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Εισαγωγή

• Η κοινωνική επιχειρηματικότητα βιώνει θεαματική 
ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες.

• Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενσωματώνουν ποικίλες 
μορφές παραγωγής εσόδων (για δημιουργία 
οικονομικής αξίας) για να επιτύχουν την κοινωνική τους 
αποστολή (δημιουργία κοινωνικής αξίας).

• Στις κοινωνικές επιχειρήσεις οι αξίες, οι αρχές, τα μέσα 
και η κουλτούρα πρέπει να είναι συμβατά με τον
κοινωνικό σκοπό.
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Εισαγωγή

• Τα κέρδη και η δημιουργία πλούτου θεωρούνται 
περισσότερο μέσα για την επίτευξη κοινωνικού 
σκοπού, παρά αυτοσκοπός.

• Ειδικά στην Ελλάδα, η πρόσφατη χρηματοοικονομική 
κρίση υποκίνησε τη δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων που καλύπτουν ποικίλους κοινωνικούς 
σκοπούς.
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Παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων
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Προωθούν την ηθική και υπεύθυνη κατανάλωση στην Ελλάδα με 
ταυτόχρονη προμήθεια προϊόντων από μικροπαραγωγούς σε 
υπανάπτυκτες χώρες.
Οι άνθρωποι της Fair Trade Hellas προάγουν τις αξίες μιας 
εναλλακτικής και δίκαιης οικονομίας καθώς και την υπεύθυνη 
κατανάλωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών.

Παράγουν προσκλητήρια γάμου και βάπτισης, χειροποίητα 
κοσμήματα, δώρα, σαπούνια κλπ. 
Επιδιώκουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων 
με ειδικές ανάγκες και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω 
απασχόλησης.



Σκοπός της μελέτης
• Η αναγνώριση του Νοητικού Κεφαλαίου στις Ελληνικές 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

• Διερεύνηση διαστάσεων Νοητικού Κεφαλαίου (Ανθρώπινου, 
Οργανωσιακού και Σχεσιακού) και των σχέσεων μεταξύ τους.

• Η εξέταση της επίδρασης που ασκούν οι διαστάσεις 
του νοητικού κεφαλαίου στην απόδοση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων βάσει εκροών, 
αποτελεσμάτων και αντίκτυπου. 

Σημείωση: Η πρώτη μελέτη που διερευνά το νοητικό 
κεφάλαιο στις κοινωνικές επιχειρήσεις.
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Νοητικό Κεφάλαιο και Απόδοση

• Η σχέση μεταξύ άυλου και νοητικού κεφαλαίου με την 
απόδοση έχει επιβεβαιωθεί σε ποικιλία κλάδων, 
εθνικών οικονομιών, τύπων εταιρειών και αγορών.
– Ιδιωτικός τομέας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• π.χ. Cohen and Kaimenakis,2007; Desouza and Awazu, 2006; St-
Pierre and Audet, 2011. 

– Δημόσιος τομέας
• π.χ. Cohen and Vlismas, 2013; Kong, 2007/2010; Kong and Prior, 

2008; Kong and Thomson, 2006.
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Νοητικό Κεφάλαιο και
Κοινωνικές Επιχειρήσεις

• Δεν υπάρχουν επιστημονικά ευρήματα περί 
νοητικού κεφαλαίου στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

• Το νοητικό κεφάλαιο στις κοινωνικές επιχειρήσεις 
μπορεί να διαφέρει από αυτό των συμβατικών 
επιχειρήσεων, κυρίως λόγω του κοινωνικού τους 
χαρακτήρα.
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Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Απόδοση
• Η επιτυχία των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν μπορεί 
να μετρηθεί με παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς 
δείκτες.
– Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως λειτουργούν στο νεκρό 
σημείο.

• Τα μοντέλα απόδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
αποτυπώνουν με αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε 
εισροές, εκροές, αποτελέσματα και αντίκτυπο (Ebrashi, 
2013; Ebrahim and Rangan, 2010).
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Εννοιολογικό Μοντέλο

9

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Οργανωσιακό Κεφάλαιο

Σχεσιακό Κεφάλαιο

Εκροές

Αποτελέσματα

Αντίκτυπος



Νοητικό Κεφάλαιο
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Ανθρώπινο Κεφάλαιο
(Human Capital)

Οργανωσιακό Κεφάλαιο
(Organizational Capital)

Σχεσιακό Κεφάλαιο
(Relational Capital)

• Η ρητή και άρρητη γνώση των ανθρώπων και η ικανότητα τους να 
παράγουν απτά και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

• Η ικανότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης καθηκόντων.
• Η τυπική εκπαίδευση, η ειδική κατάρτιση, η εμπειρία και προσωπική 

ανάπτυξη, οι ικανότητες και συμπεριφορές, η αυτοδέσμευση, η 
εσωτερική υποκίνηση, η ικανοποίηση από την εργασία και η 
δημιουργικότητα.

• Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που ενσωματώνονται στην 
οργανωτική δομή και τεχνολογική υποδομή και διευκολύνουν τη ροή 
της γνώσης.

• Τα τεχνολογικά εργαλεία και η αρχιτεκτονική για τη διασφάλιση, 
τυποποίηση, ενίσχυση και μεταφορά γνώσης κατά τη διάρκεια 
διαδικασιών.

• Οι οργανωτικές δομές και η ικανότητα πληροφόρησης της 
επιχείρησης.

• Η ικανότητα του Σχεσιακού Κεφαλαίου για απορρόφηση, αξιοποίηση 
και διερεύνηση νέας γνώσης από το περιβάλλον, προκειμένου η 
κοινωνική επιχείρηση να αποκτήσει και να διατηρήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

• Οι σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές, εταίρους και ανταγωνιστές.
• Οι εν γένει σχέσεις με την κοινωνία.



Απόδοση

11

Εκροές 
(Output)

Αποτελέσματα
(Outcomes)

Αντίκτυπος
(Impact)

Οι εκροές είναι τα άμεσα παραγόμενα προϊόντα των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και είναι εύκολα μετρήσιμες. Υπάρχει δυσκολία σύγκρισης 
μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων.
Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που σιτίστηκαν ή δέχθηκαν περιποίηση, 
τα πωλούμενα αγαθά, κλπ.

Τα αποτελέσματα είναι ένας γενικότερος όρος συγκριτικά με τις 
εκροές, καθώς αντανακλούν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη που 
πηγάζουν από τη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης.
Για παράδειγμα, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τους 
ευεργετούμενους. 

Ο αντίκτυπος αναφέρεται στη μακροχρόνια βιώσιμη αλλαγή στην 
κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας διάσταση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, καθώς αντανακλά τα παραγόμενα οφέλη για την κοινωνία, 
σχετικά με τη βελτίωση της γνώσης, των ικανοτήτων των συνθηκών 
διαβίωσης, κλπ. των ευεργετούμενων.
Για παράδειγμα, σημαντική μείωση του επιπέδου φτώχειας.
. 



Μεθοδολογία
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• Δείγμα: Τυχαίο δείγμα από τις εγγεγραμμένες 
κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

• Συλλογή στοιχείων: Τυποποιημένο ερωτηματολόγιο το 
οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
οδηγίες. 

• Περίοδος συλλογής: Δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα βασίζονται στις 27 πρώτες 
απαντήσεις



• Η μέτρηση του νοητικού κεφαλαίου έγινε με κλίμακα από τη βιβλιογραφία 
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.
– Το νοητικό κεφάλαιο διαχωρίστηκε σε ανθρώπινο, οργανωσιακό και σχεσιακό 

κεφάλαιο.  
– Οι μεταβλητές μετρούν τη σημαντικότητα των παραμέτρων του νοητικού 

κεφαλαίου και το αντιλαμβανόμενο νοητικό κεφάλαιο της εταιρείας σε σχέση 
με άλλες όμοιες σε αυτήν.

• Η κοινωνική απόδοση των κοινωνικών επιχειρήσεων μετρήθηκε με κλίμακα 
που ανέπτυξαν οι ερευνήτριες.
– Η κλίμακα βασίστηκε στις έρευνες των Ebrashi (2013) και Ebrahim and 

Rangan (2010).
– Οι μετρήσεις βασίζονται σε αντιλαμβανόμενες εκτιμήσεις.

• Μεταβλητές μέτρησης σημαντικότητας παραμέτρων/δεικτών κοινωνικής απόδοσης
• Μεταβλητές μέτρησης επίτευξης των στόχων κοινωνικής απόδοσης
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Μεταβλητές Μέτρησης
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Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση

Έτη λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης 4 4.13

Εγχώριες πωλήσεις (ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων) 87% 24.00

Ιδρυτικά μέλη 13 32

Ιδρυτικά μέλη που εργάζονται ως υπάλληλοι 2 2

Ιδρυτικά μέλη που εργάζονται εθελοντικά 5 10

Χαρακτηριστικά Κοινωνικών Επιχειρήσεων



Χαρακτηριστικά Κοινωνικών Επιχειρήσεων
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Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση

Ιδρυτικά μέλη με μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές 7 25

Ιδρυτικά μέλη - γυναίκες 4 9

Αριθμός υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης (έτος αναφοράς 2015) 2 4

Αριθμός υπαλλήλων μερικής απασχόλησης (έτος αναφοράς 2015) 2 4

Αριθμός εθελοντών 9 13

Αριθμός εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 2 3
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Κλίμακα μέτρησης από1: «καθόλου» έως 7: «πάρα πολύ»

Μεταβλητές

Μέση Τιμή

Τυπική 

Απόκλιση 1. 2. 3. 4. 5.

1. Οργανωσιακό Κεφάλαιο 5.98 1.41

2. Ανθρώπινο Κεφάλαιο 5.92 1.43 0.94*

3. Σχεσιακό Κεφάλαιο 5.74 1.52 0.83* 0.79*

4. Εκροές 5.58 1.52 0.84* 0.80* 0.77*

5. Αποτελέσματα 6.18 1.52 0.81* 0.85* 0.81* 0.77*

6. Αντίκτυπος 6.04 1.47 0.91* 0.90* 0.88* 0.83* 0.87*

* p > 0,05

Αντιλαμβανόμενη 
σημαντικότητα 

νοητικού κεφαλαίου
και κοινωνική
απόδοση

Περιγραφική Στατιστική και Συσχετίσεις 
Μεταβλητών  
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Μεταβλητές

Μέση 

Τιμή

Τυπική 

Απόκλιση 1. 2. 3. 4. 5.

1. Οργανωσιακό Κεφάλαιο 4.15 2.25

2. Ανθρώπινο Κεφάλαιο 4.26 2.31 0.96*

3. Σχεσιακό Κεφάλαιο 3.81 2.21 0.94* 0.93*

4. Εκροές 5.58 1.52 0.32 0.27 0.30

5. Αποτελέσματα 6.18 1.52 0.28 0.26 0.26 0.77*

6. Αντίκτυπος 6.04 1.47 0.42* 0.42* 0.46* 0.83* 0.87*

* p > 0,05
Κλίμακα μέτρησης από1: «καθόλου» έως 7: «πάρα πολύ»

Υπάρχον νοητικό κεφάλαιο 
και μεταβλητές 

σημαντικότητας της 
κοινωνικής απόδοσης

Περιγραφική Στατιστική και Συσχετίσεις 
Μεταβλητών  
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Μεταβλητές

Μέση Τιμή
Τυπική 

Απόκλιση 1. 2. 3. 4. 5.

1. Οργανωσιακό Κεφάλαιο 4.15 2.25

2. Ανθρώπινο Κεφάλαιο 4.26 2.31 0.96*

3. Σχεσιακό Κεφάλαιο 3.81 2.21 0.94* 0.93*

4. Εκροές 3.76 1.50 0.06 0.07 0.15

5. Αποτελέσματα 5.10 1.83 0.14 0.15 0.21 0.68*

6. Αντίκτυπος 4.88 1.37 0.34 0.38 0.40 0.78* 0.66*

* p > 0,05

Περιγραφική Στατιστική και Συσχετίσεις 
Μεταβλητών  Υπάρχον νοητικό κεφάλαιο  και 

επίτευξη στόχων κοινωνικής 
απόδοσης

Κλίμακα μέτρησης από1: «καθόλου» έως 7: «πάρα πολύ»



Πρωταρχικά Συμπεράσματα

• Η σημαντικότητα των διαστάσεων του νοητικού κεφαλαίου 
φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις.
– Ισχύει και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα.

• Υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των δεικτών κοινωνικής 
απόδοσης.
– Η κοινωνική απόδοση είναι πολυδιάστατη.
– Οι δείκτες πρέπει να αποτυπώνονται και να μετριούνται 
προσεκτικά.
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• Καθώς ο απώτερος στόχος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ο 
αντίκτυπος στην κοινωνία, το νοητικό κεφάλαιο φαίνεται να είναι 
ικανό να συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια αυτή.
– Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του νοητικού κεφαλαίου στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και της σημαντικότητας που αποδίδουν 
στον αντίκτυπο ως δείκτη της κοινωνικής απόδοσης.

• Χρειάζεται χρόνος, προκειμένου το νοητικό κεφάλαιο να 
επηρεάσει την κοινωνική απόδοση, ιδιαίτερα σε νέο-ιδρυθείσες 
μικρές επιχειρήσεις.
– Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του νοητικού 

κεφαλαίου στις κοινωνικές επιχειρήσεις και επίτευξης κοινωνικής 
απόδοσης.
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Πρωταρχικά Συμπεράσματα



Έρευνα σε Εξέλιξη

– Διερεύνηση για το αν συγκεκριμένες διαστάσεις του 
νοητικού κεφαλαίου έχουν διαφορετική επίδραση στον 
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο. 
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