
αυτά προκύπτουν, όπως επισηµαίνει, 

από ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε 

σε στελέχη φαρµακευτικών εταιρειών 

που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε από τον Σ. Παλιατσά 

σε συνεργασία µε τον συγγραφέα, στο 

πλαίσιο διπλωµατικής εργασίας MBA στο 

Kingston University. «Οι δράσεις που ανα-

φέρθηκαν σε κάθε τοµέα δεν φάνηκαν 

να είναι ενταγµένες σε κάποιο ολοκλη-

ρωµένο εταιρικό πρόγραµµα κοινωνι-

κής ευθύνης, ούτε είχαν κάποιο καινο-

τοµικό χαρακτήρα. Η έρευνα αποκάλυψε 

ότι οι περισσότερες από τις δράσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο κλασι-

κών ενεργειών δηµοσίων σχέσεων που 

µεταξύ άλλων, εξασφαλίζουν και δηµο-

σιότητα», διαβάζουµε στο βιβλίο του Ν. 

Καζάζη. Ωστόσο, όλα τα στελέχη που συµ-

µετείχαν στην έρευνα έδειξαν να συµφω-

νούν ότι οι επιχειρήσεις που εκδηλώνουν 

κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά έναντι 

των εσωτερικών και εξωτερικών οµάδων 

συµφερόντων και γενικότερα του συνόλου 

της κοινωνίας, κερδίζουν σηµαντικά αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήµατα.

Μια βόλτα στην ΕΚΕ  
των φαρµακευτικών
Ξεφυλλίζοντας περιοδικά και εφηµερί-

δες, αλλά και µέσα από µια περιήγηση 

στους διαδικτυακούς τόπους των εται-

ρειών, µπορεί κανείς να πάρει µια πρώτη 

γεύση για το εύρος και το είδος των δρα-

στηριοτήτων ΕΚΕ των φαρµακευτικών 

εταιρειών. Τα προγράµµατα εκτείνο-

νται σε ένα µεγάλο φάσµα, µε έµφαση 

κατά κύριο λόγο στον πυλώνα «Άνθρω-

πος». Οι συνεργασίες µε φορείς και Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν ιδιαί-

τερη θέση στην ΕΚΕ των φαρµακευτικών 

εταιρειών, ενώ ιδιαίτερη είναι η σηµασία 

που δίνεται και στον τοµέα του Ανθρώ-

πινου Δυναµικού. 

Pfizer: Ακολουθώντας το όραµα «Μαζί 

για έναν υγιέστερο κόσµο» και µε σηµείο 

αναφοράς το τρίπτυχο «Άνθρωπος-Ζωή-

Υγεία», η εταιρεία Pfizer στηρίζει ένα ευρύ 

φάσµα δράσεων και πρωτοβουλιών. 

Όπως διαβάζουµε σε καταχώρισή της 

στον Ελεύθερο Τύπο (17/01/11), ένας 

από τους πυλώνες δράσης της εταιρείας 

είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των 

πολιτών κάθε ηλικίας σε υπηρεσίες προ-

ληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθµιας περί-

θαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει µεταξύ 

άλλων τη δραστηριότητα της οργάνωσης 

«Ανοιχτή Αγκαλιά», της Μ.Κ.Ο. Praksis, 

τα παιδικά χωριά SOS και την εταιρεία 

Νόσου Alzheimer. Για το κοµµάτι της ευαι-

σθητοποίησης, ενηµέρωσης και πρόλη-

ψης ασθενειών, η εταιρεία ενισχύει την 

πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και πρω-

τοβουλιών όπως το «Greece race for the 

cure» για τον καρκίνο του µαστού, τη σκυ-

ταλοδροµία παιδιών µε διαβήτη, την εβδο-

µάδα ενηµέρωσης για τη λειτουργία του 

εγκεφάλου, την πανευρωπαϊκή εκστρα-

τεία για την ψωρίαση και την αντικαπνι-

στική καµπάνια της Ελληνικής Πνευµονο-

λογικής Εταιρείας. Η Pfizer στηρίζει επίσης 

τον αγώνα κατά των ναρκωτικών µέσω 

συλλόγων και φορέων, όπως το κέντρο 

πρόληψης και αγωγής υγείας του Δήµου 

Αθηναίων. Στο πρόγραµµά της εντάσσο-

νται τέλος και δράσεις που αφορούν στις 

τοπικές κοινωνίες.

Novartis: Σε καµπάνια της Novartis στις 

αρχές του 2011, η εταιρεία επισηµαί-

νει: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απο-

τελεί µία από τις βασικές µας προτεραι-

ότητες και είναι δέσµευσή µας να εφαρ-

µόζουµε προγράµµατα κοινωνικής προ-

σφοράς». Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώ-

νει την «Ηµέρα Εθελοντικής Προσφο-

ράς» αναφορικά µε ευαίσθητες κοινω-

νικές οµάδες όπως άποροι, άστεγοι και 

παιδιά. Η Novartis συνεργάσθηκε µε το 

Ίδρυµα Σίτισης Απόρων, το Κοινωνικό 

Φαρµακείο και την Αθηναϊκή Αγορά του 

Δήµου Αθηναίων, την Μ.Κ.Ο. Praxis, το 

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ηλικιωµέ-

νων Ρέντη, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα, τα 

Στον κόσµο των φαρµακευτικών εταιρειών, η λέξη «ευθύνη» έχει ιδιαίτερη σηµασία.  
Με ποιον τρόπο διαµορφώνεται σήµερα η σχέση των εταιρειών του κλάδου  
µε την έννοια της ΕΚΕ και ποια η σηµασία της συνολικά για τον εταιρικό οργανισµό;

ΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & CSR

Υπευθυνότητα εκ «φύσεως»  
και πολυδιάστατη δράση

 

Ε
ξ’ αντικειµένου, οι εταιρείες 

του φαρµακευτικού κλάδου 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες ως 

προς το θέµα της υπευθυνό-

τητας έναντι των καταναλωτών. Η έννοια 

αυτή της ευθύνης όµως, δεν περιορίζεται 

µόνο στα προϊόντα τους, αλλά αφορά στη 

συνολική τους στάση έναντι του κοινωνι-

κού συνόλου, µέσα από την ανάπτυξη της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Από τη δηµοσιότητα,  
στην Εταιρική Υπευθυνότητα
Στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Φαρµακευ-

τικό Μάρκετινγκ: Θεωρία, Πρακτική, Δεο-

ντολογία» του Νίκου Καζάζη, που κυκλο-

φόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αθ. 

Σταµούλης, γίνεται λόγος για τις διαστά-

σεις της ΕΚΕ των φαρµακευτικών εται-

ρειών, οι οποίες προσδιορίζονται από τη 

φύση των προγραµµάτων που υιοθετούν 

και συνήθως περιλαµβάνουν:

 Δικαιώµατα, προστασία και υποστή-

ριξη ασθενών και φροντιστών

 Ανθρώπινα δικαιώµατα στη ζωή και 

στην υγεία κοινωνικών οµάδων που 

ζουν σε αποµακρυσµένες ή υπανάπτυ-

κτες περιοχές

 Μέριµνα για την προστασία του περι-

βάλλοντος

 Διασφάλιση της ισότητας και δίκαιης 

µεταχείρισης των εργαζοµένων

 Ανάπτυξη και σεβασµός της ιατρικής, 

φαρµακευτικής και επιχειρηµατικής 

δεοντολογίας

 Διασφάλιση της διαχειριστικής δια-

φάνειας

Οι δράσεις των φαρµακευτικών εται-

ρειών στην Ελλάδα εστιάζονται κυρίως 

στους τοµείς της αρωγής ευπαθών κοι-

νωνικών οµάδων, της οικονοµικής ενί-

σχυσης ιδρυµάτων και της προστασίας 

του περιβάλλοντος, αναφέρει στο βιβλίο 

του ο Νίκος Καζάζης. Τα συµπεράσµατα 
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Παιδικά Χωριά SOS, τα Κ.Α.Π.Η. Θεσ-

σαλονίκης. Τις σχετικές καταχωρίσεις, 

που έχουν τον χαρακτήρα testimonials 

µε πρωταγωνιστές ιατρικούς επισκέπτες, 

υπογράφει το µήνυµα «Έχουµε πρόσωπο. 

Προσφέρουµε στον συνάνθρωπό µας». 

Σε άλλη καταχώριση της εταιρείας στα 

µέσα της χρονιάς (Deal News 16/09/

2011), γίνεται συνολική αναφορά στις 

δράσεις της Novartis διεθνώς. Οι τέσ-

σερις πυλώνες στους οποίους η εταιρεία 

εστιάζει την κοινωνική της υπευθυνότητα 

είναι οι ασθενείς, η επιχειρηµατική δεο-

ντολογία, οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, 

η µέριµνα για το περιβάλλον. Στο πλαί-

σιο του εθελοντισµού, η Novartis συµ-

µετείχε επίσης στους Special Olympics 

2011, καθώς 400 εργαζόµενοί της εργά-

σθηκαν εθελοντικά στην προετοιµασία 

των αγώνων.

Abbott: Με σταθερή παρουσία στο 

θεσµό των Best Workplaces Hellas από 

το 2003, η εταιρεία Abbott φαίνεται 

πως δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο κοµ-

µάτι «Εργαζόµενοι». Σε καταχώρισή της 

στο Βήµα της Κυριακής (11/04/2011), 

εργαζόµενοι και συγγενείς των εργαζο-

µένων της εταιρείας, αποτυπώνουν τη 

µέριµνα της Abbott για το ανθρώπινο 

δυναµικό της, µέσα από συγκεκριµένες 

δράσεις. Η εταιρεία συµµετείχε επίσης 

στους Special Olympics 2011, ως υπο-

στηρικτής δύο αθλητών. Στο site της 

εταιρείας διαβάζουµε επίσης για την 

υποστήριξή της στο Κέντρο Κοινωνι-

κής Φροντίδας για Άτοµα µε Νοητική 

Υστέρηση, Εστία. 
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Δράσεις
Οι συνεργασίες 
µε φορείς 
και Μη 
Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 
έχουν ιδιαίτερη 
θέση στην 
ΕΚΕ των 
φαρµακευτικών 
εταιρειών.

Ποιες είναι οι βασικές παράµετροι που ορίζουν σήµερα τη σχέση των φαρµακευτικών 
εταιρειών µε την έννοια του CSR; 
«Η έννοια του CSR εµπεριέχεται στο βασικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρµακευτικών 
εταιρειών. Ίσως περισσότερο από άλλους κλάδους, το σύνολο των ενεργειών τους πρέπει 
να χαρακτηρίζεται από ηθική, διαφάνεια και ακεραιότητα και τα προϊόντα τους να τηρούν 
τους ύψιστους κανόνες ασφαλείας. Και εν πολλοίς, αν και η συνεισφορά του κόσµου που 
εκπροσωπεί τη φαρµακευτική κοινότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή αλλά 
και στην ευζωία γενικότερα των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα µεγάλη, ωστόσο οι διαδικασίες και 
οι εγκρίσεις που απαιτούνται πριν ξεκινήσει να υλοποιείται κάποιο έργο, πολλές φορές είναι 
κρίσιµες για την εφαρµογή του. Οι φαρµακευτικές εταιρείες φέρουν πολύ περισσότερο ίσως το 
βάρος όχι µόνο της ευθύνης, αλλά και της υποχρέωσης του “πράττειν” µε ιδιαίτερα ανεπτυγµένο 
το αίσθηµα της ευθύνης και οφείλουν να ανοίγουν τον διάλογο, ακούγοντας τις ανάγκες των 
εταίρων τους. Ενδεχοµένως µια προσπάθεια προκειµένου να γίνει πιο ορατό το έργο, αλλά και 
τα αποτελέσµατα των πρακτικών που εφαρµόζουν οι φαρµακευτικές, θα µπορούσε να ανοίξει τη 
δίοδο για καλύτερη επαφή µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και να αναδείξει όχι µόνο νέες 
ανάγκες, αλλά και τους τρόπους για την υλοποίησή τους».

Σέβη Σφακιανάκη, Communication & Public Affairs, MSD Greece

  Ηθική, διαφάνεια, ακεραιότητα
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Άλλοι άξονες έχουν να κάνουν µε την 

εκπαίδευση των νέων (συνεργασία µε 

την Euroscience στο πρόγραµµα «Άσε 

τη γνώση να πετάξει»), νεανική επιχει-

ρηµατικότητα, ανθρώπινο δυναµικό και 

περιβάλλον. 

MSD: H MSD παρουσιάζει ένα πλούσιο 

έργο στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης. Τρεις από τους βασικούς 

στρατηγικούς άξονες που στηρίζει επί 

σειρά ετών είναι πρόσβαση στην υγεία, 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα και φιλαν-

θρωπία και µερικές από τις σηµαντικό-

τερες ενέργειές της σε διεθνές επίπεδο 

έχουν να κάνουν µε:

 Δωρεά 3 εκατοµµυρίων δόσεων τα 

τελευταία 5 χρόνια για την υποστή-

ριξη του εµβολιασµού κατά του καρ-

κίνου του τραχήλου της µήτρας, στις 

χώρες µε χαµηλά εισοδήµατα

 Το MSD Wellcome Trust Hilleman 

Laboratories, µια συνεργασία για την 

ανακάλυψη και ανάπτυξη εµβολίων 

 Πρόγραµµα εµβολιασµού για τον 

ροταϊό σε µωρά σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Υγείας της Νικαράγουας 

 Διεξαγωγή προγράµµατος HIV/AIDS 

επί δέκα έτη σε συνεργασία µε την 

κυβέρνηση της Μποτσουάνα και το 

Ίδρυµα Gates

 Ανάπτυξη προγράµµατος και δωρεά 

MSD MECTIZAN για 20 έτη µε στόχο 

την καταπολέµηση της ογκοκερκία-

σης

 Υποστήριξη της πρωτοβουλίας για 

την καταπολέµηση της ιλαράς και του 

Ιδρύµατος των Ηνωµένων Εθνών για 

να µειωθεί η θνησιµότητα έως 90% 

το 2010

 Ενασχόληση µε το πρόγραµµα ανα-

διάρθρωσης της υγείας στην Κίνα το 

οποίο θα επεκταθεί µε στόχο να καλύ-

ψει περισσότερους από 1 δισεκατοµ-

µύριο ανθρώπους

Πρόσφατα η MSD ανακοίνωσε τη δεκαετή 

δέσµευσή της για τη µείωση της µητρικής 

θνησιµότητας µέσω του προγράµµατος 

«MSD for Mothers», το οποίο αναµένε-

ται να υποστηρίξει µε το ποσό των 500 

εκατ. δολαρίων. MW

www.synovate.com/healthcare

Brief presentation of the Synovate Healthcare Research capabilities
Synovate Greece, Dimokratias & 5 Kolokotroni st., 15451 N. Psychiko, Athens, Greece
T: (+30) 211 6004500, F: (+30) 211 6729329, E: tina.tripsa@synovate.com

Global market intelligence  
from the world’s most curious people

Tap into expertise from the specialist global industry vertical of Synovate
Dedicated to delivering market research solutions to the global pharmaceutical and medical device industries, 
Synovate Healthcare combines therapy area knowledge, international presence and extensive custom and 
syndicated research expertise. 

Global Syndicated  
Research
• Global Therapy Monitors
• Global Oncology Monitors
• Sales Force Effectiveness
• Influence Networks
• Sales Campaign Effectiveness

Global Custom  
Research
• Advanced Analytics
• Brand Equity Tracking
• Brand Positioning
• Conference research
• Forecasting
• KOL research
• Qualitative
• Medical technology
• Segmentation

Global Fieldwork  
Capabilities
•  Industry-leading dedicated 

global healthcare fieldwork 
force

Έχετε άποψη;
kp@boussias.come

GlaxoSmithKline: «Για να νιώθουν οι 

άνθρωποι καλύτερα και να ζουν περισ-

σότερο», είναι το µήνυµα καταχώρισης της 

GlaxoSmithKline στις αρχές του 2011, για 

τη συµµετοχή της στον διαγωνισµό Best 

Workplaces. Η εταιρεία συµµετείχε για 

πρώτη φορά στον διαγωνισµό και κατέ-

λαβε τη δεύτερη θέση µεταξύ των εται-

ρειών µε περισσότερους από 250 εργα-

ζοµένους. Στο site της εταιρείας διαβά-

ζουµε περισσότερα για την κοινωνική 

προσφορά της στην Ελλάδα. Όπως επι-

σηµαίνεται εκεί, η GSK Ελλάδας στηρίζει 

και ενισχύει ευάλωτες κοινωνικά οµά-

δες παιδιών και εφήβων, που πάσχουν 

από σοβαρές ασθένειες. Από το 2009 

σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονιών 

Παιδιών µε νεοπλασµατική ασθένεια 

«Φλόγα», υποστηρίζει ένα πρόγραµµα 

νοσηλείας στο σπίτι για τα παιδιά µε νεο-

πλασµατική ασθένεια σε όλη την Αττική, 

στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής τους και στην αναβάθµιση της 

περίθαλψής τους. Η εταιρεία κάνει ιδιαί-

τερο λόγο στην έννοια της διαφάνειας, 

ως βασικής αρχής στις σχέσεις µε τις 

οργανώσεις ασθενών. Από το 2005, η 

GlaxoSmithKline εφαρµόζει τον «Κώδικα 

πρακτικής για τις σχέσεις µε τις οργανώ-

σεις ασθενών» µε κεντρικούς άξονες 

τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 

οργανώσεων, τον αµοιβαίο σεβασµό 

και τη διαφάνεια. Οι βασικές αρχές του 

κώδικα αυτού, πλέον εφαρµόζονται από 

το σύνολο του φαρµακευτικού κλάδου µε 

την υιοθέτηση του Κώδικα της Ευρωπα-

ϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών Επι-

χειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA) τον 

οποίο έχει ενστερνιστεί και ο Σύνδεσµος 

Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΦΕΕ). Η GlaxoSmithKline στο πλαίσιο 

του κώδικά της, που καθορίζει τις συνερ-

γασίες της µε συλλόγους ασθενών, δηµο-

σιοποιεί κάθε χρόνο στοιχεία σχετικά µε 

την οικονοµική ενίσχυση ανά σύλλογο 

και ανά έργο, ενώ η οικονοµική υποστή-

ριξη προς τις οργανώσεις υποστήριξης 

ασθενών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

25% των χρηµατοδοτήσεων που λαµβά-

νουν ετησίως, ώστε να διασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία τους. Κατά τη διάρκεια του 

2010, η GlaxoSmithKline Ελλάδος υπο-

στήριξε πέντε συλλόγους ασθενών µε το 

συνολικό ποσό των 63.195 ευρώ. 

Bristol-Myers Squibb: H Bristol-Myers 

Squibb, αναφέρεται στο site της στις 

δράσεις του πλάνου «Στόχοι Βιωσιµό-

τητας 2010», καθώς και της πρωτοβου-

λίας για το περιβάλλον, την υγεία και την 

ασφάλεια που αποβλέπει στη µείωση 

των επιδράσεων στο περιβάλλον και την 

κοινωνία από τα προϊόντα και τις δρά-

σεις της. Η εταιρεία αναφέρει χαρακτη-

ριστικά: «Το Ίδρυµα Bristol-Myers Squibb 

και η Πρωτοβουλία Περιβάλλον, Υγεία 

και Ασφάλεια είναι συγγενείς δράσεις. 

Το καθένα καταδεικνύει τη δέσµευσή 

µας στον στόχο της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και λειτουργεί βάσει των αρχών 

αυτών όχι αποσπασµατικά, αλλά σε διάρ-

κεια χρόνου και µε συνέπεια. Είναι ο 

δικός µας τρόπος να συµβάλουµε στη 

βελτίωση της ζωής όλου του κόσµου».

Genesis Pharma: Η εταιρεία Genesis 

Pharma κάνει λόγο στο site της για την 

άρρηκτη σχέση µεταξύ επιχειρηµατικής 

λειτουργίας και κοινωνικής προσφο-

ράς. Η εταιρεία αναλαµβάνει πρωτο-

βουλίες και δράσεις Εταιρικής Υπευθυ-

νότητας µε σκοπό να ενδυναµώνει διαρ-

κώς το θετικό της αποτύπωµα: «Εργαζό-

µαστε καθηµερινά µε γνώµονα να προ-

σφέρουµε σε κάθε ασθενή προϊόντα 

υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και απο-

τελεσµατικότητας, δεσµευόµαστε από τον 

Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσµου 

Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

και τους κώδικες της EFPIA (European 

Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations), εφαρµόζουµε σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου προς διασφάλιση 

της συµµόρφωσής µας ως προς το κανο-

νιστικό πλαίσιο και τους κώδικες δεοντο-

λογίας από τους οποίους διέπεται η λει-

τουργία µας, υλοποιούµε ένα συστηµα-

τικό πρόγραµµα προσφοράς στην κοινω-

νία, προσπαθούµε να διαµορφώσουµε το 

καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον 

για τους ανθρώπους µας, φροντίζουµε να 

ελαχιστοποιούµε την επίδραση της δρα-

στηριότητάς µας στο περιβάλλον».

Ο βασικότερος άξονας κοινωνικής προ-

σφοράς της Genesis Pharma είναι η 

υγεία. Η στήριξη συλλόγων ασθενών που 

πάσχουν από χρόνια και σπάνια νοσή-

µατα και η ανάληψη πρωτοβουλιών ενη-

µέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοι-

νού σχετικές µε σηµαντικά θέµατα υγείας, 

αποτελούν τους κυριότερους τρόπους 

εκδήλωσης αυτής της συνεισφοράς. 

Εξετάζοντας το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσουν δράσεις 

CSR οι φαρµακευτικές εταιρείες, διαπιστώνουµε ότι πολλές από αυτές έχουν υιοθετήσει 

το σύστηµα TBL (Three Bottom Line). Το σύστηµα αυτό αντιπροσωπεύει την άποψη που 

θέλει τις επιχειρήσεις όχι µόνον να υιοθετούν τον µονοδιάστατο στόχο της δηµιουργίας 

οικονοµικής αξίας (πλούτου) για λογαριασµό των µετόχων τους, αλλά και την αναγκαιότητα 

της δηµιουργίας κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής αξίας προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου. Τα τρία αυτά στοιχεία, Οικονοµία, Κοινωνία, Περιβάλλον που περιέχονται στο 

µοντέλο TBL αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της αειφόρου ανάπτυξης (sustainability). 

 The «Three Bottom Line» Model

Σκοπός
Για τις 
φαρµακευτικές 
εταιρείες, 
ο εταιρικός 
σκοπός είναι 
άρρηκτα 
συνδεδεµένος 
µε την έννοια 
της εταιρικής 
υπευθυνότητας.
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Υπευθυνότητα για έναν «ευαίσθητο» κλάδο
Διερευνώντας το θέµα «Φαρµακευτικές Εταιρείες και CSR», θέσαµε στον συγγραφέα του βιβλίου 
«Φαρµακευτικό Μάρκετινγκ: Θεωρία, Πρακτική, Δεοντολογία», Νίκο Καζάζη, κάποια ερωτήµατα 
που αφορούν τόσο στο είδος των δράσεων που αναλαµβάνουν οι εταιρείες σήµερα, όσο και στο 
πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. 

Marketing Week: Το αντικείµενο των φαρµακευτικών εταιρειών αφορά σε ένα ευαίσθητο 
θέµα, αυτό της υγείας, ενώ επίσης γενικότερα η αγορά των φαρµάκων είναι από τις πιο υψηλά 
ρυθµιζόµενες. Πώς επηρεάζουν οι διαστάσεις αυτές τη δραστηριότητα των εν λόγω εταιρειών 
στον τοµέα του CSR;
Νίκος Καζάζης: Οι κοινωνικές ευθύνες των φαρµακευτικών εταιρειών, όπως και των άλλων 
επιχειρήσεων διακρίνονται σε δύο διακριτές οµάδες. Σε αυτές που απαιτούνται από την κοινωνία 
όπως είναι οι οικονοµικές και νοµικές ευθύνες και σε αυτές που αναµένονται ή επιθυµούνται 
από την κοινωνία. Σε αυτήν τη δεύτερη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται οι ευθύνες που ανήκουν 
στο πεδίο της ηθικής και αυτές που αναλαµβάνονται εθελοντικά από τις επιχειρήσεις και έχουν 
τη µορφή φιλανθρωπίας, παροχής χορηγιών κ.λπ. Έναντι αυτών των ευθυνών εκδηλώνονται 
συµπεριφορές, από τις επιχειρήσεις, που εκφράζονται µέσα από:

 Έγκαιρη δράση (Proaction). Δράση µε πρωτοβουλία της επιχείρησης πριν επιβληθεί από 
εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. νοµοθεσία, υποχρεωτική εφαρµογή ειδικών κανονισµών κ.λπ.)

 Προσαρµογή (Accomodation) της λειτουργίας της επιχείρησης στους νόµους, αποφάσεις,  
διατάξεις κ.λπ. που θεσπίζει η πολιτεία.

 Άµυνα (Defence) της επιχείρησης σε µέτρα που προτείνει η πολιτεία ή άλλοι κοινωνικοί φορείς
 Αντίδραση (Reaction) της επιχείρησης σε µέτρα που προτείνει η πολιτεία,  
π.χ. προσφυγή σε Ανώτατο Δικαστήριο ή διεθνείς οργανισµούς

Το ποια συµπεριφορά θα υιοθετήσει 
µια φαρµακευτική εταιρεία και σε ποιες 
συγκεκριµένες δράσεις θα προβεί στο πλαίσιο 
της ανάληψης ή αν θέλετε στο πλαίσιο της 
ανταπόκρισης των κοινωνικών της ευθυνών, 
είναι κάτι που εξαρτάται αφενός από τις 
συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο λειτουργεί ή καλείται να 
λειτουργήσει η κάθε εταιρεία και αφετέρου από 
τις προτεραιότητες της διοίκησης της και την 
οργανωσιακή της κουλτούρα. 


