µεηαθξάδνληαη ζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήµαηα γηα µηα 

επηρείξεζε, θαζψο γίλεηαη πην αλζεθηηθή ζε µηα αηθλίδηα θξίζε ηεο αγνξάο θαη 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο πειαηψλ θαη εξγαδνµέλσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εηαηξηθή επζχλε σο αλαπφζπαζην µέξνο ηεο 

θαζεµεξηλήο επηρεηξεµαηηθήο πξαθηηθήο ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπλ 

θαη λα αληηµεησπίζνπλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήµαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ επίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη, ηειηθά, λα βειηηψζνπλ ηελ 

νηθνλνµηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε µε νθέιε ζηαζεξά θαη 

δηαρξνληθά. 

3.10  ΣΟΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ  ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΔΤΘΤΝΖ 

Αθνχ αλαιχζαµε ηηο µεζφδνπο ηνπ µάξθεηηλγθ µε ηηο νπνίεο µπνξεί λα εθαξµνζηεί ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, είλαη εμίζνπ ζεµαληηθφ λα αλαιχζνπµε ηνπο Σνµείο 

Δθαξµνγήο ησλ πξνγξαµµάησλ απηψλ. ε πνηνπο ηνµείο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 

θνηλσλίαο δει. µπνξνχλ λα έρνπλ αληίθηππν.   

Οη ηνµείο εθαξµνγήο πξνγξαµµάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο αθνξνχλ ηφζν 

ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ µηαο εηαηξείαο. χµθσλα ινηπφλ µε 

ην ηη εθθξάδνπλ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

1) Απνζηνιή, Αμίεο θαη Όξακα  

2) Δξγαζηαθφ θιίκα  

3) Κνηλσληθφο δηάινγνο  

4) Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  

5) Δλαζρφιεζε µε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο  

6) Αλάπηπμε ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ  

7) Πεξηβάιινλ   

8) Αγνξά   

9) Ζζηθή   
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Αο δνχκε ηψξα αλαιπηηθά ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε µία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο:   

3.10.1  ΑΠΟΣΟΛΖ, ΑΞΗΔ ΚΑΗ ΟΡΑΜΑ   

Ζ απνζηνιή είλαη ε εηθφλα ηεο εηαηξείαο, απηφ δειαδή πνπ πξνβάιιεη ζηνλ θφζµν. 

Γη’ απηφ πξέπεη λα πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε µνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, λα ηελ 

θάλεη λα μερσξίδεη απφ ην ζχλνιν ηνπ αληαγσληζµνχ. 

Ζ ζεµειίσζε ηεο απνζηνιήο θαη ε ππνζηήξημε ησλ εηαηξηθψλ αμηψλ ραξαθηεξίδνπλ 

µηα επηρείξεζε. Πνιινί δηεπζχλνληεο πηζηεχνπλ φηη δελ µπνξνχλ λα εγεζνχλ µηαο 

επηρείξεζεο αλ νη ζθνπνί θαη νη αμίεο ηεο δελ εθθξάδνληαη µε ζαθή θαη εµπλεπζµέλν 

ηξφπν. Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξείεο ζρεδηάδνπλ ηηο αμίεο θαη ηα νξάµαηά ηνπο 

µαδί µε εθείλνπο πνπ άµεζα ή έµµεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη 

ηηο ελζσµαηψλνπλ ζηηο θαζεµεξηλέο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο.   Δίλαη  ινηπφλ γεγνλφο 

φηη νη επνρέο θαηά ηηο νπνίεο ηα θέξδε απνηεινχζαλ απηνζθνπφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

αλήθνπλ ζην παξειζφλ. ήµεξα, ε δνθηµαζία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ θζίλεη, 

ζρεµαηνπνηεί γηα ην επηρεηξείλ λένπο ξφινπο, πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθνχο µέζα ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σν ζχγρξνλν επηρεηξεµαηηθφ δφγµα ηνπνζεηεί ζηελ πιάζηηγγα 

απφ ηε µηα πιεπξά ηα θέξδε θαη απφ ηελ άιιε ηνπο αλζξψπνπο. Ζ ηζνξξνπία είλαη ην 

δεηνχµελν, πνπ ζπλδέεηαη άµεζα µε ηε βηψζηµε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

Αλαµθίβνια, µηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έρεη ηε «ζθξαγίδα» αλνηρηνχ πλεχµαηνο ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηελ θνηλσλία. ∆ειαδή, απνηειεί έλδεημε εθηίµεζεο ησλ 

πξαγµαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε θαη δελ επλνεί ηελ θαζ' ππαγφξεπζηλ θαηαλάισζε, 

είλαη πξννίµην ζεβαζµνχ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αληηξξέπεη ζηνπο 

θνηλσληθνχο απνθιεηζµνχο θαη ζηηο δηαθξίζεηο. Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο, 

ινηπφλ, απνηεινχλ αίηεµα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ πνπ αγσληνχλ θαη πάζρνπλ 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο. Δίλαη ζεµαληηθφ φηη απηή ηε ζηηγµή 1.500 

πεξίπνπ επηρεηξήζεηο µέιε ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε έρνπλ έλα ζπληεηαγµέλν πιαίζην θνηλήο παξαδνρήο σο αθεηεξία θνηλσληθήο 

ζπµπεξηθνξάο θαη δξάζεο, πνπ εγγξάθεηαη ζην επηρεηξεµαηηθφ φξαµα θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα πιαίζην αλαθνξάο, πνπ ην ζπλζέηνπλ θνηλέο αμίεο, 

αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο.   

Γηα ηελ ίδηα ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ εμάιινπ, ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 

θξίλεηαη θαηά ηεθµήξην ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Ζ απνδνρή µηαο 
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εηαηξείαο λνείηαη σο απνηέιεζµα ηνπ αηζζήµαηνο δηθαίνπ πνπ επηθξαηεί ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη επνµέλσο, ε θνηλσληθή επαηζζεζία ηεο θξίλεηαη απφ 

ην θαηά πφζνλ ε ίδηα ηθαλνπνηεί απηφ ην αίζζεµα. Πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ 

επηρεηξεµαηηθνχ νξγαληζµνχ, ε απνδνρή πξνβάιιεηαη µέζα απφ ηε ζπµµεηνρή ησλ 

εξγαδνµέλσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο. πµµεηνρή πνπ ζηαζµίδεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη απφ ηε ζπλαηζζεµαηηθή λνεµνζχλε ζην Μάλαηδµελη. Ο 

θνηλσληζµφο ζηελ εζσηεξηθή δσή µηαο επηρείξεζεο, πνπ µπνξεί λα θάλεη ηελ 

εηαηξηθή επζχλε θαη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηνλ εξγαδφµελν, θαζνξίδεη θαη ηελ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηά ηεο, εθ' φζνλ δερζνχµε φηη µηα εηαηξεία είλαη πξσηίζησο νη 

άλζξσπνί ηεο. Απηφο ν θνηλσληζµφο δελ αλαηέµλεηαη ζε επηµέξνπο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, αιιά δηαρέεηαη θαη δηαπλέεη  θάζε µνξθή έθθξαζήο ηνπο σο θαη' εμνρήλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Δίλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ µπνξεί λα 

θάλεη εζεινληή έλαλ εξγαδφµελν ζε θνηλσληθέο δξάζεηο ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ππεξήθαλν γηα ην φηη εξγάδεηαη ζε απηήλ.   

Δίλαη, ινηπφλ, ζεµαληηθφ ζε µηα εηαηξεία νη ηδέεο – ην φξαµα, ε απνζηνιή θαη νη 

αμίεο ηεο, πνπ πεξηιαµβάλνπλ ζηε δηαηχπσζή ηνπο ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

– λα λνεµαηνδνηνχληαη απφ ην θαζεµεξηλφ εηαηξηθφ βίσµα. Δξγαδφµελνη, πειάηεο, 

µέηνρνη θαη γεληθά νη άλζξσπνη πνπ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδένληαη µε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη απηνί πνπ επηβεβαηψλνπλ ή δηαςεχδνπλ 

αδηαµθηζβήηεηα ηηο ηδέεο θαη ηνχην δελ πξέπεη λα αγλνείηαη απφ ηελ εηαηξεία. Ζ 

επηζήµαλζε γίλεηαη δηφηη παξαηεξείηαη ζηε ρψξα µαο, µέζα απφ έλα φςηµν θαη 

πξνζπνηεηφ ελδηαθέξνλ θάπνηεο εηαηξείεο λα επηδηψθνπλ νθέιε απφ ηε θαξηζατθή 

πξνβνιή ηεο θνηλσληθήο «ππεπζπλφηεηάο» ηνπο, ρσξίο λα ζπλεγνξεί αλάινγα ε 

θνηλσληθή δξάζε ηνπο. Αξθεηέο εηαηξείεο, εμάιινπ, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεµαζία 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ηηο ίδηεο, γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 

εζληθή νηθνλνµία, ππαλαρσξνχλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο. Αθφµε, 

παξαηεξείηαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε µφλν απφ µεγάιεο 

επηρεηξήζεηο  θαη νξγαληζµνχο, θαζψο νη µηθξνµεζαίεο δπζθνιεχνληαη ή αδπλαηνχλ 

λα πξνζαξµφζνπλ ηε ζηάζε ηνπο, ελψ ν νγθσδέζηαηνο δεµφζηνο ηνµέαο ππεξεζηψλ, 

πνπ επηδξά άµεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ είλαη 

«πξφζπµνο» γηα ζεαµαηηθέο αιιαγέο, ψζηε λα δψζεη ην παξάδεηγµα µηαο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο ζπµπεξηθνξάο. Γηα φια απηά απνθαίλεηαη µεηά ζρεηηθή έξεπλα ε 
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Οηθνλνµηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδαο (2003). Πξφθεηηαη γηα 

δηαπηζηψζεηο πνπ θαλεξψλνπλ φηη ε ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο νχηε 

εµθπηεχεηαη νχηε αλζεί µε δηαθεξχμεηο θαη ηαρχξξπζµεο δηαδηθαζίεο. Γηα λα 

µεηαπνηεζεί ε ηδέα ζε δξάζε, είλαη απαξαίηεην ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε λα 

απνηειεί ζηνηρείν δνµεµέλεο θνπιηνχξαο ηεο εηαηξείαο.   

3.10.2  ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ   

σζηή επηρείξεζε θαη θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, έλλνηεο αιιειέλδεηεο. Οη θαιέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνµέλσλ απνηεινχλ απαξαίηεην ζηνηρείν, εάλ 

θαλείο ζέιεη λα εμαζθαιίζεη πςειήο πνηφηεηαο επηρεηξήζεηο µε θαιά εθπαηδεπµέλν 

θαη µε πςειά θίλεηξα πξνζσπηθφ, πξνυπνζέζεηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη νη δχν 

γηα λα θεξδίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εµπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ.     

Γηα λα ππάξμνπλ νη ζρέζεηο απηέο απαηηείηαη εµπηζηνζχλε, πλεχµα ζπλεξγαζίαο, 

δηαξθήο θνηλσληθφο δηάινγνο µεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνµέλσλ θαη απφδεημε ηνπ 

πλεχµαηνο αµνηβαίαο θαηαλφεζεο.  Οη ζρέζεηο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζµα ηελ 

άλζηζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξάιιεια εγγπψληαη θαιή εξγαζηαθή δσή γηα φινπο.   

Έλα θαιφ θνηλσληθφ ζχζηεµα είλαη παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο θαη πιενλέθηεµα ζ' 

έλαλ θφζµν πνπ αιιάδεη µε µεγάιε ηαρχηεηα, αθνχ νη άλζξσπνη πνπ ληψζνπλ 

αζθαιείο είλαη πξφζπµνη λα πξνζαξµνζηνχλ ζηελ αιιαγή. σζηή επηρείξεζε 

ζεµαίλεη ηελ πιήξε απαγφξεπζε ηεο µαχξεο θαη αδήισηεο εξγαζίαο.   

3.10.2.1  ΑΡΗΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ   

Οη ζηφρνη είλαη ζαθείο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη θαη λα 

επεθηείλνληαη θαη νη εξγαδφµελνη πξέπεη λα µπνξνχλ λα απνιαµβάλνπλ έλα επλντθφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  Οη ζηφρνη απηνί φµσο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ 

µφλν µε ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα.  Σν άξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο µπνξεί λα γίλεη 

πξαγµαηηθφηεηα, µφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζµέλεο πξνυπνζέζεηο, δειαδή:  

• Ζ επηρείξεζε  λα είλαη επηθεξδήο  

• Οη κηζζνί λα είλαη δίθαηνη ην ίδην θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο.   

• Να ππάξρεη επλντθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη  
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• Να πξνάγεηαη ε δηά βίνπ κάζεζε 

3.10.2.2   ΚΔΡ∆Ζ   

Σα θέξδε είλαη πνιχ ζεµαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζηαζεξή χπαξμε θαη επεµεξία 

µηαο επηρείξεζεο. Δίλαη νη επελδχζεηο ηνπ αχξην. Αζθαιψο, εάλ µηα επηρείξεζε έρεη 

δεµίεο είλαη θαηαδηθαζµέλε λα θιείζεη. Καη ηφηε φινη ράλνπλ, πειάηεο, ηδηνθηήηεο 

θαη εηδηθά φζνη βιέπνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο λα εμαθαλίδνληαη. Σα πγηή θέξδε 

εγγπψληαη ηε δηάξθεηα θαη επηηξέπνπλ ηε βειηίσζε ησλ µηζζψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ, 

ηηο ηθαλνπνηεηηθέο επελδχζεηο, νδεγψληαο ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, 

φπσο θαη ζηε βειηίσζε ησλ επαγγειµαηηθψλ πξνηχπσλ, δεµηνπξγψληαο έηζη 

επραξηζηεµέλε θαη πηζηή πειαηεία. Δπηηξέπνπλ, επίζεο, λα απνδίδεηαη ε δένπζα 

πξνζνρή ζηα ζέµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ππνδνµή, ζηα νπνία 

πεξηιαµβάλεηαη θαη ν επαγγειµαηηθφο εμνπιηζµφο.    

Κέξδε είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ µφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζµέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Οη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ ηνπο µηζζνχο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ 

επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε, ηε θξνληίδα ηνπ πειάηε, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηνλ επαγγειµαηηζµφ, ζηνηρεία ηα νπνία απαηηνχλ ηελ θνηλή 

πξνζπάζεηα εξγνδνηψλ θαη εξγαδνµέλσλ.   

3.10.2.3  ∆ΗΚΑΗΟΗ ΜΗΘΟΗ   

Πξψηα απ' φια, ε πςειήο πνηφηεηαο εξγαζία πξέπεη λα αµείβεηαη αλάινγα. Δπηπιένλ, 

νη θαινί µηζζνί ζπµβάιινπλ ζηε δεµηνπξγία θαιήο εηθφλαο ηνπ θιάδνπ θαη 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο σξηµφηεηαο ελφο θιάδνπ.  

Οη θαινί µηζζνί είλαη δείγµα αλαγλψξηζεο θαη ζεβαζµνχ πξνο ηνπο ππαιιήινπο. Δάλ 

ζε επίπεδν θιάδνπ ηεξνχληαη ηα ζσζηά πξφηππα µηζζψλ, πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην 

νη πηζαλφηεηεο αζέµηηνπ αληαγσληζµνχ θαη απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο 

θηλεηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, νη θαιέο αµνηβέο πξνζειθχνπλ ηνπο θαιχηεξνπο 

αζθνχµελνπο θαη νη ππάιιεινη ελζαξξχλνληαη λα παξαµείλνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

Δίλαη βέβαην φηη νη δίθαηνη µηζζνί εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα θαη ζπµβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ άλζηζε ηεο επηρείξεζεο. ∆εµηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο θέξδνπο γηα φινπο.   
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3.10.2.4   ΚΑΛΔ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΤΝΘΖΚΔ   

Οη δίθαηνη µηζζνί είλαη έλλνηα αιιειέλδεηε µε ηηο θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Οη 

θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θξαηνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Δπαθφινπζφ 

ηνπο είλαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο µέζα ζηελ επηρείξεζε. Οη 

θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη θαηάιιειεο ξπζµίζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ επαγγειµαηηζµφ. Απνηξέπνπλ ηηο δηαθσλίεο θαη 

έηζη µεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. πµβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο επηθεξδνχο 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.     

3.10.2.5  ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ   

Κνηλσληθφ επαγγειµαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην αλνηθηφ πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη 

ρψξνο γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη δεµηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφµνπ, φπνπ νη 

εξγαδφµελνη ελζαξξχλνληαη λα είλαη δηνξαηηθνί θαη λα µνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηθή ηνπο ζπλερή εμέιημε, θαη φπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

εµπινπηηζµνχ ηεο εξγαζίαο, ηφηε µφλν θαιιηεξγείηαη ην πλεχµα πσο "φηη θάλνπµε 

µαδί είλαη ζεµαληηθφ". 

' έλα ηέηνην αλνηθηφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ππάξρεη θαη αλαπηχζζεηαη ην αίζζεµα 

ηεο "ηθαλνπνίεζεο", µεηψλεηαη ην άγρνο θαη νη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο 

πεξηνξίδνληαη ζεµαληηθά θαη αλαπηχζζεηαη θιίµα ηζφηεηαο αλάµεζα ζηνπο 

εξγαδνµέλνπο. Σέινο, ε επράξηζηε αηµφζθαηξα ζπλεπάγεηαη πην επραξηζηεµέλνπο 

πειάηεο, µε απνηέιεζµα εξγαδφµελνη θαη επηρείξεζε λα πξννδεχνπλ. 
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3.10.2.6  ∆ΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ   

Ενχµε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Οη ελεµεξσµέλνη πειάηεο δεηνχλ δηαξθψο 

ζχγρξνλεο θαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Γη' απηφ εάλ ζέινπµε λα 

πξννδεχζνπµε, πξέπεη φινη µαο λα µαζαίλνπµε δηαξθψο. Ζ δηά βίνπ µάζεζε 

ζεµαίλεη ζπλερή επαγγειµαηηθή εμέιημε θαη νδεγεί ζε θαιχηεξε πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ, ζε µεγαιχηεξε απηνεθηίµεζε θαη ζε πεξηζζφηεξν ζεβαζµφ εθ µέξνπο 

ησλ άιισλ. Ζ ζπλερήο επαγγειµαηηθή εμέιημε είλαη επζχλε ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν 

θαη ησλ εξγαδνµέλσλ. Ζ δηαξθήο επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εμέιημε µηαο επηρείξεζεο ζην πέξαζµα ηνπ ρξφλνπ. Οη θαιά εθπαηδεπµέλνη 

εξγαδφµελνη θάλνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη πξσηνπφξα ζε ζχγθξηζε 

µε ηηο αληαγσληζηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο. Μάζεζε ζεµαίλεη µεγαιχηεξε απαζρφιεζε, 

ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνµέλσλ.   

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξαµµα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ, ζχµθσλα µε ηελ 

έξεπλα πνπ πξαγµαηνπνηήζεθε απφ ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήµην 

Αζελψλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 µε ηίηιν «Έξεπλα γηα ηελ ΔΚΔ ζηηο ΜΜΔ», 

απνξξέεη φηη νη θαιά ελεµεξσµέλνη εξγαδφµελνη απνδέρνληαη ηηο εθαξµνγέο  ηεο 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. 
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3.11  ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΩΝ   

Δίλαη γεγνλφο, φηη ε επηµνλή ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα, θαη 

εηδηθφηεξα ηεο µαθξνρξφληαο αλεξγίαο, έρεη δεµηνπξγήζεη πξφζζεηεο δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο ζηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ζεµαληηθψλ ζηξσµάησλ ηνπ πιεζπζµνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ αηφµσλ µε µεηνλεμίεο, 

ησλ αηφµσλ µε δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ησλ λέσλ, ησλ 

αηφµσλ µεγαιχηεξεο ειηθίαο, ησλ γπλαηθψλ, ησλ µεηαλαζηψλ θ.α. Πξάγµαηη, 

ζχµθσλα µε ηηο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο, έλα ζεµαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηφµσλ απηψλ 

πιήηηνληαη απφ ηελ αλεξγία ή βξίζθνληαη εθηφο εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ θαη 

αληηµεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήµαηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη, 

εηδηθφηεξα, εχξεζεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο ή/θαη αλάιεςεο επηρεηξεµαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.    

Δλ µέξεη, σο απνηέιεζµα ηεο θαηάζηαζεο απηήο, έρνπλ απμεζεί θαη απμάλνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη νη αλάγθεο γηα παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 

γεληθφηεξα θνηλσληθνυπνζηεξηθηψλ ππεξεζηψλ. Με δεδνµέλν µάιηζηα ην γεγνλφο φηη 

ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα µηα ζηαδηαθή 

απνδπλάµσζε ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο σο ελφο άηππνπ µεραληζµνχ ππνζηήξημεο, 

ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ µειψλ ηεο, πξνβάιιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ «θελψλ» ζηνλ ηνµέα απηφ.   
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Γεληθφηεξα, νη λέεο αλάγθεο πνπ εµθαλίδνληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζπλδένληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν µε αηηήµαηα (απαηηήζεηο) πνπ αθνξνχλ  

ηφζν  ηε βειηίσζε ηεο θαζεµεξηλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο πφιεηο θαη ζηελ 

επαξρία φζν θαη, θπξίσο, ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο εξγαζίαο ζε φινπο 

αιιά θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Δπηζεµαίλνπµε θαη ηνλίδνπµε 

ηε ζεµαζία ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηαηί δελ αξθεί ην πξνζηαηεπµέλν πεξηβάιινλ γηα 

ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ πξνβιήµαηνο. ηελ πξαγµαηηθφηεηα, ν απνθιεηζµφο 

θαηαπνιεµάηαη µε ηελ πιήξε θαη ηζφηηµε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

απαζρφιεζε.   

∆πλεηηθά ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνµέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο 

µπνξεί λα θαιχςεη µέξνο απηψλ ησλ αλαγθψλ (απαηηήζεσλ), αλνίγνληαο «λένπο 

δξφµνπο» ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε δεµηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο θαη 

λέεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο γηα άηνµα εππαζψλ θνηλσληθψλ νµάδσλ θαη 

παξέρνληαο, ηαπηφρξνλα, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ελ γέλεη ππεξεζίεο ζρεηηθέο µε 

ηελ πνηφηεηα δσήο, ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζµφ, θ.α. Απφ ηελ µέρξη ζήµεξα 

εµπεηξία ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ-µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθχπηεη φηη ε 

αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνµέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο έρεη  ήδε 

ζπµβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηνπ επηρεηξεµαηηθνχ πλεχµαηνο, ζηε δεµηνπξγία 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο αηφµσλ µε δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη θπξίσο ζηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ δηαθνξεηηθά.    

ην πιαίζην απηφ, ε αλάπηπμε ηνπ ηνµέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο ζα µπνξνχζε 

λα απνηειέζεη µηα ελαιιαθηηθή ιχζε ηφζν γηα ηελ επέθηαζε ησλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο  θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ απνθιεηζµνχ απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, πνπ πιήηηνπλ έλα ζπλερψο δηεπξπλφµελν ηµήµα ηνπ πιεζπζµνχ, 

φζν θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξερφµελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, ζα 

µπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ζνβαξέο αλάγθεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνµίαο 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ, δεµηνπξγψληαο λέεο θαη επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

θαηλνηφµσλ επηρεηξεµαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη απνξξφθεζεο πιενλάδνληνο 

εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο.    

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηµα ζηνηρεία, αμηνζεµείσηε είλαη ε δπλαµηθή πνπ 

εµθαλίδεη ν ηνµέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο φζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 
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απαζρφιεζε. ην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε απαζρφιεζε αληηπξνζσπεχεη 

ην 6,6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 8% ηεο µηζζσηήο απαζρφιεζεο. 

Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ Διιάδα, απηά είλαη ηα µηθξφηεξα 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δεδνµέλνπ φηη ν ηνµέαο αληηπξνζσπεχεη µφιηο ην 1,8% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 3,3% ηεο µηζζσηήο απαζρφιεζεο.   

Δπηπιένλ,  ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ δηαπηζηψλεηαη 

µηα ζπλερήο εμέιημε ησλ νξγαλσηηθψλ µνξθψλ µε ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

θνξείο ηνπ ηνµέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

έλαλ απμαλφµελν παξαγσγηθφ ξφιν θαη µηα επηρεηξεµαηηθή ζπµπεξηθνξά «θνηλσληθά 

πξνζαλαηνιηζµέλε» ζε δηάθνξνπο ηνµείο δξαζηεξηφηεηαο  (φπσο ε «Κνηλσληθή 

Δπηρείξεζε», ν «Κνηλσληθφο πλεηαηξηζµφο» θ.α.), δεµηνπξγεί πεξαηηέξσ πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνµέα θαη θαη’ επέθηαζε αχμεζε ηεο ζπµβνιήο ηνπ ζηε πξνψζεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.    

Ζ µέρξη ζήµεξα επξσπατθή εµπεηξία, απφ ηελ εµθάληζε ησλ λέσλ απηψλ 

νξγαλσηηθψλ µνξθψλ, δείρλεη φηη έρεη εληζρπζεί ζεµαληηθά ν παξαγσγηθφο ξφινο 

(παξαγσγή θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ησλ θνξέσλ ηνπ ηνµέα θαη έρνπλ 

απμεζεί νη δπλαηφηεηεο δεµηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, νη λέεο απηέο 

µνξθέο έρνπλ ζπµβάιιεη ζηελ ελδπλάµσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

(πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ έλλνηα ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγνχ πξσηνβνπιίαο θαηά 

ηξφπν δεµηνπξγηθφ) αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνλνµηψλ ζε λέεο ζθαίξεο ηεο 

νηθνλνµηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.   

Με απηά ηα δεδνµέλα, πξνθχπηεη φηη ε Κνηλσληθή Οηθνλνµία ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαδξαµαηίδεη ήδε έλα ζεµαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ πξνψζεζε 

ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ. Αλαδεηθλχεηαη, επνµέλσο, θαη πάιη ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ ηνµέα 

ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο ζηελ Διιάδα, µέζσ ηεο δηαµφξθσζεο ελφο θαηάιιεινπ 

θαη επλντθνχ πιαηζίνπ, πξνθεηµέλνπ λα απνηειέζεη φρη µφλν µηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

απαζρφιεζε, αιιά θαη µηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζµνχ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζπµβάιιεη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπµµεηνρήο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ελ γέλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.    
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Ζ θηλεηνπνίεζε, εηδηθφηεξα, ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα,  πνπ 

παξαµέλεη µέρξη ζήµεξα αλαμηνπνίεην, ζα µπνξνχζε λα δεµηνπξγήζεη λέα δεδνµέλα 

θαη λένπο πξνζαλαηνιηζµνχο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνµίεο, θπξίσο µέζσ ηεο πξνψζεζεο 

θαη ζηήξημεο λέσλ επηρεηξεµαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζµέλσλ. 

ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο δεµηνπξγνχληαη 

ζπλήζσο µέζα απφ µηα δηαδηθαζία πνπ ππεξβαίλεη ηα αηνµηθά ζπµθέξνληα ελψ ε 

δχλαµή ηνπο πεγάδεη θπξίσο απφ µία αµνηβαία θαηαλφεζε ε νπνία θαη έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνµηθέο επηδφζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Πνιινί µάιηζηα 

ππνζηεξίδνπλ, φηη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεµα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ ηνµέα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνµίαο βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα µεηαηξέπνπλ 

µέξνο ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ, αθφµε θαη ζε πεξηνρέο πνπ απηφ δελ είλαη 

αλεπηπγµέλν, ζε ζπληειεζηή παξαγσγήο.   

πλνπηηθά, ζα µπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη, µε ηελ νξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ελ 

ιφγσ ηνµέα θαη αμηνπνηψληαο, ηαπηφρξνλα, ην επξχ θάζµα ησλ πεδίσλ αλάπηπμεο, 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηνπ ηνµέα, φπσο είλαη ηα πεδία: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ– 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΗΣΗΜΟ, νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα ε 

δεµηνπξγία βηψζηµσλ θαη πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζα µπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ 

ζεµαληηθά θαη ζηελ ρψξα µαο, ζπγθιίλνληαο έηζη µε ηα αληίζηνηρα πξφηππα πνπ 

ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο-µέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηηαθηηθή, επνµέλσο, είλαη 

ε αλάγθε ζρεδηαζµνχ θαη εθαξµνγήο µηαο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνµία θαη ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεµαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα. Με άιια ιφγηα, 

είλαη δήηεµα ζπλνιηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηνµέα.
46

    

3.12  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ   

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη θαζνξηζηηθή ζεµαζία γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ ζεµεξηλψλ θαη ησλ µειινληηθψλ γελεψλ. Απηφ πνπ απνηειεί πξφθιεζε είλαη ν 

ζπλδπαζµφο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο µε ηε ζπλερή νηθνλνµηθή αλάπηπμε, 

θαηά έλαλ βηψζηµν µαθξνπξφζεζµα ηξφπν. Με δεδνµέλε ηελ αιιαγή ηνπ θιίµαηνο, ε 

πξφθιεζε απηή γίλεηαη αθφµε εληνλφηεξε. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε χπαξμε πςειψλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ηνλψλεη ηελ θαηλνηνµία θαη ηηο επηρεηξεµαηηθέο 
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δπλαηφηεηεο θαη φηη ε νηθνλνµηθή, ε βηνµεραληθή, ε θνηλσληθή θαη ε πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεµέλεο. Ο άλζξσπνο ρξεζηµνπνηεί ην 

πεξηβάιινλ µε πνιινχο ηξφπνπο, λεξφ, ηξνθή, νμπγφλν, ελέξγεηα, βαζηθήο ζεµαζίαο 

γηα ηε δσή ηνπ. Οθείιεη λα δηαθπιάζζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα ην εθµεηαιιεχεηαη 

µε ζχλεζε ψζηε λα µελ δηαθπβεχεηαη ε πγεία ηνπ, αθφµε θαη ε ίδηα ε επηβίσζή ηνπ.   

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε Δπξψπε αλέιαβε ζηαζεξή δέζµεπζε φζνλ 

αθνξά ην πεξηβάιινλ, φπσο ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηµνζθαηξηθνχ αέξα θαη 

ησλ πδάησλ, ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ δπζµελείο επηπηψζεηο 

ζπγθαηαιέγνληαη µεηαμχ ησλ πεδίσλ ηεο επξσπατθήο δξάζεο, ηφζν ζε επίπεδν 

θξαηψλ µειψλ φζν θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν.
47

  

3.12.1  ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ    

Ο φξνο βηψζηµε αλάπηπμε πεξηιαµβάλεη φρη µφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

µε ηε βηψζηµε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αιιά επίζεο νηθνλνµηθή επξσζηία, 

δηθαηνζχλε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ ζρέζε µεηαμχ αλάπηπμεο θαη βησζηµφηεηαο, 

φπσο πξνθχπηεη έσο ηψξα ηνπιάρηζηνλ, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε. Μεγάινη ξπζµνί 

αλάπηπμεο ζπλεπάγνληαη θαη µεγαιχηεξε εθµεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ, αλζξψπηλσλ 

θαη νηθνλνµηθψλ πφξσλ, δει. µεησµέλε βησζηµφηεηα, θαη αληηζηξφθσο. Παξ’ φια 

απηά, νη αλάγθεο γηα αλάπηπμε εληείλνληαη ιφγσ ηφζν ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζµνχ ηεο Γεο φζν θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πνηφηεηαο 

δσήο. Δίλαη φµσο δπλαηφλ λα πξνζεγγίζνπµε ηνλ ηδεαηφ βαζµφ βησζηµφηεηαο 

δηαηεξψληαο µέηξηνπο θαη φρη µεγάινπο ξπζµνχο αλάπηπμεο.  

Με δεδνµέλν φηη νη αμίεο θαη ν ηξφπνο δσήο αλαπηχζζνληαη ζε λεαξή ειηθία, ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηεο 

θνηλσλίαο, ηελ επίηεπμε ζπλεηδεηνπνηεµέλεο ιήςεο απνθάζεσλ, θαιήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη πξναγσγήο ηεο δεµνθξαηίαο. Δπνµέλσο, ε εθπαίδεπζε γηα 

βηψζηµε αλάπηπμε είλαη εηδηθή θαηεγνξία εθπαίδεπζεο. Γηα λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο 

νθείιεη λα πξνζδψζεη ζηα άηνµα ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάμνπλ λννηξνπίεο, λα 
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αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε, λα θξίλνπλ θαη λα ιαµβάλνπλ απνθάζεηο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βηψζηµεο αλάπηπμεο
48

.  

3.12.1.1  ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ   

Ζ έλλνηα ηεο βηψζηµεο αλάπηπμεο ππνδειψλεη φηη ε µαθξνρξφληα απνηειεζµαηηθή 

αλάπηπμε ηφζν γηα ηηο αλεπηπγµέλεο φζν θαη γηα ηηο αλαπηπζζφµελεο ρψξεο πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηνχο ππιψλεο: ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

νηθνλνµηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν.   

3.12.1.2  ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗ∆ΔΤΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗ∆ΔΤΖ ΓΗΑ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ   

Αλ θαη νξηζµέλνη λνµίδνπλ φηη νη έλλνηεο «πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε» θαη 

«εθπαίδεπζε γηα βηψζηµε αλάπηπμε» είλαη ηαπηφζεµεο, ελ ηνχηνηο νη δχν έλλνηεο 

έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε (E.B.A.). Σν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεµα ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ αληηµεησπίδεηαη πιένλ απφ ηελ θαζαξά ηερληθή ή επηζηεµνινγηθή 

ηνπ πιεπξά, αιιά ζεσξείηαη παξάιιεια θνηλσληθφ πξφβιεµα ζχγθξνπζεο 

ζπµθεξφλησλ θαη ελ ηέιεη, πξφβιεµα αλζξψπηλεο ζπµπεξηθνξάο. πλέπεηα απηνχ 

είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηµέλνπ ηεο Δ.Β.Α. πέξαλ ηνπ αληηθεηµέλνπ 

ηεο µειέηεο θαη επίιπζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεµάησλ θαη ζε πεδία θνηλσληθά θαη 

νηθνλνµηθά, φπσο είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα θαη ε δεµνθξαηία, ε ηζφηεηα 

θχισλ, ε πνιππνιηηηζµηθφηεηα, ε θνηλσληθή αλεθηηθφηεηα, ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε αληηµεηψπηζε ηεο θηψρεηαο, ε ζπιινγηθή επζχλε, ε 

νηθνλνµία ηεο αγνξάο.   

3.12.1.3  ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗ∆ΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΩΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ    

Λφγσ ηνπ δηεπξπµέλνπ γλσζηηθνχ ηεο αληηθεηµέλνπ, ε βηψζηµε αλάπηπμε, απαηηεί 

αλαζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πεξηερνµέλνπ θαη δηεπηζηεµνληθή αληηµεηψπηζε 

ησλ πνηθίισλ αληηθεηµέλσλ πνπ πεξηθιείεη. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη ε ζπµµεηνρή ζε 

φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ εθπφλεζε ησλ 

πξνγξαµµάησλ θαη ηνλ ζρεδηαζµφ µέρξη ηελ πινπνίεζε, φισλ ησλ θνηλσληθψλ 
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εηαίξσλ (θξάηνπο, ηδησηηθνχ ηνµέα, µε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ, ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο) ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.   

3.12.2  ΠΡΑΗΝΔ ΓΡΑΔΗ   

Οη πξάζηλεο δξάζεηο αθνξνχλ ελέξγεηεο πνπ αλαπηχζζεη ε επηρείξεζε µέζα θαη έμσ 

απφ ηελ νξγάλσζή ηεο γηα αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεµάησλ. Σα 

πξψηα νπζηαζηηθά βήµαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε μεθίλεζαλ µε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ∆ηάζθεςεο ηνπ Ρίν θαη ζπλερίζηεθαλ µε ηελ εθαξµνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην.  

ηα ρξφληα πνπ µεζνιάβεζαλ απφ ην Πξψην Παγθφζµην πλέδξην γηα ηελ Κιηµαηηθή 

Αιιαγή (Γελεχε 1979) µέρξη ζήµεξα, ε επηζηεµνληθή θνηλφηεηα πξνρψξεζε απφ ηελ 

αµθηβνιία ζηελ πηζαλνιφγεζε θαη απφ θεη ζηε βεβαηφηεηα γηα ηελ χπαξμε θαη ηα 

αλζξσπνγελή αίηηα ηνπ θαηλνµέλνπ.    

Πξάγµαηη, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έγηλαλ ζεµαληηθά βήµαηα ζην πεδίν ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αληηµεηψπηζε ηεο θιηµαηηθήο αιιαγήο. Σν 1992 ζηελ 

Παγθφζµηα ∆ηάζθεςε ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζην Ρίν πεξηζζφηεξεο απφ 160 ρψξεο ππέγξαςαλ 

ηελ χµβαζε Πιαίζην γηα ηελ Κιηµαηηθή Αιιαγή, ελψ ην 1997 ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην πξνρψξεζε ζε ζπγθεθξηµέλα µέηξα γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο ππεξζέξµαλζεο 

ηνπ πιαλήηε.    

Υξεηάδεηαη έλαο ξηδηθφο αλαπξνζαλαηνιηζµφο ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ ζα επαλαθέξεη 

ην απνιεζζέλ µέηξν, µε ηελ ειιεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ, ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηµεηψπηζε ηνπ θαηλνµέλνπ απαηηείηαη άµεζνο 

επαλαζρεδηαζµφο ηεο δεµνζίαο θαη ηδησηηθήο δξάζεσο, ψζηε λα θαηαζηνχλ βηψζηµεο, 

δειαδή έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο µπνξεί λα είλαη ηφζν ελεξγνβφξα φζν επηηξέπεη ε 

αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ παγθφζµηνπ ζπζηήµαηνο.   

Ζ επζχλε γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζηξνθή πξνο ηε βησζηµφηεηα έρεη αλαηεζεί, ηφζν απφ 

ην δηεζλέο δίθαην (∆ηάζθεςε ηνπ Ρίν) φζν θαη απφ ην ειιεληθφ ζχληαγµα, θαηά θχξην 

ιφγν ζην θξάηνο.    

Καη απηφ γηαηί, αλ δελ αιιάμνπλ ηα επξχηεξα ζεζµηθά πιαίζηα θαη νη πξαγµαηηθέο 

ζπλζήθεο µέζα ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δνπλ, θηλνχληαη, εξγάδνληαη θαη 
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δηαζθεδάδνπλ, νπνηαδήπνηε αηνµηθή ή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα παξαµέλεη 

απνζπαζµαηηθή, αζπληφληζηε θαη θαηαδηθαζµέλε.    

Σελ ππνρξεσηηθή ζηξνθή ηεο Διιάδνο πξνο ηε βηψζηµε αλάπηπμε αμίσζε µε 

δηνξαηηθφηεηα ε λνµνινγία ηνπ Δ' Σµήµαηνο ηνπ ηΔ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

φηαλ θαλείο δελ έπαηξλε αθφµα ζνβαξά ηνλ θίλδπλν ηεο θιηµαηηθήο αιιαγήο. Σν 

δηθαζηήξην δηείδε φηη δχν είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο βησζηµφηεηαο, ν βηψζηµνο 

ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζµφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο 

δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ.    

Μνινλφηη ε λνµνινγία απηή αθχπληζε ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, ε 

αληαπφθξηζε ηεο πνιηηείαο δελ ππήξμε αλάινγε. Όζν γηα ην θπζηθφ µαο πεξηβάιινλ, 

αληί λα πεξηθξνπξεζεί σο µνλαδηθή αζπίδα ελαληίνλ ηεο θιηµαηηθήο αιιαγήο, 

εμεπηειίδεηαη θαζεµεξηλά, ππνβηβαδφµελν ζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεµα ηεο ρψξαο ζην 

ρξεµαηηζηήξην ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζµνχ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλ θαη νη νξηζµνί ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνηθίινπλ (Corporate Social 

Responsibility, Corporate Citizenship, Social Responsibility, Social Responsiveness, 

Corporate Responsibility, Corporate Philanthropy) ην πεξηερφµελφ ηεο είλαη 

ζπγθεθξηµέλν θαη πεξηγξάθεη ηηο εηαηξείεο πνπ «εληάζζνπλ εζεινληηθά ζηηο 

επηρεηξεµαηηθέο ελέξγεηεο θαη ζπλαιιαγέο ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο µε ηδηαίηεξε 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Μηα εηαηξεία 

είλαη θνηλσληθά ππεχζπλε φηαλ φρη µφλν ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο 

επηβάιινπλ νη λφµνη, αιιά πξνρσξεί εζεινληηθά ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο θαη έρνπλ ζρέζε ηφζν µε ηνπο εξγαδφµελνχο ηεο 

φζν θαη µε ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ζπµµεηέρεη σο ππεχζπλνο πνιίηεο» (Πξάζηλε Βίβινο, 2001). Με ιίγα ιφγηα, 

πξφθεηηαη γηα µηα επηρεηξεµαηηθή ζηξαηεγηθή ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο 

αλαιαµβάλνπλ νηθεηνζειψο δξάζεηο θαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνµέα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο έξεπλαο, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θιπ. µε απψηεξν ζηφρν 

ηελ ελδπλάµσζε ηεο νηθνλνµηθήο ηνπο ζέζεο, έρνληαο ηελ εζηθή (φρη ηφζν λνµηθή) 

ππνρξέσζε λα επηζηξέθνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν έλα µέξνο ηεο πξνζηηζέµελεο 

αμίαο πνπ απέθηεζαλ απφ απηφ.   

ρεµαηηθά µπνξνχµε λα πνχµε πσο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξµνγή ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο έρνπλ ηξία µέξε. Σν θξάηνο, νη επηρεηξήζεηο θαη ν 

πνιίηεο. Σν θξάηνο ζηελ νπζία µεηψλεη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιιεη θαη µεηαζέηεη ηελ επζχλε άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. ∆ειαδή ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ξπζµηζηή αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

ππεχζπλε, θαη εζηθή επηρείξεζε θαη ε επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεµάησλ πεξλά 

απφ ηελ αξµνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηελ επηρείξεζε.    

Οη επηρεηξήζεηο, πνπ ζηελ νπζία απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο, απνθνµίδνπλ πνιιαπιά νθέιε. Δληζρχνπλ ηα άπια ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο (θήµε, θχξνο), απνθηνχλ αθνζησµέλνπο πειάηεο, βειηηψλνπλ ηηο 

νηθνλνµηθέο ηνπο απνδφζεηο (θέξδε, πσιήζεηο), µεηψλνπλ ηηο δηαθεµηζηηθέο δαπάλεο, 

εληζρχνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεµα. Καη 

µέζα ζε φια απηά αμηνζεµείσην λα πξνζηεζεί πσο ε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο 
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επηρείξεζεο ζθξαγίδεηαη µε ηελ παξνρή επλντθψλ κέηξσλ, φπσο θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο αθξηβψο γηα ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη ην 

θηιαλζξσπηθφ πξφζσπν πνπ δείρλνπλ νη επηρεηξήζεηο.   

Δλψ ινηπφλ έρεη αλαπηπρζεί έληνλε θηινινγία απφ επηρεηξεµαηηθά ζηειέρε, 

πνιηηηθνχο θνξείο θαη επηζηήµνλεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ πιεζψξα εµπεηξηθψλ 

µειεηψλ γηα ηνλ ζεηηθφ ζπζρεηηζµφ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο µε ην θξάηνο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα πξαγκαηηθά νθέιε πνπ εηθάδεηαη φηη 

απνθνµίδεη ν πνιίηεο (σο θαηαλαισηήο αιιά θπξίσο σο εξγαδφκελνο) ηίζεληαη απφ 

πνιινχο ζε έληνλε ακθηζβήηεζε. Έηζη, νη επηθξηηέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο αλαγνξεχνπλ ην ζπγθεθξηµέλν «λεσηεξηθφ» ζεζµφ σο άιινζη πνπ 

ρξεζηµνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηµέλνπ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνλ θφζµν απφ 

ηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνµηθήο ηνπο πνιηηηθήο, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεηαη φρη µφλν 

ζηελ θεξδνθνξία πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ (πνιιέο θνξέο µε ηε επηβάξπλζε ελφο 

µεγάινπ µέξνπο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηνπο θαηαλαισηέο), αιιά θαη ζηνλ ηξφπν 

µε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ην ελ ιφγσ νηθνλνµηθφ απνηέιεζµα (έληαζε ηνπ 

αληαγσληζµνχ, ειαζηηθφηεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ). 

Βεβαίσο, ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

δελ αλαθέξεηαη µφλν ζηε µνλάδα (εξγαδφµελν, θαηαλαισηή), αιιά θπξίσο ζην 

νξγαλσµέλν θξάηνο πνπ µε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν επεξεάδεη – άµεζα ή έµµεζα – ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Έλαο πξνζεθηηθφο αλαιπηήο ζα µπνξνχζε εχθνια λα 

δηαπηζηψζεη πσο πίζσ απφ ηε βηηξίλα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο μεδηπιψλεηαη 

νξηζµέλεο θνξέο µηα «αληαιιαθηηθή» ζπµπεξηθνξά αλάµεζα ζην θξάηνο (σο 

απηφλνµε νξγαλσηηθή νληφηεηα) θαη ηελ επηρεηξεζηαθή µνλάδα µε μεθάζαξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνθαλείο ιφγνπο. µε απνηέιεζµα ε αμία ηεο «θνηλσληθήο 

πξνζθνξάο» ησλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη ζπγθξηηηθά ειάρηζηε µε ηα θέξδε πνπ απηέο 

ηειηθά απνθνµίδνπλ. 

πµπεξαζµαηηθά µπνξνχµε λα δηαηππψζνπµε ηελ άπνςε φηη ε Δηαηξηθή 

∆ηαθπβέξλεζε θαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, απνδεδεηγµέλα απμάλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, εθ’ φζνλ εθαξµνζζνχλ µε βάζε 

ζπγθεθξηµέλνπο θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη µε ζεβαζµφ ζηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία 

θαη ηνπο µεηφρνπο. 
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