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Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητα, Έρευνα και Καινοτομία 

Τ
ην τελευταία δεκαπενταετία, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, μέσα από

την έρευνα και τη διδασκαλία παίζει σημαντικό και πρωτοποριακό ρό-

λο στην κατανόηση, διάχυση και εδραίωση στον επιχειρηματικό αλ-

λά και τον ευρύτερο δημόσιο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

στην Ελλάδα. Ορίζουμε την ΕΚΕ ως την «ευθύνη των επιχειρήσεων για το

αποτύπωμά τους στην κοινωνία» σύμφωνα και με τη σχετική προσέγγγι-

ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό τον ορισμό, οι κοινωνικά υπεύ-

θυνες επιχειρήσεις οφείλουν να ενσωματώνουν στη στρατηγική τους στό-

χους και δράσεις προστασίας των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εργασια-

κών, και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της

στρατηγικής ΕΚΕ είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερό-

μενα μέρη (stakeholders) που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.

Στόχος είναι η δημιουργία κοινών αξιών για τις επιχειρήσεις και τα ενδια-

φερόμενα μέρη και η μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών για όλους από

την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Αυτή η προσέγγιση διαφέρει ουσιαστικά από την κατ’ επίφαση «ΕΚΕ» που

επικεντρώνεται σε αποσπασματικές και ευκαιριακές δράσεις, όπως χορη-

γίες ή φιλανθρωπία. Αν και οι δράσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν στην

στρατηγική για την ΕΚΕ, δεν πρέπει να αποτελούν την κύρια έκφανσή της.

Η ΕΚΕ προσδιορίζει και ελέγχει τη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων και του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και  εργασιακού αποτυ-

πώματός των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την συμβολή τους στην βιώ-

σιμη ανάπτυξη.

Τελευταία έχει επίσης αναγνωρισθεί η ανάγκη για στενότερη συνεργασία

μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών για τον από

κοινού σχεδιασμό δράσεων έρευνας και καινοτομίας. H νέα προσέγγιση της

Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΕΚ) (Responsible Research and

Innovation – RRI) έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη. Η ΥΕΚ βασίζεται

στη στενή συνεργασία τεσσσάρων ομάδων κοινωνικών εταίρων - πανεπι-

στήμια/ερευνητικοί φορείς, κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις και φορείς

δημόσιας πολιτικής- γνωστή και ως «Τετραπλός Έλικας» (Quadruple He-

lix), για τον εκ των προτέρων (proactively) και από κοινού προσδιορισμό των

κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων και την ανάπτυξη αντίστοιχων και-

νοτόμων λύσεων. Με αυτό τον τρόπο η ΥΕΚ εισαγάγει την έννοια της αυ-

ξημένης ευθύνης όλων των κοινωνικών εταίρων στην έρευνα και την και-

νοτομία. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο μέσα από ερευνητικά προγράμματα

και δράσεις εργαστηρίων του και σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς

εταίρους από Ελλάδα και Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση

της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. 

Ελένη Αποσπόρη,
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΟΠΑ


