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Πεξίιεςε 

H Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) είλαη ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο δξάζεσλ θνηλσληθήο, 

πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο, ρσξίο δέζκεπζε απφ ηε λνκνζεζία θαη 

έρνπλ ζρέζε κε φινπο φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζπλειέγεζαλ θαη έηπραλ επεμεξγαζίαο, κε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS, απαληήζεηο απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζπλεηάρζε. Όιεο νη εηαηξείεο πνπ απάληεζαλ δήισζαλ ελεκεξσκέλεο γηα ηελ ΔΚΔ 

θαη επηδίδνληαη ζε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο γηα ιφγνπο εηαηξηθήο επζχλεο, θνηλσληθήο 

απνδνρήο θαη δηαθήκηζεο. Οη πξνηηκψκελεο κέζνδνη είλαη νη ρνξεγίεο, νη ζπλεξγαζίεο 

κε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο (κε πξνεμάξρνπζεο ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ θαη 

ηελ Φιφγα) θαη νη θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη εηαηξείεο δελ ζεσξνχλ φηη 

βιάπηνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία νχηε φηη κεηψλνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα.  

 

Λέμεηο επξεηεξίνπ: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ρνξεγίεο, 

αληαγσληζηηθφηεηα, θνηλσληθή απνδνρή. 

 

Δηζαγσγή 

Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) έρεη αλαδεηρζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε 

ζεκαληηθφ δήηεκα δηαβνχιεπζεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ζθελή θαη 

απνηειεί έλα λέν αθαδεκατθφ πεδίν έξεπλαο θαη κειέηεο. Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ζθελή νδεγνχλ ζε έλα πξφηππν 

ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελζσκαηψλεη θξηηήξηα θαη πνιηηηθέο ΔΚΔ, 

αλεμαξηήησο θιάδνπ θαη πεξηνρήο δξαζηεξηνπνίεζεο. Η ΔΚΔ πξνέθπςε σο εμέρνλ 

ζέκα γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ιφγσ κηαο 

ζεηξάο «ζθαλδάισλ» πνπ αθνξνχζαλ κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

δπζθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ πνπ μεθίλεζαλ απφ νηθνινγηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ελαληίνλ ηνπο. 
Σν 1998, ην Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (WBCSD) 

πεξηγξάθεη ηελ ΔΚΔ σο «δέζκεπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, ηελ ηνπηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο» (1). 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη άηνκα, νκάδεο αηφκσλ, νξγαληζκνί ή εηαηξείεο πνπ 

επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (2). 

Απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, άκεζν ή 

έκκεζν, φινπο απηνχο πνπ έρεη αληίθηππν ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο φπσο νη 

κέηνρνη, νη επελδπηέο, νη πειάηεο, νη θαηαλαισηέο, νη εξγαδφκελνη, ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ηα εξγαηηθά ζσκαηεία. Οη πξνζδνθίεο, νη 
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επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ αζθνχλ αληηηηζέκελεο 

πηέζεηο ζηελ επηρείξεζε γηαηί ζπρλά δηαθέξνπλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη κία εηαηξεία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θνηλσληθψλ ζθνπψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο γηα ηελ ΔΚΔ, 

ζπκβάιινπλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θ.ά. θαη κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο, φπσο δσξεέο ζε κεηξεηά, πξνζθνξέο ζε είδνο, επηρνξεγήζεηο, εζεινληηζκφο 

πξνζσπηθνχ θ.ά. (1). 

Οη ηνκείο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ Δ.Κ.Δ. κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε εθείλνπο πνπ 

αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο. Ο Γείθηεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο (Corporate Responsibility 

Index, CRI) είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο δηεζλψο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ΔΚΔ. Σν Ιλζηηηνχην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (CRI- 

Corporate Responsibility Institute), σο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο, εηζήγαγε ζηελ 

Διιάδα ην CRI ηνπ Βξεηαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Γηεζλνχο Αλαθνξάο (3). Παξέρεη ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ην πην αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε 

ζέκαηα ΔΚΔ, βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θξηηεξίσλ. Κάζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη 

ζην δείθηε, αμηνινγείηαη απφ αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 

απφ ηνλ BITC (Business in the Community)  θαη παξέρνπλ ζε θάζε επηρείξεζε 

αλαιπηηθή αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα. χκθσλα 

κε ην CRI ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα δηάθξηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ: Πιαηίλα (Platinum), Υξπζφο (Gold), Αζήκη (Silver) θαη 

Υαιθφο (Bronze). Οη άμνλεο πνπ πεξηιακβάλεη ν CRI είλαη Κνηλσλία (Community), 

Πεξηβάιινλ (Environment), Υψξνο Δξγαζίαο (Workplace), Αγνξά (Marketplace) 

 

Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ηάζεσλ θαη ζέζεσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, δεκηνπξγήζακε έλα εξσηεκαηνιφγην κε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαπίζησζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 

ΔΚΔ σο επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή θαη ην νπνίν παξαηίζεηαη  ζην ηέινο ηεο έξεπλαο 

(Παξάξηεκα). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ εζηάιε ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δπεμεξγαζηήθακε ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε εξψηεζε κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ ή 

πηλάθσλ.  

 

Παξνπζίαζε – Αλάιπζε Σπκπεξαζκάησλ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην δέρηεθαλ λα ιάβνπλ 45 θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, εθ ησλ νπνίσλ 

απάληεζαλ ζε απηφ κφιηο 16. 

 ηελ εξψηεζε «Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ ελεκέξσζή ζαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

ΔΚΔ», ην 37,5% δειψλεη θαιά ελεκεξσκέλν. Δπίζεο πςειά πνζνζηά (31,3%) ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλνπλ είηε ελεκεξσκέλνη, είηε απφιπηα ελεκεξσκέλνη (Γξάθεκα 

1). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ επέιεμε ηηο 

πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο ‘θαζφινπ ελεκεξσκέλνο’ ή ‘ειιηπψο ελεκεξσκέλνο’. 
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Γξάθεκα 1: Δλεκεξφηεηα εηαηξεηψλ γηα ζέκαηα ΔΚΔ 

ηελ εξψηεζε: «ε πνην βαζκφ ε επηρείξεζή ζαο πινπνηεί πξνγξάκκαηα ΔΚΔ», νη 

κηζέο επηρεηξήζεηο απαληνχλ ζε κεγάιν βαζκφ (50%), ελψ  κηθξφ θαη πνιχ κεγάιν 

βαζκφ πινπνίεζεο δειψλνπλ ίζα (18,8%) πνζνζηά ησλ εξσηεζέλησλ. Σν 12,5% 

απηψλ απαληνχλ νχηε ιίγν νχηε πνιχ (Γξάθεκα 2).  

 

 

Γξάθεκα 2: Τινπνίεζε πνιηηηθψλ ΔΚΔ απφ εηαηξείεο 

ηελ εξψηεζε: «Πνηνί είλαη νη ιφγνη πνπ δξαζηεξηνπνηείζηε αλαθνξηθά κε ηελ ΔΚΔ, 

θαη πφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ζεσξείηε ηνλ θάζε ιφγν» ηα απνηειέζκαηα  

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Η δηαθήκηζε γηα ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη κηθξή ή θαη κεδακηλή ζεκαζία ελψ 

γηα ην ππφινηπν 40% θαίλεηαη λα έρεη θάπνηνπ βαζκνχ ζεκαζία. Η θνηλσληθή 

απνδνρή είλαη γηα έλα κηθξφ πνζνζηφ ειάρηζηεο ζεκαζίαο (13,3%), ελψ ην ππφινηπν 
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86,7%  δειψλεη κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ ζεκαζία. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο ε δξαζηεξηνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ ΔΚΔ δε γίλεηαη επεηδή ην θάλνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, θαζψο πάλσ απφ 85,7% δειψλεη φηη 

εκπεξηέρεη ειάρηζην ή κεδεληθφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ν ιφγνο απηφο. Σέινο, πάλσ 

απφ ηηο κηζέο εηαηξείεο απνδίδνπλ πνιχ (25%) θαη εμαίξεηε (50%) ζεκαληηθφηεηα 

ζηελ άπνςε πσο νη ελέξγεηεο ΔΚΔ είλαη ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο, σο αηηία 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

 
Καζόινπ 

Σεκαληηθ

όο 

Λίγν 

Σεκαληηθόο 
Σεκαληηθόο 

Πνιύ 

Σεκαληηθόο 

Δμαηξεηηθά 

Σεκαληηθόο 

Ν (100%) 

Αξηζκόο 

Φ. Δηαηξεηώλ 

Γηα 

Γηαθήκηζε 
20% 40% 20% 20% - 15 

Γηα 

κεγαιύηεξε 

θνηλσληθή 

απνδνρή 

- 13.3% 26.7% 40.0% 20.0% 15 

Δπεηδή ην 

θάλνπλ νη 

πεξηζζόηεξεο 

επηρεηξήζεηο 

ηνπ είδνπο 

καο 

 

35.7% 50.0% 14.3% - - 14 

Θεσξώ όηη 

είλαη 

ππνρξέσζε 

ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 

 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 16 

Άιιν - - - - 100% 5 

 

Πίλαθαο 1: εκαζία αηηίσλ πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

ηελ εξψηεζε:  «ε πνην βαζκφ δξαζηεξηνπνηείζηε κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ», ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ θάζε 

ηξφπν θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Γηα ην 73,3% ησλ εηαηξεηψλ νη ρνξεγίεο αλήθνπλ ζε 

κεγάιν έσο πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε ΔΚΔ. 

Η ζπλεξγαζία, επίζεο, κε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο απνηειεί ζεκαληηθφ 

θνκκάηη (68,8%) ησλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο, φπσο επίζεο θαη νη θηιαλζξσπηθέο πξνζθνξέο (56,3%). Η δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο δε θαίλεηαη λα εληάζζεηαη αξθεηά ζηηο ελέξγεηεο ΔΚΔ, θαζψο γηα ην 

61,6% ησλ εηαηξεηψλ πνπ καο απάληεζαλ ν βαζκφο είλαη πνιχ ρακειφο.  
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Σε πνιύ 

κηθξό 

βαζκό 

 

Σε 

κηθξό 

βαζκό 

 

Ούηε 

ιίγν νύηε 

πνιύ 

 

Σε 

κεγάιν 

βαζκό 

 

Σε πνιύ 

κεγάιν 

βαζκό 

 

Ν (100%) 

Αξηζκόο 

Φ. 

Δηαηξεηώλ 

Φνξεγίεο  - 13.3% 13.3% 53.3% 20.0% 15 

Σπλεξγαζίεο   

κε κε 

θεξδνζθνπηθνύο 

νξγαληζκνύο 

6.3% 12.5% 12.5% 56.3% 12.5% 16 

Φηιαλζξσπηθέο 

πξνζθνξέο  
6.3% 18.8% 18.8% 56.3% - 16 

 

Γεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο  

 

30.8% 30.8% 15.4% 15.4% 7.7% 13 

Άιιν  25.0% - - 25.0% 50.0% 4 

Πίλαθαο 2: Βαζκφο θαη πξνζεγγίζεηο  πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

  

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε κία ή πεξηζζφηεξεο Με Κεξδνζθνπηθέο         

Οξγαλψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, αλαθέξζεθαλ νη νξγαλψζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 31,3%,  θαηέρεη  «Σν 

Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ». 

 

 % 

Κακία Σπλεξγαζία 18,8 

Αγάπε 6,3 

Ashoka 6,3 

Euroscience 6,3 

Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα 6,3 

Σπλερίδσ 6,3 

Τν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ 31,3 

Φιόγα 18,8 

 

Πίλαθαο 3: Με θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ζπλεξγαδφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ΔΚΔ 
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ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηα θχξηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο, ζηνλ ηνκέα ΔΚΔ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο απνηειεί ηνλ θπξίαξρν 

ηνκέα δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θαζψο ην 93,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

εηαηξεηψλ δειψλεη φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. εκαληηθά είλαη επίζεο 

ηα πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (81,3%), ην πεξηβάιινλ 

(62,5%) θαη ηνλ πνιηηηζκφ (50%). 

 

 % 

Υγεία 93,8 

Πεξηβάιινλ 
62,5 

 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 
12,5 

 

Πνιηηηζκόο 
50,0 

 

Δπάισηεο Κνηλσληθέο 

Οκάδεο 

81,3 

 

Άιιν  25,0 

 

 

Πίλαθαο 4: Πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

Παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο δειψλνπλ έληνλα ηε δηαθσλία ηνπο γηα ηελ 

άπνςε ηεο αθαίξεζεο «πφλησλ» απφ ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε κίαο ππεχζπλεο 

θνηλσληθά επηρείξεζεο (56,3%). ε πνζνζηφ 62,5% βξίζθνπκε ζχκθσλεο ηηο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ άπνςε ηεο απνθφκηζεο πεξηζζφηεξσλ νθειψλ 

απφ ηελ θαιή εηαηξηθή θνηλσληθή επίδνζε. Δπηπιένλ, ιίγν πάλσ απφ ηηο κηζέο 

(56,3%) ζπκθσλνχλ κε ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Σέινο, ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (93,8%) δειψλεηαη 

ε δηαθσλία ηνπο κε ηελ άπνςε φηη ε εηαηξεία έξρεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε κε ηελ 

αχμεζε ησλ εμφδσλ ηεο γηα ηελ θνηλσληθή βειηίσζε (Πίλαθαο 5). 
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Πίλαθαο 5: Δπίπησζε πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ εηαηξεία 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δαπάλεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο  Δπζχλεο γηα ηελ πεληαεηία 2005-2009 δε ιάβακε απαληήζεηο 

απφ φιεο ηηο εηαηξείεο γηα ηα αληίζηνηρα έηε. Παξνπζηάδνπκε ζηνλ Πίλαθα 6 ην κέζν 

φξν ησλ δαπαλψλ (ζε επξψ) βάζεη ησλ πνζψλ πνπ δειψζεθαλ γηα θάζε έηνο 

μερσξηζηά. 

 

Έηνο 2005 2006 2007 2008 2009 

Mέζε Γαπάλε       

ζε Δπξώ 

 

62800 € 84285,72 € 92285,72 € 142419,56 € 120426,55 € 

Ν (100%) 

Αξηζκόο Φ. 

Δηαηξεηώλ 

5 7 7 9 11 

 

 

 

Γηαθσλώ 

έληνλα 

 

Γηαθσλώ 

 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

νύηε 

δηαθσλώ 

 

Σπκθσ

λώ 

 

Σπκθσλώ 

απόιπηα 

Η θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα 

κίαο επηρείξεζεο αθαηξεί 

«πόληνπο» από ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο επίδνζε. 

 

 

 

56,3 31,3 6,3 6,3 - 

Όζν θαιύηεξε είλαη ε 

θνηλσληθή επίδνζε κίαο 

εηαηξίαο, ηόζν πεξηζζόηεξα 

νθέιε απνιακβάλεη   

(πξνζέιθπζε νηθνλνκηθώλ 

πόξσλ θαη ηθαλόηεξσλ 

ππαιιήισλ, κεγαιύηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ). 

 

- - 25 62,5 12,5 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζύλεο απνηειεί πεγή 

αληαγσληζηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

- - 25,0 56,3 18,8 

Τα έμνδα πνπ γίλνληαη πξνο 

όθεινο ηεο θνηλσληθήο 

βειηίσζεο απμάλνπλ ηα 

εηαηξηθά θόζηε, θέξλνληαο 

ηελ επηρείξεζε ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. 

43,8 50,0 6,3 - - 
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Πίλαθαο 6: Ύςνο Πξνυπνινγηζκψλ ΔΚΔ 2005-9. 

ηελ εξψηεζε:  «ε ηη χςνο θηλήζεθε ν εηήζηνο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηρείξεζεο 

γηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ γηα ην 2010 (ή πην πξφζθαηα ζηνηρεία)» ίζα πνζνζηά (31,3%) 

εκθαλίδνπλ νη εηαηξείεο πνπ δειψλνπλ έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 

10.000 έσο 100.000 επξψ ην ρξφλν (Πίλαθαο 7). 

 

 
                    % 

Έσο 10.000 € 25 

10.000 – 50.000 € 31,3 

50.000 – 100.000 € 31,3 

100.000 – 300.000 € 6,3 

300.000 € θαη άλσ 6,3 

Πίλαθαο 7: Ύςνο Πξνυπνινγηζκψλ ΔΚΔ 2010 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαηά κέζν φξν είλαη απηφο ηεο πγείαο (40,69%) θαη ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ (29,81%), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Γξάθεκα 3. 

 

Γξάθεκα 3: Καηαλνκή πξνυπνινγηζκψλ ΔΚΔ αλά ηνκέα. 

ρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο γηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ γηα ην 2011, παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο δήισζαλ φηη δελ έθαλαλ 

θάπνηα κείσζε (68,8%) (Γξάθεκα 4). 
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Γξάθεκα 4: Μείσζε πξνυπνινγηζκνχ ΔΚΔ ην 2011. 

 
Γηα φζεο εηαηξείεο καο δήισζαλ πνχ θπκάλζεθαλ ηα πνζνζηά κείσζεο, βιέπνπκε ην 

40%  λα αλαθέξεη κείσζε ηεο ηάμεο 10%-30%, ην 20% κείσζε κεηαμχ 30%-50% θαη  

40% ησλ εηαηξεηψλ δειψλνπλ πάλσ απφ 50 % πνζνζηφ κείσζεο (Γξάθεκα 5). 

 

 

Γξάθεκα 5: Γηαθχκαλζε κείσζεο πξνυπνινγηζκνχ ΔΚΔ 

 

 Όζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία εμεηάζακε, ην 93,8% είλαη 

Α.Δ. θαη κφιηο ην 6,3% απηψλ Δ.Π..Δ (Γξάθεκα 6). 
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Γξάθεκα 6: Δηαηξηθή κνξθή. 

 Δπηπιένλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ (87,5%) είλαη επηρεηξήζεηο κε ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο πάλσ απφ 20 έηε (Γξάθεκα 7). 

 

 

Γξάθεκα 7: Υξφλνο Δηαηξηθήο παξνπζίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Σπκπεξάζκαηα  

 

Σν δείγκα ησλ εηαηξεηψλ πνπ εμεηάζακε είλαη αξθεηά κηθξφ ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα. Μπνξνχκε, σζηφζν, λα θάλνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα ην 

πψο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ καο απάληεζαλ αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο 

ΔΚΔ θαη αλ θαη θαηά πφζν ηελ εληάζζνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Όιεο νη εηαηξείεο πνπ απήληεζαλ δήισζαλ ελεκεξσκέλεο γηα ηελ ΔΚΔ θαη 

επηδίδνληαη ζε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο γηα ιφγνπο εηαηξηθήο επζχλεο, θνηλσληθήο 
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απνδνρήο θαη δηαθήκηζεο. Οη πξνηηκψκελεο κέζνδνη είλαη νη ρνξεγίεο, νη ζπλεξγαζίεο 

κε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο (κε πξνεμάξρνπζεο ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ θαη 

ηελ Φιφγα) θαη νη θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ  

φηη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 

εληάζζνπλ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, δίλνπλ κεγάιε 

έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αθνινπζνχκελν απφ απηφλ ησλ επαίζζεησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, κε αληίζηνηρε θαηαλνκή 

ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δήισζαλ φηη δελ 

έρνπλ κείσζε ζηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπο, παξά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεσο. ε θάζε πεξίπησζε, νη εηαηξείεο πνπ απήληεζαλ ζεσξνχλ φηη νη 

πνιηηηθέο ΔΚΔ επ’ νπδελί δελ βιάπηνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ιφγσ επηπιένλ 

εμφδσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ή ιφγσ εμ’ απηψλ ησλ εμφδσλ κείσζεο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο, αιιά αληίζεηα κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά 

νθέιε (πξνζέιθπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηθαλφηεξσλ ππαιιήισλ, κεγαιχηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ). Δπηπιένλ, ε ΔΚΔ ζεσξείηαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

πεγή απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο,  

Σέινο, δηαπηζηψζεθε απξνζπκία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, κε 

δεισκέλε θαη δεκνζηνπνηεκέλε θνηλσληθή δξάζε, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, 

θαζψο αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

 Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο 

πνπ επελδχεη ζηελ έξεπλα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ζα απνηεινχζε κία δξάζε ΔΚΔ πνπ άκεζα ζα 

σθεινχζε θαη ηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηεο θήκεο. 

Δπηπξφζζεηα, ην ελδηαθέξνλ κηαο εηαηξείαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη λα είλαη 

έθδειν κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπο, 

δξάζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε δίθαηεο κεηαρείξηζεο, γηα εμαζθάιηζε πγηεηλνχ θαη 

αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  Η πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

ζα πξέπεη λα είλαη δεδνκέλε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο πνπ πηζηεχεη ζηελ 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν θαη θάλεη νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Δπίζεο, θαζψο αζθείηαη έληνλε θξηηηθή γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

αλαπηπρζνχλ εληνλφηεξα δξάζεηο ΔΚΔ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην ζεβαζκφ πξνο ηελ 

ηαηξηθή, θαξκαθεπηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δενληνινγία θαη λα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κε 

φινπο ηνπο θνξείο (θξαηηθνί θνξείο, θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηαηξηθφο 

ζχιινγνο, θαξκαθεπηηθφο ζχιινγνο, νκάδεο αζζελψλ). Θα ήηαλ ρξήζηκν νη δξάζεηο  

λα είλαη εκθαηηθέο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θσδίθσλ εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζαθήο ν ηξφπνο  εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

απηψλ.  

Δίλαη ζαθέο πσο ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο-αζζελήο έρεη αιιάμεη ζπκπεξηθνξά. Οη 

θαηαλαισηέο επηκέλνπλ λα δεηνχλ λα παξάγνπλ νη εηαηξείεο αζθαιή θαη πγηεηλά 

πξντφληα (87,8%), πνπ δελ βιάπηνπλ ην Πεξηβάιινλ (84,8%), πξντφληα κε Κνηλσληθφ 

θαη Πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν ηξφπν (77,6%). Δπίζεο «Σν 56% ησλ Διιήλσλ 

θαηαλαισηψλ (απζφξκεηα) δελ κπνξεί λα αλαθέξεη νχηε κία εηαηξεία πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία», «Σν 72,7% έρεη 

αθνχζεη ιίγα ή ηίπνηα γηα εηαηξηθέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο» (4). Άξα νη πξάμεηο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο δελ έρνπλ γίλεη επαξθψο γλσζηέο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

δηφηη πξνθαλψο δελ έρεη δνζεί κεγάιε βαξχηεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε απξνζπκία εθ κέξνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο, δελ απνηειεί κφλν  ειιεληθφ θαηλφκελν: ζε 
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έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 (5) ζεκεηψλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα φηη απφ 

ηηο 11 θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, κφιηο νη  3 

απάληεζαλ επζέσο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ελψ νη ππφινηπεο απάληεζαλ 

επηιεθηηθά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ελψ κία δελ απάληεζε θαζφινπ.  
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Abstract 

The Corporate Social Responsibility (CSR) is defined as the voluntary commitment of 

corporations in implementing social, environmental and financial strategies beyond 

any legal mandate and related to everybody influenced by their normal activities. 

For this research a questionnaire was formed, sent to a number of pharmaceutical 

companies in Greece, and the answers were collected and processed by the SPSS 

software package. The companies returning the completed questionnaire stated good 

knowledge on CSR, implement strategies of the kind for reasons of corporate 

responsibility, social acceptance and public image considerations, preferring to focus 

on sponsorships, cooperation with non-profitable organizations and charity schemes 

and have not shrunk their CSR budget- or they shrunk it slightly- despite the crisis. 

Such activities are not considered as hampering their profitability or diminishing their 

competitiveness. 

 

Key words: Corporate Social Responsibility, Greek pharmaceutical companies, 

sponsorship, competitiveness, social acceptability 
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Παξάξηεκα:  Δξσηεκαηνιφγην 
Eλφηεηα Ι. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Δπηρεηξήζεηο 
 

1. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ ελεκέξσζή ζαο γηα  ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε; 
Καζφινπ 

Δλεκεξσκέλνο/ε 

Διιηπψο 

Δλεκεξσκέλνο/ε  

Δλεκεξσκέλνο/ε Καιά 

Δλεκεξσκέλνο/ε 

Απφιπηα 

Δλεκεξσκέλνο/ε 

     

2. ε πνην βαζκφ ε επηρείξεζή ζαο πινπνηεί πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο 
ε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ 

ε κηθξφ 

βαζκφ 

Οχηε ιίγν 

νχηε πνιχ 

ε κεγάιν 

βαζκφ 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

     

3. Πνηνί είλαη νη ιφγνη πνπ δξαζηεξηνπνηείζηε αλαθνξηθά κε ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε, θαη πφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ζεσξείηε ηνλ θάζε 

ιφγν; 

4. ε πνην βαζκφ δξαζηεξηνπνηείζηε κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο, 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ; 

  

ε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ 

 

ε κηθξφ 

βαζκφ 

 

Οχηε ιίγν 

νχηε πνιχ 

 

ε κεγάιν 

βαζκφ 

 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

α. Υνξεγίεο      
β. πλεξγαζίεο κε κε 

θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο 
     

γ. Φηιαλζξσπηθέο 

πξνζθνξέο  
     

δ. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο  

 
     

Άιιν..................               
 

5. ε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγάδεζηε κε κία ή πεξηζζφηεξεο Με Κεξδνζθνπηθέο         

Οξγαλψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 

απηέο είλαη: 

Α:…………………………………………….. 

Β:……………………………………………... 

Γ:…………………………………………….. 

Γ:…………………………………………….. 

 Καζφινπ 

εκαληηθφο 

Λίγν  

εκαληηθφο 

εκαληηθφο Πνιχ 

εκαληηθφο 

Δμαηξεηηθά 

εκαληηθφο 

α. Γηα Γηαθήκηζε 

 
     

β. Γηα κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

απνδνρή 

 
     

γ. Δπεηδή ην θάλνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

είδνπο καο 

 

     

δ. Θεσξψ φηη είλαη ππνρξέσζε 

ηεο επηρείξεζεο 

 
     

 Άιιν ............ 
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6. ε πνηα πεδία δξαζηεξηνπνηείζηε θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ; 
α. Τγεία 

 

β. Πεξηβάιινλ  
 

γ. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα  
 

δ. Πνιηηηζκφο  
 

ε. Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο 
 

Άιιν …………….. 
 

7. Γειψζηε πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

 Γηαθσλψ 

έληνλα 

Γηαθσλψ Δίκαη 

νπδέηεξνο 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

α. Η θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα κίαο 

επηρείξεζεο αθαηξεί «πφληνπο» απφ 

ηελ νηθνλνκηθή ηεο επίδνζε 
           

β. Όζν θαιχηεξε είλαη ε θνηλσληθή 

επίδνζε κίαο εηαηξίαο, ηφζν 

πεξηζζφηεξα νθέιε απνιακβάλεη   

(πξνζέιθπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

ηθαλφηεξσλ ππαιιήισλ, κεγαιχηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ)  

     

γ. Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

απνηειεί πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε 

     

δ. ηα έμνδα πνπ  γίλνληαη πξνο φθεινο 

ηεο θνηλσληθήο βειηίσζεο απμάλνπλ ηα 

εηαηξηθά θφζηε, θέξλνληαο ηελ 

επηρείξεζε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

     

 

8. Πξνζδηνξίζηε ηε δαπάλε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο γηα ηελ πεληαεηία 2005-2009. 

 

 

 

 

 

 

9. ε ηη χςνο θηλήζεθε ν εηήζηνο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηρείξεζεο γηα 

πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο  Κνηλσληθήο  Δπζχλεο γηα ην 2010 (ή πην πξφζθαηα 

ζηνηρεία);  

 Σίπνηα  50.000 – 100.000 € 

 Έσο 10.000 €  100.000 – 300.000 € 

 10.000 – 50.000 €  300.000 € θαη άλσ 

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πξνυπνινγηζκφ, ηη πνζνζηφ αθνξά:  

α. Τγεία                                       .....................% 

β. Πεξηβάιινλ                               .....................% 

γ. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα               .....................% 

ETΟ  2005 2006 2007 2008  2009 

ΓΑΠΑΝΗ      
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δ. Πνιηηηζκφο                                 .....................% 

ε. Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο       .....................% 

Άιιν ……………..                               .....................% 

 

10.   Μεηψζαηε ηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπηρείξεζεο γηα πξνγξάκκαηα 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ην 2011;  

 Ναη  Όρη 

 

11.  Αλ Ναη, ζε ηη πνζνζηφ;   

 Έσο 10%  30%– 50% 

 10%– 30%  Πάλσ απφ 50% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δλφηεηα ΙΙ. ηνηρεία Δπηρείξεζεο  
1. Ννκηθή Μνξθή επηρείξεζεο 

 Αηνκηθή   Ο.Δ – Δ.Δ. 

 Δ.Π.Δ.   Α.Δ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Παιαηφηεηα Δπηρείξεζεο 

 0-3 έηε  10 – 20 έηε 

 4 - 9 έηε  20 έηε θαη άλσ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Αληηθείκελν Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο Δπηρείξεζεο; 

        ΚΤΡΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή):  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: .............................. 

4. Έδξα ηεο Δπηρείξεζεο ............................. 

5. Άιια ζηνηρεία.................................................................................... 

6. Αλαθεξζείηε ζπλνπηηθά, ζηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο, πνπ πινπνηεί (πινπνίεζε) ε επηρείξεζή ζαο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


