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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικειμενικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τη 

σημασία του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα στη σύγχρονη 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Για το σκοπό αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι πολλοί και ποικίλοι ορισμοί του 

θεσμού, οι οποίοι αλληλεπικαλύπτονται κι αποσαφηνίζονται έννοιες, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

ιστορική διαδρομή του θεσμού και πώς από την απλή εταιρική φιλανθρωπία έφτασε 

να διέπεται από διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα.      

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ΕΚΕ, όπως 

αυτή προέκυψε μέσα από τις κοινωνικές ζυμώσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο 

ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς κι οι οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες, που προϋποθέτουν την ομαλή κι επιτυχή εφαρμογή του θεσμού. 

Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική παρουσίαση των τριών πυλώνων της εταιρικής 

υπευθυνότητας δηλαδή των τομέων στους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν, αποδίδοντας την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 

διάσταση του θεσμού. Ακόμη παρακολουθείται ο αντίκτυπος των διαφόρων δράσεων 

της ΕΚΕ στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και μέσω των 

αποτελεσμάτων των ερευνών παρατίθενται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, που θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι μάνατζερ των επιχειρήσεων στην κατάστρωση των 

προγραμμάτων μάρκετινγκ και της στρατηγικής τους.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μνεία τεχνικών θεμάτων της μέτρησης αποτελεσμάτων 

και των μεθόδων ελέγχου απόδοσης των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν την ΕΚΕ 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνώνται τα πιθανά οφέλη, τα οποία αποκομίζουν οι 

εταιρείες από την εφαρμογή του θεσμού, ενώ στο επόμενο προβάλλονται οι 

αντιρρήσεις κι οι ενστάσεις, που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. 

Κατά το έκτο κεφάλαιο επιχειρείται ανασκόπηση της εφαρμογής της κοινωνικής 

υπευθυνότητας, ιδωμένη μέσα από το μεγεθυντικό φακό της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης, όπου τίθεται το δίλλημα αν οι επιχειρήσεις πρέπει να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους στον τομέα της ΕΚΕ ή αν πρέπει να αποσυρθούν προσωρινά. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται η έκφραση κι η εφαρμογή της ΕΚΕ από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδιαίτερα στοιχεία, που την χαρακτηρίζουν. Προς 

επίρρωση αυτού του σκοπού, παρατίθεται το παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας, 

παρουσιάζεται η κοινωνική και περιβαντολλογική πολιτική της, που εντάσσεται μέσα 

στους επιχειρησιακούς στρατηγικούς στόχους κι εξάγονται τα σχετικά 

συμπεράσματα. 

Στο τέλος της παρούσας εργασίας διατυπώνονται τα συμπεράσματα της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, σύμφωνα με τα οποία η σημασία της ΕΚΕ στην 

παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα είναι σπουδαία τόσο για την κοινωνία όσο 

και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αποκομίζουν οφέλη όπως βελτίωση της 

εταιρικής εικόνας τους, ενδυνάμωση της θέσης τους στην αγορά, προσέλκυση νέων 

κεφαλαίων και κατά συνέπεια όλων αυτών αύξησης της οικονομικής τους επίδοσης 

μακροπρόθεσμα, κι από την άλλη η κοινωνία και το περιβάλλον απορροφούν 

κονδύλια από τα κέρδη των εταιρειών για σημαντικά έργα κοινωφελών και 

οικολογικών σκοπών, που δεν θα υλοποιούνταν με άλλον τρόπο. Βέβαια, σε όλη 

αυτήν την προσπάθεια υφέρπει ο αντίλογος ότι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, που 

αναλαμβάνουν οι εταιρείες έχουν σαν απώτερο σκοπό την διαφήμισή τους και τελικά 
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την αύξηση των κερδών τους, όμως αν αυτού του είδους οι δράσεις αποβλέπουν μόνο 

στην προβολή τους κι όχι στην συγκάλυψη τυχόν παράνομων ενεργειών τους, δεν 

υπάρχει λόγος να μην υλοποιούνται, ώστε να κερδίζουν όλοι από την προσφορά. 

Ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης, που διανύει η παγκόσμια κοινότητα, οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να επιλέγουν τις στρατηγικές εκείνες, που διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητά τους, αλλά κι εξυπηρετούν την κοινωνία. Ταυτόχρονα, η δυσχερής αυτή 

οικονομική συγκυρία γίνεται αφορμή για να δοκιμαστεί ο θεσμός της ΕΚΕ και να 

ανταπεξέλθει σε νέα δεδομένα. Ως εκ τούτου έντονο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν 

μελέτες κι έρευνες, που θα αφορούν την πορεία και την εξέλιξη της κοινωνικά 

υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων κατά την περίοδο αυτή.     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τον Howard Bowen, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, η υπευθυνότητα αναφέρεται στην υποχρέωση των 

επιχειρηματιών να επιδιώκουν εκείνες τις πολιτικές, να λαμβάνουν εκείνες τις 

αποφάσεις ή να ακολουθούν εκείνες τις δράσεις, που συνάδουν με τους στόχους και τις 

αξίες της κοινωνίας μας. Η σχέση δηλαδή μεταξύ της κοινωνίας και των 

επιχειρήσεων είναι αμφίδρομη κι αλληλένδετη και για το λόγο αυτό ο ιδιωτικός 

τομέας οφείλει να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί το ρόλο και την ευθύνη, που του 

αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον κι αντίστοιχα να προσαρμόσει 

τη συμπεριφορά του. Στη σύγχρονη εποχή έχει καταστεί πλέον κοινά αποδεκτό ότι η 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης κι η αξία της για τους μετόχους δεν επιτυγχάνονται 

μόνο με τη μεγιστοποίηση του βραχυχρόνιου κέρδους και της άμεσης απόδοσης, 

αλλά με επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς, η οποία εκτός της οικονομικής 

ανάπτυξης, προωθεί την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Η 

ΕΚΕ πρέπει να αποτελεί τη βάση της εταιρικής δεοντολογίας και της αντιμετώπισης 

της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του οικονομικού γίγνεσθαι στη σύγχρονη 

αγορά, γι’ αυτό όλο και περισσότερες εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι αυτή η τριπλή 

προσέγγιση μπορεί να αποφέρει σαφή οφέλη για τις επιχειρήσεις, κυρίως μέσω της 

ενίσχυσης της ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους 

της σημερινής εποχής. 

Μέσα, λοιπόν, στο πλαίσιο του ολοένα κι αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η παρούσα εργασία διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό 

να αποδώσει συμπυκνωμένα τα βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το θεσμό, να 

διερευνήσει τη σημασία του, να φωτίσει τις πτυχές του, να εξετάσει την 
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αναγκαιότητα από την οποία προέκυψε και τις προϋποθέσεις, που πρέπει να 

τηρούνται για να προκύπτουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία είναι 

εξαντλητική ως προς τα αναμενόμενα οφέλη, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνεται από 

πολλούς μελετητές έντονη άσκηση κριτικής, κυρίως ως προς τις μεθοδεύσεις της 

εφαρμογής της ΕΚΕ. Επομένως ήταν αναπόφευκτο να μην συμπεριληφθούν αυτά τα 

θέματα στην παρούσα εργασία. Επιπλέον, επιμέρους στόχο αποτέλεσε η μεταφορά 

του θεσμού στην σύγχρονη εποχή κι η εξέτασή του μέσα από το πρίσμα της 

οικονομικής κρίσης, από όπου διαφαίνονται ελπιδοφόρες διέξοδοι. Τέλος, η εργασία 

στόχευσε στη διερεύνηση των παραμέτρων της εφαρμογής της εταιρική 

υπευθυνότητας από μέρους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών τόσο του 

εξωτερικού όσο και της Ελλάδας, επιχειρώντας μέσω του παραδείγματος της Εθνικής 

Τράπεζας να μεταφέρει τη θεωρητική προσέγγιση στη βάση της επιχειρηματικής 

πρακτικής φωτίζοντας κι εμβαθύνοντας στο θεσμό. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε 

να συσχετιστούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα αποτελέσματα των υπαρχόντων 

ερευνών με τα μέτρα, που λαμβάνονται στην πράξη στα πλαίσια της ΕΚΕ, έτσι ώστε 

να γίνει πιο κατανοητή και σαφής η διάσταση κι η σημασία του θεσμού στη σύγχρονη 

οικονομική πραγματικότητα.  

Σε γενικές γραμμές φιλοδοξία της διπλωματικής αυτής εργασίας αποτέλεσε η 

συγκέντρωση κι η παρουσίαση, μέσω της έως τώρα βιβλιογραφικής επισκόπησης και 

των σχετικών ερευνών, μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας του θεσμού της 

ΕΚΕ, δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις, που αυτός έχει, σε θέματα μάρκετινγκ και 

μάνατζμεντ των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και στην πίεση, που του ασκείται, 

λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι 

πρόκειται για ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμό, που επηρεάζει κι επηρεάζεται 
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άμεσα από τις συνθήκες της αγοράς, της οικονομίας, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος και καθορίζει πλέον σε μεγάλο βαθμό τα στρατηγικά σχέδια των 

επιχειρήσεων. Λόγω, λοιπόν, του ευμετάβλητου χαρακτήρα του σε αυτή την εργασία 

διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω μελλοντικές έρευνες και μελέτες.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται οι σημαντικότεροι ορισμοί της ΕΚΕ, παρατίθενται 

συναφείς έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση και την εμβάθυνση του θέματος, 

παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξή του και τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

συνθήκες και τα σύμφωνα, που έχουν υπογραφεί από διεθνείς κι ελληνικούς φορείς κι 

οργανισμούς για το σχηματισμό του θεσμικού πλαισίου της ΕΚΕ. 

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σε γενικές γραμμές με τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε την ηθική 

συμπεριφορά από μέρους των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με την κοινωνία, το 

περιβάλλον και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία επηρεάζονται από τη 

λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων. 

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σαφής, ενιαίος και παγκοσμίως κοινά αποδεκτός 

ορισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η σχετική βιβλιογραφία είναι 

εκτενέστατη και κάθε μελετητής ή οργανισμός, που έχει ασχοληθεί με το θέμα έχει 

διατυπώσει κι έναν διαφορετικό ορισμό. Αιτία αυτού του φαινομένου είναι κυρίως ο 

πολυσύνθετος και πολυδιάστατος χαρακτήρας της έννοιας, η ευρύτητα των θεμάτων 

και των τομέων, που περιλαμβάνει, καθώς και το έντονα υποκειμενικό στοιχείο όσον 

αφορά τη μέτρηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών και των 

δράσεων των επιχειρήσεων, που έχουν ενσωματώσει στη στρατηγική τους τις 

επιταγές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται μερικοί από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς: 

• Σύμφωνα, λοιπόν, με το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ ως Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για 

ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και 

περιβαντολλογικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη 

νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από 

τις δραστηριότητές τους. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο το 2001 περιγράφει την ΕΚΕ ως 

την έννοια σύμφωνα με την οποία, οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική 

βάση κοινωνικές και περιβαντολλογικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.  

• Το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) 

ορίζει την ΕΚΕ ως τη διαρκή δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική 

συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τόσο του εργατικού τους δυναμικού όσο και 

των τοπικών κοινωνιών και της κοινωνίας γενικότερα.        

• Το Institute of Directors του Ηνωμένου Βασιλείου διατύπωσε ένα πιο 

αναλυτικό και ολοκληρωμένο ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο η ΕΚΕ αφορά 

τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, που προχωρούν πέρα από τις νομικές 

υποχρεώσεις, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αντίκτυπου των 

δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και την κοινωνία και συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει τον τρόπο με το οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους 

εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και την κοινωνία στην οποία 

λειτουργούν, καθώς και την επέκταση των ενεργειών τους για την προστασία 

του περιβάλλοντος.  
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• Στις Η.Π.Α. η ΕΚΕ συνίσταται στο να αναλαμβάνει μια επιχείρηση 

προσωπική ευθύνη για τις πράξεις της και τις συνέπειες, που αυτές έχουν στην 

κοινωνία, ενώ γενικότερα στην Ασία αντιμετωπίζεται ως η δέσμευση της 

εταιρείας να λειτουργεί με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαντολλογικά 

βιώσιμο τρόπο, ισορροπώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των διαφορετικών 

ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) (Βαξεβανίδου, 2011) 

• Παρόμοιους ορισμούς έχουν διατυπώσει μελετητές, που έχουν ασχοληθεί με 

το θέμα και συγκριμένα θεωρούν ότι εμπεριέχει δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης όπως ενέργειες μάρκετινγκ, εταιρικές προσφορές, εθελοντισμό 

υπαλλήλων και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές με σκοπό την τήρηση 

των υποχρεώσεών της απέναντι στην κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(Berger et al., 2007). Επιπροσθέτως, άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια 

σημαντική επιχειρησιακή στρατηγική, η οποία δημιουργεί ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (Porter and Kramer, 2006), ενώ οι Bhattacharya και Sen 

(2004) ισχυρίζονται ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τεράστια δύναμη 

λόγω του ότι ελέγχουν το μεγαλύτερο όγκο των πόρων της κοινωνίας, έχουν 

απέναντι σε αυτήν αυξημένες υποχρεώσεις.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διαφορετικότητα των ορισμών συνδέεται 

με τη διαφορετική φιλοσοφία, το διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης και τις διαφορετικές 

προτεραιότητες, που θέτει κάθε χώρα και κάθε οργανισμός σχετικά με την ΕΚΕ. 

Παρόλ’ αυτά σχεδόν κατά κοινή ομολογία επισημαίνεται στους ορισμούς ο 
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εθελοντικός χαρακτήρας της ΕΚΕ, η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης 

ανάπτυξης κι ότι πρόκειται για στρατηγική επιλογή της επιχείρησης.1 

 

1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αποσαφηνιστούν έννοιες, οι οποίες 

σχετίζονται με την ΕΚΕ. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η έννοια των 

«ενδιαφερομένων μερών» ή «συμμετεχόντων» ή stakeholders. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

αποτελούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, το οποίο 

βρίσκεται σε μια διαδραστική σχέση με αυτήν κι έχει ενδιαφέρον για τις 

δραστηριότητές της. Ενδεικτικά στα ενδιαφερόμενα μέρη συγκαταλέγονται οι 

μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές, οι πελάτες, οι πιστωτές, τα 

δίκτυα διανομής, η τοπική κοινωνία, αλλά κι οι τοπικές οργανώσεις (π.χ. 

περιβαλλοντικές ενώσεις), δημόσια διοίκηση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ.  

Σύμφωνα με τη «θεωρία των ενδιαφερομένων μερών» οι αποφάσεις της διοίκησης 

μιας εταιρίας δε θα πρέπει να στοχεύουν μόνο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

των μετόχων (shareholders), αλλά και σε αυτή των συμμετεχόντων (stakeholders), οι 

οποίοι επηρεάζονται εξίσου από τις επιχειρηματικές δράσεις. Συνεχίζοντας, η θεωρία 

υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που αρνητικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως 

μόλυνση του περιβάλλοντος ή εκμετάλλευση εργαζομένων, δημιουργήσουν αρνητικό 

αντίκτυπο στους stakeholders, μακροπρόθεσμα θα επηρεαστούν κι οι shareholders 

(Freeman, 1984 cited in Stanaland et al., 2011). Επομένως, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

                                                             
1http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=183&Itemid=136

&lang (Διαθέσιμο 19/10/11 ) 
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αποτελούν αυτούς στους οποίους έχει αντίκτυπο η πολιτική μιας επιχείρησης, η οποία 

σήμερα θα πρέπει να καθορίζει το πλαίσιο δράσης της λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ 

φάσμα συμμετεχόντων, που επηρεάζουν κι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.   

Μία έννοια που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ΕΚΕ και την εμπεριέχει είναι 

αυτή της επιχειρηματικής ηθικής. Η επιχειρηματική ηθική αφορά την εφαρμογή από 

μέρους των επιχειρήσεων των ηθικών κανόνων, νόμων κι αξιών της εκάστοτε 

κοινωνίας, όπου αυτές δραστηριοποιούνται, με απώτερο σκοπό την προαγωγή του 

κοινωνικού συμφέροντος και της προόδου του κοινωνικού συνόλου.    

Επίσης με την ΕΚΕ σχετίζεται η έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης, που 

αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία σχεδιάζεται κι υλοποιείται 

λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητά του, 

έτσι ώστε οι φυσικοί πόροι να υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από 

αυτόν, που ανανεώνονται, με σκοπό να είναι ικανό το οικοσύστημα της γης να 

υποστηρίξει και τις μελλοντικές γενεές.    

 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ 

Ως «προϊστορία» του θεσμού της ΕΚΕ μπορεί κανείς να θεωρήσει τις κοινωνικές 

προσφορές των επιχειρήσεων εν είδη συνήθως δωρεών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Οι παροχές, βέβαια, αυτού του είδους μέχρι τη δεκαετία του ΄70 δεν είχαν 

συστηματοποιημένη μορφή κι εκδηλώνονταν περιστασιακά. Την περίοδο αυτή είναι, 

που διατυπώνεται η άποψη ότι η επιχείρηση είναι ένας οικονομικός θεσμός, που έχει 

όμως την υποχρέωση να βοηθάει την κοινωνία να πετυχαίνει τους βασικούς στόχους 

της. 
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Η πρώτη αναφορά στην έννοια της ΕΚΕ εμφανίζεται το 1993 στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όπου έγινε έκκληση προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες να λάβουν μέτρα κατά 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συνέχεια, το 2000 στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της Λισσαβόνας, οι επιχειρήσεις καλούνται να βελτιώσουν τις πρακτικές 

τους σε θέματα όπως η παροχή ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας, η δια βίου 

μάθηση, η ένταξη ευπαθών ομάδων κι η βιώσιμη ανάπτυξη. Σαν συνέχεια της 

προσπάθειας αυτής το 2001 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκδίδει την 

Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την ΕΚΕ», στην 

οποία τέθηκαν τα θεμέλια για την έναρξη διαλόγου γύρω από την προώθηση και τη 

σκοπιμότητα της εφαρμογής της ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Πράσινη Βίβλο 

επισημαίνεται με έμφαση ότι η υπευθυνότητα από μέρους των επιχειρήσεων δεν 

σημαίνει μόνο εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών τους, αλλά ανάληψη δράσεων 

που υπερβαίνουν τα όρια τήρησης των νόμων, επενδύοντας περισσότερο στο 

ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις τους με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

Το 2004 το Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ της ΕΚΕ (European Multi-Stakeholder 

Forum) στα πλαίσια σύσκεψης που οργάνωσε και στην οποία έλαβαν μέρος 

επιχειρηματικοί, εργασιακοί φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, υπέβαλε 

προτάσεις σχετικά με την εξάπλωση της εφαρμογής της ΕΚΕ στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, με την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων και την ανάπτυξη 

νέων πρακτικών ΕΚΕ. 

Το 2005 η Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας επικεντρώθηκε σε δράσεις 

που προωθούν την ανάπτυξη και την εργασία, κατά τρόπο απόλυτα συμβατό με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ το ίδιο έτος στο Εαρινό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι οι εθελοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν 
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να συνεισφέρουν τα μέγιστα τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και στην καινοτομία 

και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το 2006 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 

Συμμαχία για την ΕΚΕ, που καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκδηλώσουν την 

υποστήριξή τους σε εθελοντική βάση με στόχο να συμβάλουν στην αειφόρο 

ανάπτυξη, στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση στην 

αύξηση της απασχόλησης, προκειμένου η Ευρώπη να εξελιχτεί σε Πόλος Αριστείας 

σε θέματα ΕΚΕ (Βαξεβανίδου, 2011).   

 

1.4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Οι πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια και σκοπό έχουν να 

διαμορφώσουν και να εξελίξουν το θεσμό της ΕΚΕ, είναι σημαντικές και 

προέρχονται από φορείς διεθνούς κύρους όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτοντας τη σημασία και την αξία που προσδίδεται στην 

υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στη σύγχρονη οικονομική ζωή. 

Ο ΟΗΕ το 1999 προχώρησε στην υπογραφή του Οικουμενικού Συμφώνου (Global 

Compact), στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 3.500 εταιρίες από όλο τον 

κόσμο. Το Σύμφωνο αυτό καλεί τις μεγάλες επιχειρήσεις του κόσμου να 

δημιουργήσουν μια παγκόσμια συμφωνία κοινών αρχών κι αξιών, οι οποίες θα 

δείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο της παγκόσμιας οικονομίας (Βαξεβανίδου, 2011). Οι 

αρχές κι αξίες από τις οποίες διαπνέεται το Σύμφωνο δεν έχουν χαρακτήρα 

δεσμευτικό ή εξαναγκαστικό για τις επιχειρήσεις, που συμμετέχουν, αλλά εθελοντικό. 

Οι ενότητες, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, αγγίζουν θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συνθηκών εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και 
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καταπολέμησης της διαφθοράς. Θεμέλιος λίθος της συμφωνίας είναι οι εξής 10 αρχές, 

οι οποίες φιλοδοξεί να καταστούν το κυρίαρχο ρεύμα στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες όλου του κόσμου: 

  Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την 

προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων  

• Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους 

δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Συνθήκες εργασίας 

• Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης. 

• Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε 

μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 

• Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική 

κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

• Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των 

διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση. 

Περιβάλλον 

• Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση 

ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

• Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την 

ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 
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• Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 

διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

• Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής  

διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.2 

Οι επιχειρήσεις, που συντάσσονται με τις αρχές του Συμφώνου, συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με φορείς και μέσω των συλλογικών αυτών δράσεων διαμορφώνουν 

αφενός συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και αφετέρου οικοδομούν συνθήκες 

εμπιστοσύνης, που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη 

καινοτόμων λύσεων έναντι των προκλήσεων. (Βαξεβανίδου, 2011) 

Η Τριμερής Διακήρυξη Αρχών για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική 

Πολιτική βασίζεται σε ψηφίσματα του ΟΗΕ κι αποσκοπεί στην εκδήλωση θετικής 

συμπεριφοράς από μέρους των πολυεθνικών εταιριών σε θέματα απασχόλησης, 

επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης, συνθηκών εργασίας, εξάλειψης της 

παιδικής εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων κι εκπροσώπησης των 

εργαζομένων. 

Ανάλογα ζητήματα διαπραγματεύεται ο ΟΟΣΑ στις κατευθυντήριες γραμμές του για 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, προσθέτοντας και συστάσεις για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και την προστασία του καταναλωτή. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρωτοβουλία που συμπυκνώνει τις αξίες της Ε.Ε. αναφορικά 

με ένα πλήθος ζητημάτων, είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη της έννοιας του πολίτη της Ε.Ε. καθώς και στη δημιουργία ενός 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τα δικαιώματα αυτά ομαδοποιούνται 

                                                             
2 http://www.unglobalcompact.org/Languages/Greek/ten_principles.html (Διαθέσιμο 25/10/2011) 
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σε έξι μεγάλα κεφάλαια: αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, ιθαγένεια και 

δικαιοσύνη. Βασίζονται κυρίως στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που 

αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις 

συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 

ευρωπαϊκό κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Κοινοτικό Χάρτη 

των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων καθώς και άλλες 

διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη 

μέλη της.3 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται κι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις από την αλόγιστη ανάπτυξη στο 

φυσικό περιβάλλον και για τις κλιματικές αλλαγές εντάσσονται μια σειρά από 

Διασκέψεις Κορυφής, καθώς κι η Σύμβαση-Πλαίσιο των Η.Ε. για τις Κλιματικές 

Μεταβολές ή γνωστότερη ως Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη στο Ρίο, η οποία 

αποτέλεσε το έναυσμα κι έθεσε τις βάσεις της συντονισμένης συζήτησης για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η διάσκεψη κατέληξε σε συμφωνίες των μελών για κρίσιμα 

θέματα όπως η απερημοποίηση, η εκδάσωση, οι κλιματικές αλλαγές και στη 

δημιουργία γενικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κι 

αναπτυξιακών θεμάτων (Βαξεβανίδου, 2011). 

Με το Πρωτόκολλο του Κιότο, που υπογράφηκε το 1997, οι βιομηχανικές χώρες 

δεσμεύτηκαν να μειώσουν την εκπομπή ρύπων με τον πιο οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο, ώστε να μην επηρεαστεί η οικονομική ανάπτυξη κι εξέλιξή τους. Για το σκοπό 

αυτό θεσπίστηκαν τρεις ευέλικτοι μηχανισμοί: α) Διαπραγμάτευση δικαιωμάτων 

εκπομπής, κατά την οποία μια βιομηχανικά αναπτυγμένη χώρα, που έχει μειώσει τους 

                                                             
3 http://www.europarl.europa.eu/charter/default_el.htm (Διαθέσιμο 25/10/2011) 
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ρύπους της πέραν των στόχων, μπορεί να πουλήσει την επιπλέον μείωση σε άλλη 

χώρα, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, β) Δημιουργία Μηχανισμού Καθαρής 

Ανάπτυξης, στόχος του οποίου είναι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες να 

χρηματοδοτήσουν προγράμματα μείωσης ρύπων σε αναπτυσσόμενες χώρες, αντί να 

μειώσουν τις δικές τους εκπομπές και γ) Εφαρμογή Προγραμμάτων από Κοινού, που 

πρόκειται για παρόμοια διευκόλυνση με το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης, με τη 

διαφορά ότι αφορά όχι τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά αυτές που έχουν δεσμευτεί 

με το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Τέλος, στη Παγκόσμια Διάσκεψη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 υιοθετήθηκαν 

θέματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη βιοποικιλότητα, την 

ενέργεια, τα οικοσυστήματα, τη μείωση της φτώχιας, τη θέσπιση εθνικών 

στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αλλαγή παραγωγικών και καταναλωτικών 

προτύπων και την ανάγκη ανοίγματος των αγορών στις αναπτυσσόμενες χώρες.   

 

1.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CRS 

HELLAS) 

Αναφορικά με την Ελλάδα, η χώρα μας ως μέλος της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε. έχει 

προσυπογράψει τις παραπάνω συμφωνίες με τις οποίες δεσμεύεται να προχωρήσει 

στην υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση τόσο της βιώσιμης 

ανάπτυξης, όσο και γενικότερα της ΕΚΕ. Από την άλλη, πρωτοβουλίες ανέλαβαν κι 

οι ελληνικές επιχειρήσεις με σημαντικότερη την ίδρυση το 2000 της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας  «Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την Κοινωνική 

Συνοχή», κάνοντας έτσι ο θεσμός της ΕΚΕ τα πρώτα του δειλά βήματα στην Ελλάδα. 
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Αρχικά ο στόχος του Δικτύου ήταν η ευρύτερη κι ουσιαστικότερη διάδοση των 

αρχών της ΕΚΕ, δεδομένου ότι μέχρι τότε ελάχιστες ήταν οι επιχειρήσεις, που 

γνώριζαν τη νέα αυτή έννοια. Ως εκ τούτου, το ζήτημα ήταν πως θα μπορούσε το 

Δίκτυο να εμπνεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να υπερβούν τις νομικές υποχρεώσεις 

τους και να ενεργοποιηθούν αποτελεσματικότερα υπέρ της κοινωνίας και της 

βιώσιμης ανάπτυξης 4. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε με την ανταλλαγή και 

χρήση καλών πρακτικών, που είχαν αναπτυχθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την 

οργάνωση συνεδρίων και συνεργιών με το CSR Europe και τη συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις κι άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, το Δίκτυο έχει 

δημιουργήσει μια σειρά από εργαλεία «καλών πρακτικών», που αποτυπώνουν τις 

πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις ιδέες του ίδιου και των μελών του και τις 

μεταφέρουν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Εκτός των άλλων έχει εκπονήσει έρευνες σε 

συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για τις προοπτικές της ΕΚΕ στην σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα το 2001, ενώ το 2006 πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά 

με τα προβλήματα του αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εφαρμογή 

των πρακτικών της ΕΚΕ. Αποτέλεσμα της δεκαετούς προσπάθειας του Δικτύου είναι 

η συνειδητοποίηση από μέρους των επιχειρήσεων ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή 

δράσεων αμοιβαίου συμφέροντος κι η διαβούλευση με την κοινωνία, ιδιαίτερα σε μια 

περίοδο οικονομικών δυσκολιών και τελικά η χρήση από τους επιχειρηματίες των 

διεθνών αποδεκτών δεικτών και προτύπων με σκοπό να ελέγξουν και να 

δημοσιοποιήσουν τη δράση τους και την επίδοσή τους σε θέματα ΕΚΕ 5.    

                                                             
4 http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/LIBRARY/lefkoma_eke_10years_gr.pdf (Διαθέσιμο 
27/10/2011) 
5 http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/LIBRARY/lefkoma_eke_10years_gr.pdf (Διαθέσιμο 
27/10/2011) 
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2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κοινωνικές κι οικονομικές συνθήκες που 

συνετέλεσαν στην ανάπτυξη των εταιρικών κοινωνικών πολιτικών με ιδιαίτερη μνεία 

στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επίσης, παρατίθενται οι προϋποθέσεις του 

οικονομικού περιβάλλοντος, που πρέπει να πληρούνται για την ευόδωση του θεσμού 

κι αναλύονται οι τομείς των δράσεων, τις οποίες μπορούν να αναλάβουν οι 

επιχειρήσεις στα πλαίσια της ΕΚΕ. Τέλος, γίνεται επισκόπηση του θεσμού υπό του 

πρίσματος του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ κι επιχειρείται να αναλυθεί ως 

εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων. 

 

 2.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  

Η ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του επιχειρηματικού κόσμου σε θέματα 

κοινωνικής ευθύνης εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1990, όταν συγκεκριμένες 

κοινωνικές συνθήκες είχαν ωριμάσει κι όταν έγινε επιτακτική η ανάγκη διανομής του 

«κοινωνικού μερίσματος», με την έννοια ότι εφόσον οι επιχειρήσεις αντλούν 

υπέρογκους πόρους από την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την 

κερδοφορία, πρέπει ανταποδοτικά να προωθήσουν μέρος των κερδών τους σε 

δράσεις, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική 

ευαισθησία. 

Ιδιαίτερα σημαντικός προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ρόλος των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνουν τη δύναμή 

τους και επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, αποτελούν μοχλό πίεσης προς τις 
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επιχειρήσεις. Σε αυτό συνέβαλε, βέβαια, η βελτίωση του μορφωτικού και του 

βιοτικού επιπέδου των πολιτών στις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίοι στηρίζουν 

έμπρακτα τις δράσεις των Μ.Κ.Ο. κι εμφανίζονται ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

σεβασμού του περιβάλλοντος, οικολογικών προϊόντων και «πράσινης» τεχνολογίας. 

Άλλωστε, οι Μ.Κ.Ο. έρχονται να καλύψουν την αποτυχία των κυβερνήσεων να 

ανταποκριθούν στις αδήριτες κοινωνικές ανάγκες (Mitra and Borza, 2011). 

Αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι όταν επιχειρήσεις συνεργάζονται με 

Μ.Κ.Ο. σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, οι δράσεις οργανώνονται αποδοτικότερα. Οι 

οργανώσεις αυτές, καθώς ο λόγος ύπαρξής τους είναι η κοινωνική αποστολή, 

διαθέτουν τέτοιο οργανωσιακό υπόβαθρο, που τους επιτρέπει να στοχεύουν και να 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, ώστε οι 

κοινωνικές δράσεις να είναι αποτελεσματικές (Mitra and Borza, 2011).  

Σχετική με τους παραπάνω παράγοντες, που συνδράμουν στην προώθηση της 

εταιρικής υπευθυνότητας, είναι η διαμόρφωση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, η 

οποία αποτελεί το νέο ζητούμενο των σύγχρονων κοινωνιών. Οι επιχειρήσεις έχουν 

την ηθική υποχρέωση, αλλά και τις δυνατότητες να ικανοποιούν τις ανάγκες τους για 

κερδοφορία, χωρίς όμως να υπονομεύουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, όπου 

θα ζήσουν οι μελλοντικές γενιές. 

Η ανάγκη για επίδειξη κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς από τις επιχειρήσεις, 

συχνά υπαγορεύεται από το ίδιο το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Μια επιχείρηση με κοινωνικό προφίλ διαθέτει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα έναντι άλλων κοινωνικά «ανάλγητων», καθώς έχει                                      

μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, πιθανότητα αύξησης των πωλήσεων, μακροπρόθεσμα 

καλύτερη οικονομική επίδοση και το σημαντικότερο ο «πρότερος έντιμος βίος» της 

μπορεί να σταθεί ως αντίβαρο σε περίπτωση μιας κακής στιγμής της, η οποία δε θα 
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επηρεάσει τόσο αρνητικά το κοινό όσο αν δεν τηρούσε γενικά μια κοινωνικά 

υπεύθυνη  πολιτική.  

Εκτός όμως από την ανάγκη ικανοποίησης των πελατών σε θέματα εταιρικής 

υπευθυνότητας, τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν 

συγκεκριμένα πρότυπα π.χ. πρότυπα ISO, προκειμένου να συνεργαστούν με άλλες 

επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες σε τέτοιου είδους πιστοποιήσεις. Με αυτό 

τον τρόπο δημιουργείται μια αλυσίδα προμηθευτών – παραγωγών – πωλητών με 

κοινό σύστημα ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα αναγνωρισμένης και 

πιστοποιημένης υψηλής ποιότητας. 

Τέλος, ουσιαστική είναι η συνδρομή των νέων στελεχών διοίκησης των 

επιχειρήσεων, τα οποία ως επί το πλείστον έχουν ενστερνιστεί την αξία της ΕΚΕ και 

προσπαθούν να την εφαρμόσουν. Άλλωστε, η ΕΚΕ εντάσσεται πλέον στο πρόγραμμα 

σπουδών των περισσότερων οικονομικών πανεπιστήμιων διαμορφώνοντας στους 

μελλοντικούς μάνατζερ την πεποίθηση ότι το κέρδος μπορεί να συμβαδίζει με το 

κοινωνικό πρόσωπο, δημιουργώντας μια πιο δίκαιη κοινωνία και ένα βιώσιμο 

περιβάλλον. Μάλιστα, οι δράσεις της ΕΚΕ δεν νοείται να είναι περιστασιακές ή 

τυχαίες, αλλά πρέπει να ενσωματώνονται στον κορμό της στρατηγικής διοίκησης και 

στα μακροπρόθεσμα προγράμματα της επιχείρησης.     

 

2.2 ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις, που θα πρέπει να συντρέχουν, ώστε μια 

επιχείρηση να εντάξει στα στρατηγικά της σχέδια την ΕΚΕ και κάτω υπό ποιες 

συνθήκες μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί με επιτυχία; Πρόκειται για μέτρο 
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εθελοντικού χαρακτήρα κι υπαγορεύεται από την εντιμότητα και τη φιλάνθρωπη 

διάθεση των επικεφαλής των εταιριών ή υπάρχει κάτι πέρα από αυτό;  

Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και σε γενικές γραμμές 

διαφαίνεται ότι ο βαθμός, στον οποίο μια επιχειρηματική μονάδα θα υιοθετήσει τις 

επιταγές της ΕΚΕ, εξαρτάται βασικά από οικονομικούς παράγοντες, όπως τις 

γενικότερες οικονομικές συνθήκες της εταιρίας, το ευρύτερο υγιές οικονομικό 

περιβάλλον, το επίπεδο του ανταγωνισμού, που αντιμετωπίζει κι όλα αυτά σε 

συνάρτηση με τους εγχώριους και διεθνείς κανονισμούς και νόμους, την επιρροή των 

Μ.Κ.Ο. κι άλλων οργανισμών που μάχονται για το κοινωνικό καλό, τις σχετικές 

θεσπισμένες νόρμες, τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και τον οργανωμένο 

διάλογο μεταξύ των εταιριών και των ενδιαφερόμενων μερών (Campbell, 2007).    

Όπως  αναφέρθηκε, οι οικονομικές συνθήκες είναι εκείνες, που επηρεάζουν το βαθμό 

στον οποίο μια εταιρεία θα ενεργήσει κοινωνικά υπεύθυνα. Έχει διαπιστωθεί σε 

πολλές περιπτώσεις ότι η κοινωνική υπευθυνότητα θυσιάζεται στο βωμό της αύξησης 

των κερδών και ιδιαίτερα όταν η διοίκηση πιέζεται ασφυκτικά από τους μετόχους 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, παρόμοια τακτική ακολουθούν επιχειρήσεις, 

που είναι λιγότερο επικερδείς κι έχουν λιγότερους πόρους προς διάθεση για 

κοινωνικούς σκοπούς (Waddock & Graves, 1997). Βέβαια, στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει κι ο αντίλογος ότι μια οικονομικά αδύναμη επιχείρηση υιοθετώντας 

πρακτικές κοινωνικά υπεύθυνες, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να βελτιώσει την 

απόδοσή της. Επιπλέον, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μη υγιή οικονομικά 

περιβάλλοντα έχουν λιγότερες πιθανότητες να συμπεριφερθούν υπεύθυνα (Campbell, 

2007). 
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Άλλη μια παράμετρος που ενισχύει ή όχι την κοινωνική συμπεριφορά είναι η ύπαρξη 

ανταγωνισμού. Σε περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, τα περιθώρια 

κέρδους ελάχιστα και τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της επιχείρησης, οι 

κοινωνικές δράσεις παραγκωνίζονται. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση 

του ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου, καθώς για τις επιχειρήσεις αυτές η καλή φήμη, ή η 

εμπιστοσύνη του πελάτη δε θα διαφοροποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα 

(Campbell, 2007). Αντίθετα, σε κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, οι μάνατζερ 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας τους, 

επενδύοντας έτσι σε κοινωνικούς σκοπούς. 

Όσον αφορά την ευθύνη της πολιτείας να θέσει ισχυρούς κανονισμούς και να 

θεσπίσει μέτρα υπέρ της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, από τις έρευνες 

αποδεικνύεται ότι αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Σύμφωνα με τον Campbell 

(2007), οι επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να επιδείξουν υπεύθυνη κοινωνικά 

συμπεριφορά αν υπάρχουν οι κατάλληλοι θεσμοί κι όργανα που ενισχύουν κι 

επικροτούν τέτοιες συμπεριφορές, με την προϋπόθεση ότι οι κανονισμοί αυτοί να 

είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας, 

καταναλωτικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων κι άλλων κοινωνικών 

εταίρων. Περίτρανο παράδειγμα μέτρου ενθάρρυνσης της ΕΚΕ από μέρους της 

πολιτείας, είναι η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων σε επιχειρήσεις, που 

αναπτύσσουν φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κι οι Μ.Κ.Ο., όπως αναφέρθηκε, αποτελούν μοχλό 

πίεσης για να προβάλουν οι εταιρείες το κοινωνικό πρόσωπό τους. Οι επιχειρήσεις 

προτιμούν να πειθαρχήσουν, καθώς υπόκεινται στη συνεχή απειλή της δημόσιας 

διαπόμπευσης σε περίπτωση επίδειξης ανεύθυνης συμπεριφοράς, γεγονός, που θα 
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είχε οδυνηρές συνέπειες στην φήμη τους και κατ’ επέκταση στην οικονομική τους 

απόδοση (Campbell, 2007).         

Τέλος, καθοριστικό παράγοντα της εφαρμογής των δεσμεύσεων της ΕΚΕ αποτελεί το 

ήθος κι η κουλτούρα των διοικούντων της εταιρείας, αλλά κι εν γένει η οργανωσιακή 

κουλτούρα της, στην οποία εντάσσονται οι κοινωνικές δράσεις. Όταν σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο εμφυσούνται στους μάνατζερ οι αξίες της ΕΚΕ, αυτοί δεν μπορούν παρά να 

τις εφαρμόσουν στους χώρους εργασίας τους.  Επιπλέον, όταν αυτοί αποτελούν μέλη 

οργανώσεων και φορέων, που προωθούν την ΕΚΕ και γαλουχούνται με το όραμα 

μιας δικαιότερης κοινωνίας και ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, είναι λογικό να 

οργανώσουν με βάση αυτές τις αξίες την επιχείρηση, που διοικούν.      

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εφαρμογή της ΕΚΕ πρέπει να 

είναι ενσωματωμένη στα μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδιά της και να μην αποτελεί 

μια περιστασιακή κι ευκαιριακή προβολή του κοινωνικού εταιρικού προφίλ. 

Καλλιεργώντας μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά οι καταναλωτές 

ενημερώνονται για τις δράσεις της επιχείρησης κι η επιχείρηση θέτει τα θεμέλια ενός 

ισχυρού brand name. Από πολλούς η ΕΚΕ θεωρείται επένδυση (Lichenstein et al., 

2004) κι όπως στις περισσότερες επενδύσεις, τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα 

ορατά. Μια πολιτική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, που χαρακτηρίζεται από 

σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια, αποδεικνύει τη δέσμευση της επιχείρησης στο 

θεσμό.  
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2.3 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Η εφαρμογή της ΕΚΕ είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη, καθώς τα πεδία που 

περιλαμβάνει είναι πολλά και συχνά ετερόκλητα. Άλλωστε, πρόκειται για ένα θεσμό 

σε εξέλιξη, τον οποίο υπαγορεύουν οι συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες. 

Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί με δράσεις που αφορούν από την προστασία του 

περιβάλλοντος μέχρι την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και από την εταιρική 

διακυβέρνηση μέχρι τις χορηγίες. Στις πιο γνωστές εκφάνσεις της πάντως η ΕΚΕ 

περιλαμβάνει τη μέριμνα για τη συνολική κοινωνική ευημερία, την κοινωνική συνοχή 

και την προστασία του περιβάλλοντος, στοιχειοθετώντας το τρίπτυχο Triple Bottom 

Line (ή με συντομογραφία TBL ή 3BL ή 3p’s (People, Planet, Profit the three pillars)6 

Οι τρεις αυτοί πυλώνες έχουν ως στόχο τη βιωσιμότητα τόσο της επιχείρησης όσο και 

του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. 

 

2.3.1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κάθε επιχείρηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού και του οικονομικού 

συστήματος. Η κοινωνική πολιτική σχετίζεται με το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, που περιλαμβάνει το εργατικό δυναμικό και το εξωτερικό, που 

περιλαμβάνει την τοπική κοινωνία, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. 

Δράσεις, που αναφέρονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι η 

εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών στους χώρους εργασίας με ιδιαίτερη 

προσοχή σε θέματα υγιεινής κι ασφάλειας. Επιπλέον, από τις κοινωνικά υπεύθυνες 

επιχειρήσεις δίνονται κίνητρα ενίσχυσης της παραγωγικότητας, ενθαρρύνεται η δια 
                                                             
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line (Διαθέσιμο 25/10/2011) 
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βίου επαγγελματική κατάρτιση κι εκπαίδευση, παρέχονται ευκαιρίες εξισορρόπησης 

μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η παράμετρος της 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, που επιτυγχάνεται με τη δίκαιη αμοιβή 

και μεταχείριση χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις (π.χ. φυλετικές, κοινωνικές, 

ΑμΕΑ κλπ.). Σε περιπτώσεις κερδοφορίας πολλές επιχειρήσεις παρέχουν μερίδιο από 

τα κέρδη στους εργαζομένους, ανταμείβοντάς τους για τις προσπάθειές τους και 

κάνοντάς τους κοινωνούς στο μετοχικό κεφάλαιο. Ακόμη όμως και σε κρίσιμες 

οικονομικά περιόδους, θα πρέπει από την πλευρά της επιχείρησης να εκπονείται 

τέτοιος σχεδιασμός, ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι απολύσεις. Επιπλέον, η 

επιχείρηση θα πρέπει να έχει ανοικτό το δίαυλο της επικοινωνίας με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να λαμβάνουν γνώση και να συμμετέχουν στις 

αλλαγές, στις πολιτικές και στα σχέδια της διοίκησης. Αυτονόητο είναι ότι δεν τίθεται 

θέμα παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας ή καταπάτησης ανθρώπινων 

δικαιωμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία σε επιχειρήσεις, που υιοθετούν την 

ΕΚΕ. 

Αναφορικά με την ευρύτερη κοινωνική πολιτική, οι εταιρείες συνήθως 

δραστηριοποιούνται με χορηγίες πολιτιστικών, αθλητικών κι άλλων δράσεων, με 

στήριξη σε Μ.Κ.Ο., συνεργασία με τοπικούς ή κρατικούς φορείς για οργάνωση 

προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, με επιχορηγήσεις και φιλανθρωπικές 

προσπάθειες. Επιπλέον, το γεγονός ότι απασχολούν εργατικό δυναμικό από την 

τοπική κοινωνία και συνεργάζονται με άλλες τοπικές επιχειρήσεις, συμβάλλει στη 

μείωση της ανεργίας, στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και συνεπώς στη 

διαμόρφωση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.  
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O Kotler (2005), προσδιορίζει έξι πρωτοβουλίες, που μπορεί να αναλάβει μια 

επιχείρηση για να υποστηρίξει κοινωνικούς σκοπούς και να εκπληρώσει υποχρεώσεις 

ΕΚΕ: 

• Προωθητικές ενέργειες σκοπού: Πρόκειται για τις περιπτώσεις, που η 

επιχείρηση προσφέρει κονδύλια ή συνεισφορά σε είδος για να προωθήσει το 

ενδιαφέρον της για κάποιο κοινωνικό σκοπό (π.χ. πρόγραμμα αναδάσωσης) ή 

να υποστηρίξει τη συμμετοχή ή στρατολόγηση εθελοντών υπέρ του σκοπού 

αυτού. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη γνωστοποίηση και διάδοση του 

κοινωνικού σκοπού, αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 

συνόλου.   

• Μάρκετινγκ σκοπού: Μια εταιρεία δεσμεύεται να δωρίσει ένα ποσοστό επί 

των πωλήσεών της για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Συνήθως η προσφορά ισχύει 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο φιλανθρωπικό 

σκοπό (π.χ. διάθεση μέρους των κερδών σε ιδρύματα από την αποστολή SMS 

την ημέρα της Πρωτοχρονιάς από εταιρία κινητής τηλεφωνίας ). Οι δράσεις 

αυτού του είδους παρέχουν κέρδος τόσο στην εταιρία, λόγω της πιθανής 

αύξησης των πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιούν το αίσθημα των 

καταναλωτών για φιλανθρωπία. 

• Εταιρικό Κοινωνικό Μάρκετινγκ: Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή μιας εκστρατείας αλλαγής 

συμπεριφοράς με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας ή 

του περιβάλλοντος (π.χ. παραγωγή και προβολή διαφημιστικού σποτ από 

τηλεοπτικό σταθμό σχετικά με την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ από 

οδηγούς). Τα κύρια χαρακτηριστικά εδώ είναι η έμφαση στην αλλαγή 

συμπεριφοράς κι η συνεργασία με δημόσιους φορείς. 
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• Εταιρική Φιλανθρωπία: Η επιχείρηση συνεισφέρει απευθείας σε κάποιο 

φιλανθρωπικό οργανισμό ή κοινωνικό σκοπό μέσω χορήγησης χρημάτων, 

δωρεών ή υπηρεσιών. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη και παλιά τακτική. 

• Εθελοντική Προσφορά στην Κοινότητα: Η επιχείρηση στηρίζει κι ενθαρρύνει 

τους εργαζόμενους ή τους συνεργάτες της να διαθέσουν το χρόνο τους 

εθελοντικά για να υποστηρίξουν οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας.  

• Επιχειρηματικές Πρακτικής Κοινωνικής Ευθύνης: Στην προκειμένη 

περίπτωση η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει εθελοντικά επιχειρηματικές 

πρακτικές και επενδύσεις, που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς και 

μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές κοινωνίες ή να 

προστατεύσουν το περιβάλλον. 

 

 

2.3.2 Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο τομέας, που βαρύνει με ευθύνη κατά μεγάλο 

ποσοστό τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές, που αντλούν πόρους από το 

περιβάλλον για την παραγωγή, εκπέμπουν ρύπους και απόβλητα και καταναλώνουν 

ενέργεια σε μεγάλες ποσότητες. Επομένως, βαρύνονται με την ευθύνη όχι απλώς να 

τηρούν τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν 

επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των φυσικών 

πόρων (Βαξεβανίδου, 2011). Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της εκπομπής 

ρύπων, λυμάτων κι αποβλήτων μέσω χρήσης τεχνολογικών συστημάτων φιλικών 

προς το περιβάλλον είναι απαραίτητα στοιχεία στην περιβαλλοντική πολιτική μιας 

επιχείρησης. Επιπλέον, μέσω του θεσμού της ΕΚΕ δίνεται η δυνατότητα για 
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εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης στον τομέα του περιβάλλοντος 

(π.χ. πρότυπα ISO και EMAS), προγράμματα τα οποία ακολουθούν τις Κοινοτικές 

Οδηγίες. Επιπλέον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, οι 

οποίες προβαίνουν σε επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, επενδύσεις 

οι οποίες μακροπρόθεσμα κομίζουν κέρδη για την εταιρεία, γιατί οδηγούν σε 

αυξημένη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, κι όφελος για το περιβάλλον, 

καθώς ελαττώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, όπως κι η ένταξη στη διαδικασία της ανακύκλωσης θεωρούνται πλέον 

επιβεβλημένα μέτρα, τα οποία απαραιτήτως πρέπει να λαμβάνει μια επιχείρηση. Σε 

γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις ενώσεις τους και τους 

αρμόδιους φορείς οφείλουν να οργανώσουν εκστρατείες για την ενθάρρυνση 

παραγωγής προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα και να 

ενημερώσουν τους καταναλωτές, ώστε να αναπτύξουν συνειδητά οικολογικές 

καταναλωτικές συνήθειες.  

 

2.3.3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Η οικονομική διάσταση στα πλαίσια της ΕΚΕ ορίζεται ως το οικονομικό όφελος, που 

έχει η επιχείρηση στο οικονομικό περιβάλλον, όπου δραστηριοποιείται και εμπεριέχει 

σε μεγάλο βαθμό το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό κέρδος, όπως αναπτύχθηκαν 

παραπάνω. Η εγκατάσταση κι η λειτουργία μιας επιχείρησης σε μια κοινότητα 

δημιουργεί θέσεις εργασίας, συνεργασίες με τοπικούς επαγγελματίες, φέρνει έσοδα 

από φόρους στα δημόσια ταμεία, συμβάλλοντας έτσι στην ισόρροπη οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Το σύνολο της λειτουργίας, όμως, της επιχείρησης 

πρέπει να διέπεται από διαφάνεια στο σύστημα συναλλαγών της κι ορθές 
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συναλλακτικές πρακτικές. Η τήρηση νόμων, κανόνων, κωδίκων δεοντολογίας 

θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για την σωστή εταιρική διακυβέρνηση, ενώ η 

ενσωμάτωση προτύπων διαχείρισης κι η προώθηση κοινωνικά υπεύθυνα επενδύσεων 

προσδίδουν στην επιχείρηση υπεροχή και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η αντιμετώπιση των καταναλωτών από μέρους της εταιρείας είναι ένα ακόμη μείζον 

ζήτημα, συμπεριφορά η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, 

ειλικρίνεια. Τα προϊόντα που προσφέρουν θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες 

ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας, να τιμολογούνται ορθά κι όσον αφορά τις 

διαφημιστικές καμπάνιες αυτές να διαπνέονται από εντιμότητα και να γίνεται 

λελογισμένα η χρήση τους. 

 

 

2.4 Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ MARKETING ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες στα πλαίσια της ΕΚΕ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

υιοθετήσουν μια πιο στρατηγική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις φιλανθρωπικές 

δραστηριότητές τους κυρίως επιχειρώντας να ευθυγραμμίσουν τέτοιου είδους 

δραστηριότητες με την κουλτούρα και τους στόχους τους. Καθώς η ΕΚΕ εμπεριέχει 

εταιρικές κοινωνικές δράσεις, που ικανοποιούν κοινωνικούς σκοπούς πέρα από τις 

νομικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης, καταλήγει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο – 

κλειδί στα προγράμματα marketing, επειδή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 

καταναλωτών, βελτιώνει την εταιρική απόδοση και φήμη, και ταυτόχρονα εξυπηρετεί 

κοινωνικούς σκοπούς. Η αντίληψη της ανάπτυξης καλής φήμης για μια επιχείρηση 

είναι θεμελιώδους σημασίας, αφού της επιτρέπει να εδραιώσει την αξία της, να 
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απολαμβάνει την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και την αναγνώριση των 

καταναλωτών, να προφυλάσσεται από νεοεισερχόμενους στην αγορά, να συγκρατεί ή 

και να αυξάνει τις τιμές των προϊόντων της, να προσελκύει ικανά στελέχη από την 

αγορά εργασίας, αλλά και να συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια και κατάλληλους 

συνεργάτες και προμηθευτές. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι εταιρείες με υψηλά 

επίπεδα κοινωνικής δράσης θεωρούνται πιο «δημοφιλείς» από τους καταναλωτές εν 

συγκρίσει αυτών με χαμηλή κοινωνική δραστηριότητα (Sen and Bhattacharya, 2001). 

 Κατά γενική ομολογία, η κοινωνική συμπεριφορά ανταμείβεται από τους 

καταναλωτές με θετικές εκτιμήσεις για την εταιρεία, υψηλά ποσοστά προτίμησης και 

πρόθεσης αγοράς των προϊόντων της, θετικό word of mouth, θετική αντιμετώπιση 

από τους καταναλωτές τυχόν υψηλών τιμών και επίδειξη ανοχής σε περίπτωση 

αρνητικής πληροφόρησης σε σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία (Green and Peloza, 

2011). Ένα ακόμη σημείο άξιο αναφοράς, που εντοπίζουν οι μελετητές, είναι ότι οι 

επενδύσεις σε κοινωνική συμπεριφορά εκτός από το κτίσιμο καλής φήμης κι ισχυρού 

brand name συμβάλλει στη διαφοροποίηση μιας επιχείρησης και τελικά στην αύξηση 

της αξίας της. Στην περίπτωση αυτή η υπευθυνότητα μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα κι όταν αυτό είναι δύσκολο να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές, 

αναδεικνύεται σε πηγή δύναμης. Άλλωστε, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο 

στρατηγικές ΕΚΕ να γίνονται αφορμή κι απαρχή, ώστε μια επιχείρηση να φτάσει σε 

μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα και να παράγει νέα προϊόντα (Gallego-Alvarez et 

al., 2010). Επομένως, οι πρακτικές της ΕΚΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 

επιχειρήσεις σαν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στρατηγικής, έτσι ώστε να επιτύχουν 

τη μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και περιβαντολλογική αξία, αλλά και να 

μειώσουν οποιαδήποτε τυχόν αρνητική επίπτωση προέλθει από τις δραστηριότητές 

τους.   
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Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.3.1 οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων στα 

πλαίσια της κοινωνικής συνεισφοράς τους μπορούν να εκφραστούν με πολλούς 

τρόπους. Πολλοί ερευνητές, λοιπόν, επιχείρησαν να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των 

διαφόρων αυτών μορφών κοινωνικής προσφοράς στους καταναλωτές και πώς αυτός 

επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά τους. Στο μικροσκόπιο τέθηκαν κυρίως το 

μάρκετινγκ σκοπού (caused related marketing), η χορηγία κι η εταιρική φιλανθρωπία. 

Μάλιστα όσον αφορά τα δύο πρώτα λόγω του γεγονότος ότι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα τόσο με τους στόχους του μάρκετινγκ όσο και με τους οικονομικούς και 

κοινωνικούς σκοπούς της κάθε εταιρείας μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 

διοίκησης, πρέπει να λειτουργήσουν «ηθικά» και με συνέπεια απέναντι στην 

κοινωνία (Lii and Lee, 2011). Η χορηγία εξακολουθεί να είναι από τα πολλά 

υποσχόμενα εργαλεία μάρκετινγκ κι αποφέρει περισσότερα κέρδη από τη συμβατική 

διαφήμιση, ενώ το μάρκετινγκ σκοπού είναι ικανό να παροτρύνει τους καταναλωτές 

να αλλάξουν μάρκα προϊόντος, προκειμένου να στηρίξουν τον κοινωνικό σκοπό, που 

προωθεί (Nan and Heo, 2007). Παρόλ’ αυτά οι καταναλωτές διάκεινται ευμενέστερα 

σε επιχειρήσεις οι οποίες δωρίζουν μεγάλα ποσά σε κοινωνικούς σκοπούς μέσω 

φιλανθρωπιών, παρά σε αυτές που μετέρχονται των έμμεσων τρόπων της χορηγίας 

και του μάρκετινγκ σκοπού (Lii and Lee, 2011). Μάλιστα, το τελευταίο δεν χαίρει 

ιδιαίτερα της εκτίμησης των καταναλωτών, καθώς προϋποθέτει αγορά από μέρους 

τους δηλ. σαφές κέρδος για την επιχείρηση, γι’ αυτό κι αντιμετωπίζεται με 

καχυποψία. Από την άλλη μεριά κι η χορηγία προκαλεί καχύποπτα συναισθήματα, 

καθώς, λόγω της αποκλειστικής προβολής του χορηγού, υπάρχει η υπόνοια της 

εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, του κοινωνικού γεγονότος. Επομένως, η 

εταιρική φιλανθρωπία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εκείνη η πρωτοβουλία στα 

πλαίσια της ΕΚΕ, που ελαχιστοποιεί τις καχυποψίες των καταναλωτών.  
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Οι Green και Peloza (2011) υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση του μάρκετινγκ 

σκοπού οι καταναλωτές για να παράσχουν τη στήριξη τους, όταν μάλιστα η τιμή του 

προϊόντος είναι αυξημένη λόγω της καμπάνιας, επιθυμούν να εισπράξουν κάποιου 

είδους «κέρδος» για ανταμοιβή. Επιδιώκουν δηλ. να έχουν ένα αποτέλεσμα win-win 

από τη στήριξή τους. Το «κέρδος» ή η «αξία» που θα προκύψει για τον καταναλωτή 

θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το προσωπικό ήθος του, τις αξίες και τις 

προτεραιότητές τους και φυσικά διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα και την 

κουλτούρα κάθε καταναλωτή. Οι μελετητές έχουν κατηγοριοποιήσει τις 

προσλαμβάνουσες από τον καταναλωτή αξίες σε συναισθηματική (emotional value), 

όταν ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται ότι με την αγορά του συμμετέχει σε ένα 

κοινωνικό ή περιβαντολλογικό σκοπό, σε κοινωνική (social value), όταν με την 

αγορά και τη συνεισφορά του αισθάνεται ότι προσδιορίζει τον εαυτό του μέσα στην 

κοινωνία, εντάσσεται μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο κι ανυψώνεται και τέλος σε 

λειτουργική αξία (functional value), που συνδέεται με το πραγματικό κέρδος του 

καταναλωτή από την αγορά του προϊόντος (Sheth et al., 1991). Σύμφωνα, λοιπόν, με 

την πρόσφατη έρευνα των Green και Peloza (2011), σε περίοδο οικονομικής 

αβεβαιότητας η λειτουργική αξία θεωρείται από τους καταναλωτές ότι αποτελεί το 

σημαντικότερο κριτήριο προκειμένου να προβούν σε μία αγορά που συνδέεται με 

κοινωνικό σκοπό. Ακόμη και στην περίπτωση, που ενυπάρχουν κι οι άλλες αξίες, η 

λειτουργική είναι αυτή που παίζει τον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

απόφασης.    

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, συνάγεται ότι οι μάνατζερ θα πρέπει να 

αξιολογούν και να επιλέγουν προσεκτικά το είδος της κοινωνικής δράσης, που θα 

υιοθετήσουν στα πλαίσια της ΕΚΕ, δράση η οποία θα είναι ικανή να εξασφαλίσει το 

μεγαλύτερο κέρδος από όλες τις απόψεις. Είναι πολύ σημαντικό η δράση να 
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επικοινωνείται μέσω των χαρακτηριστικών των προϊόντων, έτσι ώστε να υπενθυμίζει 

στους καταναλωτές το όφελος από τη συμμετοχή τους σε αυτή με την αγορά.  

Γενικότερα, η διαχείριση των πρωτοβουλιών της ΕΚΕ θα πρέπει να γίνεται με 

προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σκεπτικισμός από τους καταναλωτές. Η 

δημιουργία κι η διατήρηση μιας στενής σχέσης μεταξύ καταναλωτή κι εταιρείας 

μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα 

στο προφίλ των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται ιδιαίτερα με τις φιλανθρωπικές 

προσφορές, οι οποίες όμως για να χτίσουν ισχυρούς δεσμούς με τους καταναλωτές 

και να συντελέσουν στη διαμόρφωση του brand image της εταιρείας, πρέπει να έχουν 

συνέχεια και να θεωρούνται ως μακροπρόθεσμη επένδυση. 

Άλλη μία διάσταση την οποία οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να εξετάσουν 

ενδελεχώς είναι η διάδοση των μηνυμάτων της ΕΚΕ. Η επιτυχία κάθε είδους 

επικοινωνίας εναπόκειται στην αξιοπιστία και στην εντιμότητα του πομπού, για το 

λόγο αυτό η επιχείρηση οφείλει να θέτει σε εφαρμογή και να φέρνει σε πέρας τις 

κοινωνικές δράσεις, που αναγγέλλει. Ακόμη κι ο τρόπος διάδοσης και διάχυσης των 

πληροφοριών, που εμπεριέχουν τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ πρέπει να σχεδιάζεται με 

υπευθυνότητα και με στόχο την αποτελεσματικότητα. 

Οι μάνατζερ, που περιλαμβάνουν στο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησής τους 

πρακτικές ΕΚΕ, θα πρέπει να συνειδητοποιούν ποια δράση ταιριάζει στην κουλτούρα 

και στην εικόνα της εταιρείας τους. Επιπροσθέτως, η στρατηγικής της ΕΚΕ πρέπει να 

αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής διοίκησης, έτσι ώστε να αποφέρει στο 

μέλλον θετικά αποτελέσματα. Για να αποκομίσουν, λοιπόν, οι διοικήσεις τα 

προσδοκώμενα οφέλη και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι 

των άλλων εταιρειών η επένδυση στην ΕΚΕ θα πρέπει να θεωρείται θεμελιώδους 
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σημασίας και να αφιερώσουν σε αυτήν χρόνο και χρήμα, έτσι ώστε να υπερέχουν 

πάντα των ανταγωνιστών τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι διάφοροι συμμετέχοντες 

(πελάτες, επενδυτές, κοινωνικοί φορείς κλπ) θα μπορούν να εκτιμήσουν την 

υπεύθυνη συμπεριφορά της επιχείρησης και να την επιλέξουν έναντι άλλων, 

προσδίδοντάς της την αξία, που της αρμόζει.         

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο εθελοντικός χαρακτήρας της εφαρμογής των πρακτικών της ΕΚΕ δικαιολογεί το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν σαφή και κοινά αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Παρόλ’ αυτά κι επειδή υφίσταται η ανάγκη θέσπισης 

μεθόδων ελέγχου, αξιολόγησης και μέτρησης των επιδόσεων των επιχειρήσεων ως 

προς της εταιρική υπευθυνότητα, έχουν δημιουργηθεί εργαλεία, που δίνουν στοιχεία 

για την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Πρόκειται για τα γνωστά 

πρότυπα πιστοποίησης, τους δείκτες, τους απολογισμούς και τα βραβεία. 

 

3.1 ΠΡΟΤΥΠΑ 

Στον τομέα της αξιολόγησης της διαχείρισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 

εργαζομένων εντάσσεται το πρότυπο SA8000, το οποίο έχει ως στόχο την εξάλειψη 

πρακτικών αθέμιτων ή απάνθρωπων στο χώρο εργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν 

οι συνθήκες εργασίας και να καταπολεμηθούν οι σοβαρές παραβιάσεις των 
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ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων με το πρότυπο αυτό 

επιβεβαιώνει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους, την παροχή 

αμοιβών με αντικειμενικά κριτήρια, την πρόσληψη με αντικειμενικά κριτήρια και 

γενικά τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς κι υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Σχετικό 

με τα παραπάνω είναι και το πρότυπο OHSAS 18001,  σύμφωνα με το οποίο πρέπει 

να τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζομένων, 

ώστε να εξαλείφονται τα ατυχήματα κι οι επικίνδυνες συνθήκες (Βαξεβανίδου, 2011). 

Τις φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις πιστοποιούν τα ISO σειράς 14000, που 

καθορίζουν τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η λειτουργία τις 

επιχείρησης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, και τον τρόπο με τον 

οποίο μπορεί να βελτιώσει το σύστημα παραγωγής της σχετικά με την πρόκληση 

ρύπανσης. Σε ανάλογο πλαίσιο κινείται κι ο Κανονισμός EMAS, που περιγράφει 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστήματα ελέγχου, με τη διαφορά ότι 

τα ISO είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως, ενώ ο EMAS μόνο από την Ε.Ε. 

Η εκδήλωση υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό ζητούμενου στα 

πλαίσια της προάσπισης των προσωπικών δεδομένων και το πρότυπο ISO 27001 για 

την ασφάλεια των πληροφοριών εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση εφαρμόζει επαρκείς 

και κατάλληλους ελέγχους, που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, την 

ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται οι 

πληροφορίες και τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων μερών (Βαξεβανίδου, 2011). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι για την πιστοποίηση μιας εταιρείας 

ακολουθείται μια τυποποιημένη διαδικασία κι η πιστοποίηση ισχύει για ορισμένο 

χρονικό διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου γίνεται εκ νέου έλεγχος για τη 
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συνέχιση ή μη αυτής. Επομένως, η απόκτηση κι η διατήρηση της πιστοποίησης 

περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους κι αξιολογήσεις. 

Τέλος, το 2010 καθιερώθηκε το διεθνές πρότυπο για την ΕΚΕ ISO 26000 με βασική 

επιδίωξη να μπορούν οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιπτώσεις 

των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και το περιβάλλον και να παίρνουν σχετικά 

μέτρα, ώστε να συμβάλλουν θετικά και να παρέχουν οφέλη στους τομείς αυτούς. 

Στην ουσία πρόκειται για έναν οδηγό για την ΕΚΕ, δεν περιέχει απαιτήσεις και δεν 

οδηγεί σε πιστοποίηση7.        

 

3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ 

Η αριθμητική μέτρηση κι η ποσοτική απόδοση της ΕΚΕ είναι συχνά δυσχερές έργο. 

Η ανάγκη όμως για τη μεταφορά και την απόδοση της έννοιας από το θεωρητικό στο 

πρακτικό επίπεδο, αλλά κι η σημασία, που έχει η ανταπόκριση κάθε επιχείρησης στον 

τομέα της ΕΚΕ, για τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, οδήγησαν στη 

θέσπιση δεικτών μέτρησης. 

Ο σημαντικότερος διεθνώς δείκτης μέτρησης της ΕΚΕ είναι ο Corporate 

Responsibility Index (CRI) κι αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης και το 

σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων στο τομέα της ΕΚΕ. 

Αναπτύχθηκε από το BITC (Business in the Community), που ιδρύθηκε στην Αγγλία 

και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

παγκοσμίως για την προώθηση της ΕΚΕ. Υποστηρίζει κορυφαίους οργανισμούς και 

επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών στις λειτουργίες τους, με σκοπό να 

                                                             
7 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_26000 (Διαθέσιμο 27/10/2011) 

http://www.bitc.org.uk/
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έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο εν λόγω δείκτης 

εφαρμόζεται και στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης.  

Αναλυτικά ο δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή 

τους στους εξής τομείς:  

1. Στην κοινωνία, αξιολογώντας την υποστήριξη που παρέχει κάθε επιχείρηση 

σε πρωτοβουλίες των τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο 

εποικοδομητικών σχέσεων με τις κοινωνίες αυτές.  

2. Στο περιβάλλον, αξιολογώντας τις πολιτικές και τις ενέργειες κάθε εταιρίας 

για τον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων στις κλιματικές αλλαγές.  

3. Στην αγορά και τους καταναλωτές, αξιολογώντας την επίδοσή τους στις 

σχέσεις τους με τους πελάτες τους και την αγορά και στο κατά πόσο 

παρακολουθούν, κατανοούν και ανταποκρίνονται στις συνεχώς 

μεταλλασσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Στο πώς δηλαδή πωλούν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.  

4. Στους εργαζομένους, αξιολογώντας τη συμπεριφορά και τις πολιτικές τους 

στα εργασιακά θέματα όπως: Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και 

Δίκαιη Μεταχείριση8. 

Τα επίπεδα διάκρισης μιας επιχείρησης βάσει των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

επιδόσεών της, σύμφωνα με το δείκτη είναι τέσσερα: Platinum, Gold, Silver και 

Bronze. 

Στους δείκτες της ΕΚΕ συγκαταλέγονται κι οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης 

FTSE4Good. Η σειρά αυτών των δεικτών έχει σχεδιαστεί για να μετρά με 

                                                             
8 http://www.cri.org.gr/Contents.aspx?CatId=29 (Διαθέσιμο 28/10/2011) 
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αντικειμενικά κριτήρια την επίδοση των εταιριών, που τηρούν τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα στάνταρ της ΕΚΕ. Η διαφάνεια στη διοίκηση κι η υψηλές επιδόσεις 

στο δείκτη FTSE4Good αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τους συμβούλους, τους 

μετόχους, τους επενδυτές και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να είναι 

σε θέση να αξιολογήσουν ορθά μια εταιρεία9. Οι τομείς στων οποίων τα κριτήρια θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται μια επιχείρηση είναι: η περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη, 

η αποδοτική ανάπτυξη σχέσεων με τους εταίρους, ο σεβασμός κι η προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διασφάλιση αξιοπρεπών κι ηθικών συνθηκών εργασίας 

κι η αποποίηση της δωροδοκίας10.    

Άλλος ένας δείκτης, που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο DJSGI (Dow 

Jones Sustainability Group Index), ο οποίος καταγράφει την οικονομική επίδοση και 

τη χρηματιστηριακή αξία των κορυφαίων εταιριών με γνώμονα την αειφορία σε 

παγκόσμιο επίπεδο11. Ο δείκτης αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, 

που επιθυμούν να διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους υπεύθυνες κοινωνικά 

επιχειρήσεις κι επιπλέον εφοδιάζει τις εταιρείες, που θέλουν να αξιολογηθούν βάσει 

αυτού του δείκτη με ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο παγκοσμίως αναγνωρισμένων 

καλών πρακτικών. Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν τομείς όπως σχέσεις με 

καταναλωτές, ποιότητα προϊόντος, εργασιακές σχέσεις, εταιρική διακυβέρνηση, 

οικονομική ανάπτυξη κι αειφορία12.  

 

                                                             
9 http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp (Διαθέσιμο 28/10/2011) 
10 
http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Global_Equity_Index_Series/Downloads/FTSE_Global_Equity_In
dex_Series_Index_Rules.pdf (Διαθέσιμο 28/10/2011) 
11 http://www.sustainability-index.com (Διαθέσιμο 28/10/2011) 
12 http://www.sustainability-index.com/07_htmle/sustainability/corpsustainability.html (Διαθέσιμο 
28/10/2011) 
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3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν δράσεις ΕΚΕ πρέπει να δημοσιοποιούν και 

να τονίζουν τη σημασία των προσπαθειών τους στο κοινό. Στη σύγχρονη εποχή 

υφίστανται πολλά μέσα για να γνωστοποιήσουν στην κοινή γνώμη τις δράσεις, που 

αναλαμβάνουν σχετικά με την ΕΚΕ, με πιο λειτουργικό κι άμεσο το διαδίκτυο. Η 

ιστοσελίδα κάθε εταιρείας αποτελεί τη «βιτρίνα», στην οποία ο επιχειρηματίας 

μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε πτυχή της δραστηριότητάς του κι αποτελεί ένα 

ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Έτσι, συχνά στις ιστοσελίδες περιγράφονται διεξοδικά 

οι πολιτικές της εταιρείας αναφορικά με το περιβάλλον, τις συνθήκες εργασίας, τα 

μέτρα αειφορίας και τις κοινωνικές δράσεις, αλλά ακόμη περιλαμβάνονται οι 

δημοσιεύσεις κοινωνικών απολογισμών, οι εκθέσεις ΕΚΕ κι οι τυχόν διακρίσεις στον 

τομέα αυτό. Επιπλέον, συνηθίζεται η δημόσια διαβούλευση μιας επιχείρησης μέσω 

του διαδικτύου για θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, μέθοδος η οποία χτίζει 

σχέσεις εμπιστοσύνης, προλαμβάνει αντιρρήσεις κι εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή 

και συναίνεση. 

Η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού ή της Έκθεσης για την ΕΚΕ συνοψίζει και 

παρουσιάζει με αρτιότητα τις δράσεις, που ανάλαβε η επιχείρηση στα πλαίσια της 

εφαρμογής των πρακτικών της κοινωνικής υπευθυνότητας. Η έκδοση αυτή είναι 

συνήθως ετήσια και παρόλο, που υλοποιείται σε εθελοντική βάση, οι επιχειρήσεις τα 

τελευταία χρόνια την έχουν εντάξει στις υποχρεώσεις τους μαζί με τη δημοσιοποίηση 

των οικονομικών δεικτών και των επιδόσεών τους, γιατί διαφαίνεται ότι η 

παρουσίαση του απολογισμού έχει θετικό αντίκτυπο για τη φήμη της επιχείρησης, 

ενώ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στις αγοραστικές τάσεις του σύγχρονου 

ευαισθητοποιημένου καταναλωτή. Υπό αυτές τις συνθήκες έχει αναδυθεί μια 
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τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους έχει δοθεί με αυτόν τον τρόπο η 

δυνατότητα να παράσχουν πληροφορίες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις 

επιθυμίες κοινού με αυτού του είδους τα ενδιαφέροντα. Η σύνταξη του απολογισμού 

πρέπει να ακολουθεί κάποιο μοντέλο, και συνήθως γίνεται με βάση κάποιων διεθνών 

προτύπων όπως το Global Reporting Initiative (GRI). Πρόκειται για ένα δίκτυο, που 

παρέχει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να 

συντάσσονται οι κοινωνικοί απολογισμοί, και το οποίο πλαίσιο υπόκειται συνεχώς σε 

αλλαγές και βελτιώσεις για την καλύτερη εφαρμογή των δράσεων της ΕΚΕ σε σχέση 

με το περιβάλλον και την κοινωνία13. Στους κοινωνικούς απολογισμούς 

περιλαμβάνονται οι αρχές, η στρατηγική και το προφίλ της επιχείρησης, οι δράσεις 

της αναφορικά με την ΕΚΕ και τα αποτελέσματα αυτών μέσω των δεικτών 

επίδοσης14. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μιας σαφούς και πλήρους 

εικόνας για την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει η επιχείρηση, 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της 

προσπάθειάς της κι ακόμη παρέχει σύγκριση των επιδόσεων της με αυτές άλλων 

επιχειρήσεων με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. 

Το 2005 ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) προχώρησε στην υιοθέτηση της 

«Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων», ένα κείμενο αρχών κι 

αξιών, με το οποίο οι επιχειρήσεις δηλώνουν την αυτοδέσμευσή τους στις 

υποχρεώσεις τους διεκδικώντας παράλληλα και τα δικαιώματά τους και προωθεί την 

αλλαγή της νοοτροπίας, που θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος15, 16. Μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι η επιχείρηση 

                                                             
13 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI (Διαθέσιμο 29/10/2011) 
14 http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/61D32687-131B-4816-A828-
E58904378DDA/4756/G3_ELL_8_Jun_091.pdf (Διαθέσιμο 29/10//2011) 
15 http://www.sev.org.gr/Uploads/News/sev_axies_theseis.pdf (Διαθέσιμο 29/10/2011) 
16 http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/SEV_Xarta_dikaiomaton1.pdf (Διαθέσιμο 29/10/2011) 
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οφείλει να διασφαλίζει την επιβίωσή της, σεβόμενη το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, 

έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 

δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και ζημιώνει το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, 

κάθε επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και να 

εκπληρώνει άρτια τις υποχρεώσεις της προς προμηθευτές, προς τους εργαζόμενους σε 

θέματα κατάρτισης κι εκπαίδευσης, αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης κι 

αμοιβών και ασφαλών συνθηκών εργασίας και προς τους καταναλωτές, 

καλλιεργώντας τον υγιή ανταγωνισμό με την παροχή ποιοτικών προϊόντων σε 

ανταγωνιστικές τιμές. Τέλος, η επιχείρηση έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της, να εκσυγχρονίζεται 

και να καινοτομεί, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον ελαχιστοποιώντας τις 

επιπτώσεις των δράσεων της σε αυτό, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων όπως η 

ανακύκλωση κι η εξοικονόμηση ενέργειας. Η Χάρτα κλείνει με τη διαπίστωση ότι η 

κάθε επιχείρηση δεσμεύεται να αποδίδει στην κοινωνία μέρος της προστιθέμενης 

αξίας που παράγει, όπως ορίζει άλλωστε κι ΕΚΕ.  

 

 

4.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Πολύς λόγος έχει γίνει κι πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για να διαπιστωθούν οι 

συνέπειες, που έχει η εφαρμογή της ΕΚΕ, τόσο στην οικονομική επίδοση μιας 

επιχείρησης, όσο και στην εν γένει λειτουργία της. Όμως, έχει αποδειχθεί ότι είναι 
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εξαιρετικά δυσχερές το έργο αυτό, καθώς τα οφέλη δεν είναι πάντα μετρήσιμα κι 

επομένως δεν οριοθετούνται και δεν προσδιορίζονται εύκολα. 

Οι έρευνες κατά καιρούς έχουν καταλήξει σε διφορούμενα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα, 

οι παλιότερες μελέτες αδυνατούσαν να καταλήξουν στη σύνδεση της ΕΚΕ με την 

υψηλή οικονομική επίδοση. Άλλοι μελετητές διαπίστωναν μια χαλαρή σύνδεση, που 

όμως δεν είχε την απαραίτητη συνέπεια και συνέχεια (Balabanis et al, 1998). Τα 

τελευταία χρόνια, βέβαια, παρατηρούνται διαφοροποιημένα σε μεγάλο βαθμό τα 

αποτελέσματα των ερευνών, καταδεικνύοντας ότι οι επενδύσεις στην εταιρική 

υπευθυνότητα δεν αποτελούν απλώς ένα επιπλέον λειτουργικό κόστος και μια 

αδικαιολόγητη σπατάλη πόρων, αλλά είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την 

αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης στη σύγχρονη αγορά. 

Τα επιχειρήματα, που υποστηρίζουν την άποψη ότι η ΕΚΕ προσφέρει πλεονεκτήματα 

και προνόμια, που αντισταθμίζουν το κόστος, αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα και την 

αναγκαιότητα του θεσμού. Βέβαια, για να είναι θετικά τα αποτελέσματα και να 

επιτευχθεί η υψηλή οικονομική επίδοση σε μια εταιρία, που εφαρμόζει τις πρακτικές 

της ΕΚΕ, θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η 

κατάλληλη ένταξη των πρακτικών στη στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης κι η 

επιλογή των κατάλληλων πρακτικών σε συνάρτηση και με συνάφεια στο σκοπό και 

στο αντικείμενό της. Π.χ. θα ήταν πιο αποτελεσματική η προσπάθεια μιας μικρής 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, αν στρεφόταν στη σφυρηλάτηση καλών σχέσεων με 

την τοπική κοινωνία μέσω δωρεών, παρά αν συμμετείχε σε ένα μεγάλο 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα, κάτι που θα ευνοούσε πολύ μια βιομηχανία (Schreck, 

2011).  



47 
 

Η συνολικά βελτιωμένη απόδοση και κερδοφορία μιας επιχείρησης σε σχέση με την 

ΕΚΕ μπορεί να προέλθει από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω της 

ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, που συντελούν στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, στην καλύτερη λειτουργική απόδοση και την 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης υλικών. Επιπλέον, με την 

εισαγωγή στη γραμμή παραγωγής προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, μπορεί 

είτε να ανεβάσει τις τιμές, γιατί γνωρίζει ότι πολλοί καταναλωτές έχουν την πρόθεση 

να πληρώσουν παραπάνω για τέτοιου είδους προϊόντα, είτε να εισέλθει σε νέες 

αγορές και να κάνει ένα νέο positioning για τα προϊόντα της.   

Σε συνέχεια της παραπάνω θέσης γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα της φήμης μιας 

εταιρείας. Πλέον οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται στη λήψη αποφάσεων με βάση 

τις ανησυχίες των πελατών τους, στις οποίες εμπεριέχονται όχι μόνο θέματα 

εξυπηρέτησης και διαφάνειας, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, τα 

οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Με τον τρόπο αυτό και με τη διαφοροποίηση 

που προσφέρει στην αγορά μια ηθική κι υπεύθυνη επιχείρηση, ενισχύει την 

ικανοποίηση που παρέχει στους πελάτες της και ταυτόχρονα τη φήμη της μέσω του 

θετικού “word of mouth” με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και της 

κερδοφορίας της (Schreck, 2011). Πρόσφατες έρευνες μάρκετινγκ μάλιστα έχουν 

δείξει ότι οι καταναλωτές έχουν ιδιαίτερες αυξημένες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις 

με τις οποίες συνεργάζονται όσον αφορά τη νομιμότητα, την ηθική και το 

φιλανθρωπικό έργο τους (Golob et al., 2008). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πλέον ότι οι 

δράσεις στα πλαίσια της ΕΚΕ κατέχουν ρόλο-κλειδί στη διαμόρφωση της 

εμπιστοσύνης του κοινού προς μία επιχείρηση, εμπιστοσύνη η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών (Duane Hansen et al., 

2011). Έτσι, η εταιρεία δεν βελτιώνει μόνο τη φήμη και την εικόνα της, αλλά θέτει 
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γερά θεμέλια στην εμπιστοσύνη στο σήμα της (brand loyalty) κι οι σύγχρονοι 

μάνατζερ γνωρίζουν καλά ότι η καλή εικόνα είναι δύσκολο να χτιστεί, αλλά πολύ 

εύκολο να γκρεμιστεί (Stanaland et al., 2011). Στα πιθανά οφέλη, που αποκτά μια 

εταιρεία μέσω της εφαρμογής της ΕΚΕ, περιλαμβάνονται ενδεικτικά η 

αναγνωρισιμότητα κι η ενίσχυση της μάρκας (brand), η βελτίωση του brand image, η 

επέκταση σε νέες αγορές, οι επαναλαμβανόμενες αγορές (repeat purchases), η 

αφοσίωση κι η δέσμευση, γιατί ο πελάτης αισθάνεται ότι μια κοινωνικά υπεύθυνη 

επιχείρηση τηρεί τις υποσχέσεις της κι είναι ειλικρινής (Lacey and Kennett-Hensel, 

2010).        

Η υψηλή οικονομική απόδοση δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αύξηση του κύκλου 

εργασιών, αλλά και με την αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. Η 

ύπαρξη καλού εργασιακού περιβάλλοντος, η προσφορά παροχών ικανοποίησης 

εργαζομένων, οι καλές κι ασφαλείς εργασιακές συνθήκες συντελούν στην αύξηση της 

αποδοτικότητας, στη μείωση των ατυχημάτων και των απουσιών. Μια επιχείρηση, 

που διατηρεί καλές σχέσεις με το προσωπικό, αποτελεί πόλο έλξης για τα πιο 

προσοντούχα και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς. Επιπλέον, τηρώντας υψηλά 

επίπεδα ικανοποίησης εργαζομένων είναι σε θέση να καλλιεργεί αυξημένη πίστη και 

αφοσίωση στους εργαζομένους και να διατηρεί το προσωπικό της αποφεύγοντας το 

κόστος των παραιτήσεων και της στρατολόγησης κι εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 

(Albinger and Freeman, 2000). Εκτός αυτού, οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι όταν 

οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζονται συμπεριφέρεται 

κοινωνικά ανεύθυνα, εμφανίζουν αρνητική εργασιακή συμπεριφορά, ενώ όταν η 

επιχείρηση λειτουργεί υπεύθυνα, αυτό επιδρά ως κίνητρο, που παρακινεί τους 

εργαζομένους να επιδείξουν κι ίδιοι ανάλογη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας τους 

στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης τόσο της δική τους όσο και της λειτουργίας 
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της επιχείρησης (Duane Hansen et al., 2011). Οι καλές εργασιακές σχέσεις έχουν 

αντίκτυπο και στη φήμη της επιχείρησης κι επηρεάζουν την κοινή γνώμη, καθώς 

συχνά έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο καταναλωτές να μποϋκοτάρουν προϊόντα 

εταιριών, που δεν τηρούν τους νόμους ως προς τις συνθήκες εργασίας (Schreck, 

2011).         

Ο παράγοντας των καλών σχέσεων μιας επιχείρησης με την τοπική κοινωνία στα 

πλαίσια της ΕΚΕ έχει διττή σημασία. Αφενός μέσω των δωρεών και των χορηγιών σε 

φορείς της τοπικής κοινωνίας ενισχύεται η φήμη της στους καταναλωτές και 

χτίζονται ισχυροί δεσμοί με τα μέλη της κοινότητας, όπου δραστηριοποιείται, 

αφετέρου ενισχύει το ηθικό του προσωπικού, που αντιλαμβάνεται ότι η επιχείρηση 

στην οποία εργάζεται συνδράμει στην ανάπτυξη και στη ζωή της περιοχής με 

κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Και οι δύο αυτές παράμετροι έχουν ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τελικά την αύξηση της κερδοφορίας 

μέσω της δημιουργίας καλής φήμης στους καταναλωτές και αύξησης της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων. Τέλος, η διατήρηση καλών σχέσεων με την τοπική 

κοινωνία οικοδομεί την καλή πίστη και την εμπιστοσύνη και δρα ως ασφάλεια σε 

περίπτωση μιας άσχημης στιγμής της επιχείρησης (π.χ. περιβαλλοντικό ατύχημα) 

μειώνοντας τις αρνητικές αντιδράσεις και συνεπώς τον κίνδυνο των επιπτώσεων στην 

επιχείρηση (Peloza, 2006). Συνεπώς, μέσα στο πλαίσιο της ΕΚΕ πραγματοποιείται 

μια κοινωνική συνδιαλλαγή και συνεργασία μεταξύ τοπικής κοινότητας κι 

επιχείρησης. 

Η βελτιωμένη εταιρική εικόνα και φήμη μέσω ενός κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ 

συντελεί στην ευκολότερη πρόσβαση της εταιρίας στο κεφάλαιο, στους επενδυτικούς 

κύκλους και στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, καθώς οι οργανισμοί αυτοί 
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στοχεύουν στη διατήρηση της δικής τους καλής φήμης, αλλά και την εξασφάλιση 

επιστροφής των κεφαλαίων τους κι έτσι προτιμούν να επενδύουν σε κοινωνικά 

υπεύθυνες, υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Επιπλέον, υιοθετώντας τις πρακτικές 

της ΕΚΕ μια επιχείρηση επιτυγχάνει ευνοϊκότερη νομική μεταχείριση, γιατί όσο 

δεσμεύεται και συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και πέραν αυτής, τόσο περισσότερο 

ανεκτικές είναι κυβερνήσεις κι οι άλλες αρχές σε περίπτωση μιας ατυχίας17.    

Σε γενικές γραμμές από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι η επιβίωση κι η 

ανάπτυξη μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις 

πρακτικές της ΕΚΕ. Οι μάνατζερ που σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, σύμφωνα με 

τις επιταγές του πλαισίου της ΕΚΕ κι επενδύουν σε αυτή, είναι λογικό να 

ενδιαφέρονται έντονα να αποκομίσουν τα αναμενόμενα κέρδη από αυτήν την 

επένδυση. Αυτό, τις περισσότερες φορές και κυρίως, όταν οι δράσεις είναι 

οργανωμένες κι ενταγμένες στους σκοπούς και στο στρατηγικό σχέδιο της 

επιχείρησης, επιτυγχάνεται. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι σύγχρονοι μάνατζερ έχουν 

αντιληφθεί ότι είναι ουσιαστικότερο να οικοδομήσουν τη φήμη της επιχείρησης, που 

διοικούν μέσω των πολιτικών της ΕΚΕ, παρά μέσω πρόσκαιρων κι εφήμερων 

δημόσιων σχέσεων (Stanaland et al., 2011). Βέβαια, η πορεία της ΕΚΕ είναι 

δυσχερέστερη, γιατί τα αποτελέσματά της κι ιδιαίτερα τα οικονομικά οφέλη δεν είναι 

ορατά άμεσα, αλλά σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Άλλωστε, οι δράσεις της ΕΚΕ 

δεν παύουν να θεωρούνται επενδύσεις κι όπως κάθε μεγάλη επένδυση, χρειάζεται 

χρόνο για να αποδώσει τα αναμενόμενα. Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι όσο περισσότερο 

παραμένει πιστή μια εταιρεία σε κοινωνικά υπεύθυνα πολιτικές, τόσο περισσότερο 

                                                             
17 http://www.etat.gr/knowshycles/training/Sustainability.pdf (Διαθέσιμο 2/11/2011) 
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αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών της κι απομακρύνεται ο κίνδυνος του 

σκεπτικισμού και των επιφυλάξεων, που συχνά συνοδεύουν τέτοιου είδους πολιτικές.  

 

 

5. ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ 

Επιφυλάξεις κι αντιρρήσεις κυρίως στον τομέα της εταιρικής φιλανθρωπίας 

εκφράστηκαν από τα πρώτα στάδια της θεμελίωσης του θεσμού της ΕΚΕ. Οι 

επικριτές προέβαλλαν σαν αντεπιχειρήματα το φόβο για την κατασπατάληση των 

κερδών μιας επιχείρησης, την αμφίβολη κοινωνική αποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών και έθεσαν το ζήτημα της νομιμότητάς τους. Πολλοί ακόμη 

υποστήριξαν ότι εφόσον οι πολιτικές της ΕΚΕ εντάσσονται στο στρατηγικό 

σχεδιασμό της επιχείρησης και έχουν απώτερο σκοπό τη βελτίωση της φήμης, την 

καλλιέργεια καλών σχέσεων με πελάτες κι υπαλλήλους και τελικά την αύξηση των 

κερδών, μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να εκληφθεί εξ ορισμού σαν έκφραση 

κοινωνικής ευθύνης (Valor, 2007).  

Αντίλογος όμως διατυπώνεται και από τη μεριά των μετόχων, οι οποίοι συχνά 

θεωρούν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αποτελούν υπέρβαση του διευθυντικού 

δικαιώματος, καθώς οι μάνατζερ διαχειρίζονται τα κέρδη των επενδυτών και των 

μετόχων με τέτοιο τρόπο, που δεν είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσουν αξία για την 

επιχείρηση, καθώς όπως αναφέρθηκε υπάρχει δυσχέρεια στην αποτίμηση και στη 

μέτρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των πολιτικών της ΕΚΕ. Αντιθέτως, 
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μάλιστα, μετά από τέτοιου είδους ενέργειες υπάρχει περίπτωση μείωσης των κερδών, 

λόγω του συνήθως μεγάλου κόστους τους. Άλλωστε, συνεχίζουν, δεν αποτελεί 

ευθύνη των επιχειρήσεων η διανομή του κοινωνικού μερίσματος κι ενεργώντας κατά 

αυτόν τρόπο ο ιδιωτικός τομέας, υποκαθιστά την λειτουργία και το ρόλο του 

κράτους, συμπληρώνοντας το κενό του και αναλαμβάνοντας την ευθύνη του, χωρίς 

να έχει όμως τη νομιμοποίηση να το κάνει. Κλείνοντας επισημαίνουν ότι αν ήθελαν 

οι μέτοχοι να προβούν σε δωρεές και φιλανθρωπίες, θα μπορούσαν να το κάνουν με 

δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.     

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται κι ο αντίλογος από το εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων. Θεωρείται ότι με τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες οι εταιρίες 

σφετερίζονται τη δημοκρατική εντολή, που έχουν οι κυβερνήσεις για εφαρμογή της 

κοινωνικής πολιτικής και τελικά το κράτος αδρανεί κι η αναδιανομή του πλούτου 

καταλήγει να ασκείται από μια μερίδα μη εκλεγμένων επιχειρηματιών (Hamil, 1999). 

Βέβαια, είναι κοινά παραδεκτό ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν πραγματοποιούνται 

μόνο εξαιτίας της καλής θέλησης των ιθυνόντων μιας εταιρίας, αλλά πρόκειται για 

αποτέλεσμα έντονων πιέσεων ακτιβιστών, Μ.Κ.Ο., ακόμη και κυβερνήσεων. Σε 

ανταπόδοση της κοινωνικής δράσης της, η εταιρία λαμβάνει ανταλλάγματα όπως 

φοροελαφρύνσεις, ευνοϊκή μεταχείριση κι αποφυγή σκληρών νομοθετικών 

κανονισμών από μέρους της κυβέρνησης.   

Η σημαντικότερη αντίρρηση κι επιφύλαξη εκφράζεται από τους καταναλωτές, οι 

οποίοι αντιλαμβάνονται ότι η κοινωνική δράση των εταιριών εντάσσεται στα 

στρατηγικά ενδιαφέροντά τους κι αποτελεί μέσο κι εργαλείο για να διαφημιστούν. Οι 

πιο σκληροπυρηνικοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι με τις δράσεις της ΕΚΕ έχουν εφεύρει 

καινοτόμους τρόπους να διαδίδουν τα μηνύματά τους κι ότι μέσω της ΕΚΕ 
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ανοίγονται νέοι δίαυλοι προσέγγισης πελατών. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι 

επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγουν να συνδράμουν σε κοινωνικούς σκοπούς και Μη 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς με ευρεία απήχηση, έτσι ώστε να προβληθούν 

ευκολότερα και αποφεύγουν να ενισχύσουν επείγουσες περιπτώσεις αδήριτων 

αναγκών, που δεν θα τύχουν μεγάλης προβολής (Valor, 2007). Στο σημείο αυτό 

εγείρονται θέματα οργάνωσης κι αποτελεσματικότητας των δράσεων της ΕΚΕ όπως 

π.χ. σε ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να κατευθυνθεί η βοήθεια, σε τι ύψος να 

ανέλθει, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και πώς αυτές οι 

ενέργειες θα συμβαδίσουν με τα συμφέροντα κάθε επιχείρησης (Jones, 1980). Οι 

επικριτές, λοιπόν, αυτής της κατηγορίας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τελικά η 

επιχειρήσεις μέσω της ΕΚΕ προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και σε 

καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντα της κοινωνία 

σφαιρικά, οργανωμένα κι αποτελεσματικά.    

Είναι γεγονός ότι πολλές πρωτοβουλίες ΕΚΕ περνούν στη συνείδηση των 

καταναλωτών ως μέρος της διαφημιστικής καμπάνιας μιας εταιρείας. Οι καταναλωτές 

αδυνατούν να πιστέψουν στους ανιδιοτελείς σκοπούς των επιχειρήσεων, θεωρούν ότι 

το κίνητρο του κέρδους τελικά επισκιάζει την απήχηση της κοινωνικής προσφοράς 

και το κυριότερο ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές ευαισθησίες 

μιας μερίδας πολιτών, με τον πιο ιδιωφελή τρόπο. Επομένως, το μάρκετινγκ σε 

πολλές περιπτώσεις ακυρώνει στα μάτια των καταναλωτών την αγνή πρόθεση 

κοινωνικού έργου από μέρους της επιχείρησης. Για τους λόγους αυτούς χρειάζονται 

λεπτοί χειρισμοί στο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων της ΕΚΕ και κυρίως στο 

θέμα των κοινοποιήσεων αυτών, ώστε να μην καταδικαστεί εξ αρχής κάθε 

προσπάθεια ως διαφημιστική καμπάνια.   
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Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα των ερευνών του Campbell (2002), σύμφωνα με τα 

οποία αποδείχτηκε ότι τα ποσά που δίνουν οι εταιρείες για δωρεές, αποτελούν ένα 

μικρό ποσοστό των καθαρών κερδών, ενώ ο διαφημιστικός προϋπολογισμός για τη 

δημοσιοποίηση των δωρεών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές 

αυτές έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα με σκοπό να επιτευχθούν 

φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις από μέρους της κυβέρνησης και εξασφάλιση 

εύνοιας από τη μεριά των καταναλωτών.   

Έντονη κριτική ασκείται στην υιοθέτηση της ΕΚΕ από όσους πιστεύουν ότι η 

εφαρμογή καλών πρακτικών έχει ως στόχο να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη 

και να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο από άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης, 

όπως ενδεχομένως μπορεί να είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο, απόρριψη τοξικών κλπ. 

(Humphreys and Brown, 2008). Με αυτό τον τρόπο η ΕΚΕ λειτουργεί ως βιτρίνα και 

ως ασπίδα για να συγκαλυφθούν οι παράνομες δράσεις.   

Ιδιαίτερη μνεία στη βιβλιογραφία γίνεται για την κριτική που αφορά το κοινωνικό 

μάρκετινγκ και κυρίως τις περιπτώσεις των διαφημιστικών εκστρατειών στα πλαίσια 

της ΕΚΕ, όπως π.χ. διαφημιστικό σποτ για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος 

ή κατανάλωσης αλκοόλ από μια εταιρεία τσιγάρων ή ποτών αντιστοίχως. Έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι τέτοιες εκστρατείες όχι μόνο δε λειτούργησαν ανασταλτικά, αλλά 

αντίθετα προκάλεσαν μεγαλύτερη κατανάλωση, (Hastings and Angus, 2011), 

επιβεβαιώνοντας ότι τα προγράμματα ΕΚΕ δρουν θετικά στη φήμη, στην εικόνα και 

κατ’ επέκταση στις πωλήσεις της επιχείρησης. Από τη φύση τους τέτοιου είδους 

καμπάνιες ενέχουν μια αντίφαση: πρωτεύων στόχος τους είναι η διατήρηση της 

φήμης των εταιρειών κι όχι η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Οι μελετητές 

επισημαίνουν ότι ίσως θα πρέπει να μην αναλαμβάνονται αυτές οι πρωτοβουλίες από 
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τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εκάστοτε αντικείμενο, αλλά η προστασία της 

υγείας των πολιτών να περιέλθει στην ευθύνη του κοινωνικού κράτους κι η 

συμβουλευτική να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ιδιωτικά συμφέροντα, που ενδέχεται να 

προξενήσουν κακό. Στα χέρια των εταιρειών, υπογραμμίζουν, το κοινωνικό 

μάρκετινγκ πάντοτε θα μετατρέπεται σε εμπορικό μάρκετινγκ (Hastings and Angus, 

2011) .    

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γεννιέται το ερώτημα αν τελικά οι 

πρωτοβουλίες της ΕΚΕ είναι ένα έξυπνο εργαλείο του μάρκετινγκ, που 

επικεντρώνεται στη εξύψωση της φήμης και της οικονομικής απόδοσης μιας 

εταιρείας ή αποτελεί γνήσια έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας. Η απάντηση 

βρίσκεται στο μέσον, και θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι πρόκειται για win-

win κατάσταση υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Είναι γνωστό ότι 

θεμελιακός σκοπός των επιχειρήσεων είναι η επιτυχία τους κι η αύξηση της αξίας 

τους για τους μετόχους, επομένως οποιαδήποτε κοινωνική πρωτοβουλία, θα πρέπει να 

εντάσσεται σε αυτόν τον σκοπό. Από την άλλη είναι επίσης γνωστό ότι τα τελευταία 

χρόνια λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι κρατικοί φορείς έχουν μεγάλες 

δυσχέρειες στην οργάνωση κι εφαρμογή της κοινωνικής πρόνοιας. Επιπλέον, συχνά 

παρατηρείται το φαινόμενο οι κρατικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα να 

καταλήγουν να είναι αναποτελεσματικές λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών του 

δημοσίου, αλλά κυρίως ελλείψει ουσιαστικού κινήτρου και οικονομικών πόρων. 

Επομένως, καλούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν και τα κίνητρα και την 

οικονομική ευχέρεια να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής 

ευαισθησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ανάληψη τέτοιου είδους 

πρωτοβουλιών κάθε άλλο παρά ανεπιθύμητη είναι με την προϋπόθεση, βέβαια, οι 

κοινωνικές δράσεις να μην αποτελούν αντάλλαγμα για αποδοχή από την πολιτεία 
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παραβατικών πρακτικών των επιχειρήσεων, ούτε συγκάλυψη άλλων ενεργειών, που 

βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο.      

 

 

6. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η οικονομική κρίση εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. το 2007 με την κατάρρευση μέρους 

του τραπεζικού συστήματος, ωστόσο ο αντίκτυπος στα οικονομικά αποτελέσματα 

διαφάνηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. το 2008. Μερικές από τις 

σοβαρότερες οικονομικές συνέπειες της κρίσης ήταν η πτώση των τιμών των 

μετοχών, η κατάρρευση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αύξηση της ανεργίας, η 

φτώχεια κι η αγωνιώδης προσπάθεια των κυβερνήσεων να σώσουν το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα των χωρών τους με υπέρογκα πακέτα διάσωσης για τη 

διατήρηση της ρευστότητας των τραπεζών. Μέσα σε αυτό το δυσχερές οικονομικό 

κλίμα οι περισσότερες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να μειώσουν τις δαπάνες τους, 

προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο της μείωσης των 

εξόδων, είναι λογικό να εντάσσεται κι ο περιορισμός, η καθυστέρηση ή ακύρωση των 

πρωτοβουλιών για δράσεις ΕΚΕ. Εντούτοις, δεν είναι λίγοι εκείνοι, που 

υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για 

τις εταιρίες, ώστε μέσω της ΕΚΕ να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την εταιρική φήμη 

τους, την ικανοποίηση των υπαλλήλων τους, την παραγωγικότητά τους και τελικά 

την οικονομική επίδοση. 
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Εκ πρώτης όψεως διαφάνηκε ότι οι πολιτικές της ΕΚΕ αποτελούσαν απειλή για την 

επιβίωση των επιχειρήσεων μεσούσης της κρίσης, λόγω του επιπρόσθετου κόστους, 

που ήταν αναγκαίο για την εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών. Το ερώτημα που 

εγείρετο ήταν, λοιπόν, αν θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις δράσεις τους 

με την ίδια ένταση και κατά τη διάρκεια της κρίσης ή να διαφυλάξουν τα κεφάλαιά 

τους για ενδεχόμενες δυσκολίες, που θα παρουσιαζόταν. Για τους λόγους αυτούς, 

προέκυψε η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των στόχων των επιχειρήσεων σε σχέση 

με τις κοινωνικές δράσεις τους.   

Οι έρευνες, που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με το θέμα αυτό δεν είναι επαρκείς 

και τα δείγματά τους υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς. Ωστόσο, αποτελούν μια 

σαφή ένδειξη για το ρόλο και την πορεία της ΕΚΕ στη νέα τάξη πραγμάτων, που από 

όσο φαίνεται θα συνεχίσει να ταλανίζει τις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Οι 

Arevalo και Aravind διεξήγαγαν έρευνα το 2010, σύμφωνα με την οποία κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι σε μερικές περιπτώσεις η ΕΚΕ αποτέλεσε το σημείο αναφοράς 

για βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Μάλιστα διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες, που ενστερνίζονταν τις διατάξεις του 

Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών είχαν μικρότερες πιθανότητες να 

επηρεαστούν από την κρίση σε σχέση με άλλες, που δεν τις ακολουθούσαν. Έτσι, η 

ΕΚΕ μέσω των αξιών, που πρεσβεύει και των καινοτόμων δράσεών της (π.χ. χτίσιμο 

ισχυρών δεσμών με τους καταναλωτές, εφαρμογή καινοτομιών για τη λύση 

παγκόσμιων προβλημάτων, συνεργασία με Μ.Κ.Ο., διατήρηση των δεσμεύσεων 

απέναντι στους πολίτες, στήριξη παγκόσμιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τις κλιματικές αλλαγές) μετατράπηκε από απειλή σε ευκαιρία (Arevalo and 

Aravind, 2010).      
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Οι Giannarakis και Theotokas επίσης ασχολήθηκαν με το θέμα το 2011 και 

διεξήγαγαν έρευνα σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που τηρούν τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) σε ό,τι αφορά τις 

πολιτικές της ΕΚΕ με κύριο ζητούμενο την αξιολόγηση της επιρροής της οικονομικής 

κρίσης στην εφαρμογή της ΕΚΕ. Οι μελετητές, λοιπόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι οι εταιρίες που στήριξαν και στηρίχτηκαν σε πρακτικές της ΕΚΕ σημείωσαν 

άνοδο της αποδοτικότητάς τους και εκτός των άλλων ευεργετημάτων διατήρησαν ή 

βελτίωσαν τη θέση τους στην αγορά αλλά και στις αγορές κεφαλαίων. Συνεπώς, 

μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στα νέα παγκόσμια δεδομένα η ΕΚΕ εκλαμβάνεται 

ως μορφή επένδυσης, που βοηθάει μια επιχείρηση να διαφοροποιηθεί και να 

επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης της με την κοινωνία. Άρα, τα οφέλη, 

που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή κοινωνικών στρατηγικών είναι 

πολύ σημαντικά για την επιβίωσή τους στη σύγχρονη ρευστή πραγματικότητα. 

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα, όπως αναφέρθηκε, αφορούσε μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες, οπότε αποτελεί ερώτημα η συμπεριφορά των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΕΚΕ κατά την περίοδο της κρίσης. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ από μια 

επιχείρηση αποτελεί στρατηγική επιλογή και μακρόπνοο σχεδιασμό υγιούς 

ανάπτυξης, από τον οποίο θα δρέψει καρπούς με συστηματική προσπάθεια σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα. Στη σύγχρονη εποχή λόγω της οικονομικής δυστοκίας η 

υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας είναι επιτακτική και πρέπει ο ρόλος 

της ΕΚΕ να αναβαθμιστεί, να γίνει πιο αποφασιστικός και να πάρει πιο στρατηγική 

μορφή, γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα εξακολουθούν να είναι 

μεγάλες όπως π.χ. η κλιματική αλλαγή, κι αν τώρα ελαττώσουμε το ενδιαφέρον μας 

για τα περιβαλλοντικά θέματα και δεν τα αντιμετωπίσουμε με σθένος, ίσως στο 
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μέλλον αυτά να προκαλέσουν την επόμενη μεγάλη οικονομική κρίση, όπως 

χαρακτηριστικά τονίζει ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, Νίκος 

Αναλυτής18. Όσες επιχειρήσεις τώρα διακόψουν τις προσπάθειες, θα χάσουν τη φήμη 

και την εικόνα τους στα μάτια των καταναλωτών και μακροπρόθεσμα θα 

«τιμωρηθούν» γι’ αυτό, ενώ αυτές, που θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και θα 

οικοδομήσουν ένα προφίλ βασιζόμενο σε νέους και καινοτόμους τρόπους 

μεγιστοποίησης της ευημερίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών, θα αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που θα τις ξεχωρίσει.  

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μαστίζει τη σημερινή εποχή μόνο οικονομική 

κρίση, αλλά και κρίση αξιών. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις είναι φανερό ότι έχει 

υπονομευτεί η εμπιστοσύνη κι η αξιοπιστία των πολιτών προς τις επιχειρήσεις κι η 

κριτική που ασκείται σε αυτές είναι πιο έντονη και στοχευμένη. Για να επανακτηθεί, 

λοιπόν, η εμπιστοσύνη, που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της αγοράς και της 

οικονομίας πρέπει να εκπονηθούν λύσεις από μέρους των επιχειρήσεων, που με 

ειλικρίνεια κι αξιοπιστία να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα ταυτόχρονα, φυσικά, με τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και τη 

μεγιστοποίηση των κερδών, μέσα από μια μακρόπνοη προοπτική. Ο Νίκος Αναλυτής 

επισημαίνει ότι «Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ότι η 

ΕΚΕ δεν ήταν και δεν είναι γι’ αυτές ένα διακοσμητικό εργαλείο δημοσίων σχέσεων, 

αλλά βασικό στοιχείο των επιχειρηματικών στρατηγικών τους, που διασφαλίζει 

                                                             
18 http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/081201_EKE_GR_ANALYTIS.pdf (Διαθέσιμο 
11/11/11) 
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βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και ηθικές συμπεριφορές προς όφελος όλων των 

ενδιαφερομένων μερών»19. 

Δεδομένου ότι η εταιρική φήμη αποτελεί το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μιας 

επιχείρησης, γιατί στηρίζεται στην εμπιστοσύνη στην ποιότητα και τη διαφάνεια, 

στην παρούσα συγκυρία είναι σαφές ότι η εφαρμογή της ΕΚΕ κρίνεται ως ουσιαστικό 

εργαλείο για την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών κι εκείνες, που θα το 

επιλέξουν θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. 

 

 

7. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΥΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που έχουν 

προκύψει από την εφαρμογή του θεσμού στις τράπεζες και παρατίθενται 

διαπιστώσεις σχετικές με την κοινωνική συμπεριφορά των ελληνικών 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

Οι τράπεζες λειτουργούν ως οικονομικοί μεσάζοντες στη σημερινή κοινωνία, καθώς 

εκτιμούν κι αξιολογούν κεφάλαια κι επιχειρήσεις, ελέγχουν τους δανειζόμενους κι 

οργανώνουν το σύστημα πληρωμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το ρόλο τους αυτό οι 

τράπεζες έχουν αποκτήσει τεράστια επιρροή στην κοινωνία. Μέσα στα πλαίσια της 

συνεργασίας τους με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αλλά ακόμη και με τα κράτη, 
                                                             
19 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_22/02/2009_304433 (Διαθέσιμο 
9/11/2011) 
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απαιτούν από όλους να υιοθετούν συγκεκριμένη οικονομική και συναλλακτική 

συμπεριφορά, έτσι ώστε να είναι σε θέση να πληρώνουν τα χρεολύσια και τους 

τόκους, που χρωστούν σε αυτές. Ενεργώντας, λοιπόν, σε αυτό το δίκτυο, το 

τραπεζικό σύστημα, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην αειφόρο ανάπτυξη (Scholtens, 2009), 

καθώς οι περισσότερες τράπεζες εκλαμβάνονται τα περιβαντολλογικά και τα 

κοινωνικά θέματα σαν ευκαιρία, που θα τις επιτρέψει να αποκομίσουν οικονομικά 

οφέλη αλλά και θα τις αποτρέψει από μελλοντικούς κινδύνους. Συνεπώς, η κοινωνική 

ευθύνη έχει εγκαθιδρυθεί λόγω των παρουσών συνθηκών και στον τραπεζικό τομέα. 

Η έκφραση της κοινωνικής ευθύνης μέσω των τραπεζών πραγματοποιείται 

πολλαπλώς από την ανάληψη περιβαλλοντολογικών δράσεων από τα ίδια τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέχρι τη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων, όπως 

αναλύεται παρακάτω, χωρίς όμως να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο δράσης για την 

οργάνωση αυτών των προσπαθειών. 

Οι τράπεζες, αντιλαμβανόμενες τη σημασία της ΕΚΕ στην εικόνα κάθε εταιρείας, 

σχεδόν όλες εκδίδουν κοινωνικούς απολογισμούς υιοθετώντας τις κατευθυντήριες 

γραμμές του Οικουμενικού Συμφώνου. Σε αυτούς περιγράφουν την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση 

κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών, τα συστήματα ανακύκλωσης 

αναλωσίμων κλπ. Επίσης, περιλαμβάνουν άλλες κοινωνικές δράσεις όπως χορηγίες 

σε δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών και Μ.Κ.Ο., διοργάνωση εθελοντικών 

δράσεων, καθώς και τη διαμόρφωση των υποκαταστημάτων τους, έτσι ώστε να 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε ΑμΕΑ, τη διάθεση τραπεζικών εντύπων σε γλώσσα 

Braille για τους τυφλούς και επιπλέον την καθιέρωση περιβαλλοντικών και ηθικών 

στάνταρ για τους προμηθευτές τους και για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Σημαντική θέση στο χτίσιμο του κοινωνικού προφίλ των τραπεζών κατέχει η 

συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι στους υπαλλήλους και για το λόγο αυτό οι 

τράπεζες επιμένουν στην ίση και δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, λαμβάνουν 

υπόψη τις ιδέες τους στις λήψη αποφάσεων, φροντίζουν για την επιμόρφωση και την 

επαγγελματική τους ανέλιξη και τους περιλαμβάνουν στη διανομή των κερδών στο 

τέλος του χρόνου. Μάλιστα πολλές τράπεζες έχουν θεσπίσει σωρία άλλων 

κοινωνικών παροχών στους υπαλλήλους όπως παροχή επιδόματος για 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, κάλυψη μέρους των κομίστρων στα μέσα μαζικής 

μεταφορές, άδειες ανατροφής παιδιών κ.α. 

Εντούτοις, η σημαντικότερη συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην 

καθιέρωση και την προώθηση της εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας 

συνίσταται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε δυνητικής 

πελάτισσας-εταιρείας, στην οποία αξιολόγηση περιλαμβάνεται, εκτός από οικονομικά 

και λογιστικά στοιχεία, κι εκτίμηση της αειφόρου ανάπτυξής της. Έτσι, οι τράπεζες 

ενσωματώνουν την ΕΚΕ στη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων 

και κατά τη διάρκεια των αναλύσεών τους διερευνούν αν ο δανειζόμενος έχει τη 

δυνατότητα να βελτιώσει την περιβαλλοντική συμπεριφορά του μέσω συγκεκριμένων 

μέτρων, καθώς μελέτες δείχνουν ότι η επίδειξη εταιρικής υπευθυνότητας γενικά 

συμβάλλει θετικά την οικονομική επίδοση μιας εταιρείας και μειώνει αισθητά τον 

πιστωτικό κίνδυνο για το δανειστή της (Weber, 2005). Ανάλογος είναι ο έλεγχος, που 

γίνεται για τη συμμετοχή μετοχών εταιρειών σε αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

προωθούν την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Τέτοιου είδους επενδύσεις 

λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές των εταιρειών, αξιολογούν την εταιρική 

διακυβέρνηση όσον αφορά περιβαλλοντολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 

παράγοντες και διαμορφώνοντας νέα προϊόντα (π.χ. «πράσινα» αμοιβαία κεφάλαια), 
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ανταποκρίνονται σε αξίες κι ευαισθησίες επενδυτών με συγκεκριμένο προφίλ. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο σε 

απόδοση όσο και σε οικονομικό κίνδυνο, οι επενδύσεις αυτές δεν παρουσιάζουν 

αξιόλογες διαφορές με τις συμβατικές (Scholtens, 2009). 

Πολλές τράπεζες στα πλαίσια της εταιρικής ηθικής εξαιρούν ορισμένους κλάδους 

δραστηριοτήτων και έτσι με βάση ηθικά κριτήρια δεν χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, 

που παράγουν ή εμπορεύονται στρατιωτικά υλικά, καπνό και τσιγάρα, επικίνδυνα 

χημικά προϊόντα, φυτοφάρμακα, γούνες ζώων, ή επιχειρήσεις που καταπατούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, εμπλέκονται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παράνομο 

τζόγο, ναρκωτικά κι άλλες παραβάσεις νόμων, έχουν κατηγορηθεί για ανεύθυνες 

πρακτικές μάρκετινγκ, κερδοσκοπούν, συμμετέχουν σε πειράματα με ζώα και γενικά 

με τη λειτουργία τους δε στηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αειφόρο 

ανάπτυξη (Weber, 2005).    

Αντίστοιχα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιλέγουν να δανείσουν κεφάλαια και 

να επενδύσουν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική 

πρόνοια, παράγουν ή εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα και προϊόντα φιλικά προς το 

περιβάλλον. Επενδύοντας, λοιπόν, οι τράπεζες σε αποδεκτούς τομείς και σκοπούς 

από κοινωνική και περιβαντολλογική άποψη, προωθούν την εταιρική υπευθυνότητα, 

την οποία αντιμετωπίζουν πλέον ως επιχειρηματική ευκαιρία. Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι τα «πράσινα δάνεια» και τα οι «πράσινες επενδύσεις» 

βαθμολογούνται πολύ υψηλά σαν τραπεζικά προίόντα, καθώς όχι μόνο μειώνουν τον 

πιστωτικό κίνδυνο και αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζών, αλλά έχουν άμεσα θετική 

επίδραση στην αειφόρο ανάπτυξη.     
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Άλλα προϊόντα που έχουν εισαγάγει στο χαρτοφυλάκιό τους οι τράπεζες πρόσφατα με 

στόχο την ευθυγράμμιση της πολιτικής τους με τις επιταγές της ΕΚΕ είναι 

λογαριασμοί καταθέσεων, που υπόσχονται ότι τα κέρδη θα διατεθούν για επενδύσεις 

σε κοινωνικούς σκοπούς, χορήγηση μικροδανείων σε ανέργους, έκδοση πιστωτικών 

καρτών σε συνεργασία με κάποιο Μ.Κ.Ο. με διάθεση μέρους των εσόδων για τους 

σκοπούς αυτής, δάνεια σε ιδιώτες για αγορά υβριδικού αυτοκινήτου ή επισκευή των 

σπιτιών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. 

δάνειο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη).  

Όμως πως αντιλαμβάνονται οι πολίτες την εφαρμογή πρωτοβουλιών ΕΚΕ εκ μέρους 

των τραπεζών και πώς αυτή επηρεάζει την ικανοποίησή τους ως πελάτες; Πρόσφατες 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ολοένα αυξανόμενη κοινωνική δράση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επιδρά θετικά στη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, εγκαινιάζει μια πιο πελατοκεντρική φιλοσοφία λειτουργίας και 

χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι ένας από τους τρόπους με τους 

οποίους οι καταναλωτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους στην εταιρεία με την οποία 

συναλλάσσονται. Ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα, η ικανοποίηση του πελάτη 

θεωρείται ότι κατέχει θεμελιώδη ρόλο στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, 

καθώς οι σχέσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν για τους πελάτες τις έννοιες της 

ειλικρίνειας, της αλήθειας και της ακεραιότητας και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι ο 

ικανοποιημένος πελάτης είναι πολύ πιθανό να συγκεντρώσει όλες τις εργασίες του σε 

μία τράπεζα κι ακόμη να τη συστήσει στον κοινωνικό περίγυρό του (Salmones et al., 

2009). Έτσι, στοιχεία σαν κι αυτά δίνουν ισχυρά κίνητρα στις τράπεζες να 

βελτιώσουν το κοινωνικό προφίλ τους, γιατί γνωρίζουν ότι η ηθική συμπεριφορά τους 

αντανακλά στην αξιολόγηση των προϊόντων τους. Γενικά οι καταναλωτές υποθέτουν 
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ότι οι εταιρείες με ήθος προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα κι ότι οι διαφημίσεις τους 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν ενέχουν στοιχεία εξαπάτησης  

(Murray and Vogel, 1997). Επομένως, καταλήγοντας οι έρευνες συμπεραίνουν ότι η 

ηθική συμπεριφορά οδηγεί σε θετική αντίληψη για τη λειτουργία των τραπεζών κι 

επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των πελατών (Salmones et al., 2009). 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ικανοποίηση των ιδιωτών πελατών από μελέτες έχει 

διευκρινιστεί ότι πρωτοβουλίες ΕΚΕ, οι οποίες τους διαθέτουν ευμενώς προς τις 

τράπεζες είναι ιεραρχικά οι εξής: προάσπιση των ανθρώπινων κι εργασιακών 

δικαιωμάτων, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος, 

καινοτόμα προϊόντα και στήριξη της τοπικής κοινότητας (Bhattacharya et Sen, 2004).      

Εντούτοις όταν οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ δεν συνοδεύονται και με βελτίωση του 

επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, των όρων των συναλλαγών, και μείωση των 

εξόδων, τότε η επίδραση δεν είναι σίγουρα θετική. Από μελέτη τους οι McDonald και 

Rundle-Thiele το 2008 οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι πελάτες των τραπεζών 

ικανοποιούνται περισσότερο από μέτρα και πρωτοβουλίες, που έχουν άμεσα 

αποτελέσματα προς όφελός τους, παρά από προγράμματα ΕΚΕ κι επομένως αυτή δεν 

είναι η καλύτερη επένδυση για το χρηματοπιστωτικό τομέα.     

Το ευρύ κοινό θεωρεί ότι γενικά το τραπεζικό σύστημα κινείται σε κοινωνικά 

υπεύθυνα πλαίσια. Αυτό, βέβαια, εξηγείται από το γεγονός ότι πλέον οι τράπεζες 

διοχετεύουν τεράστια ποσά σε διάφορες στρατηγικές ΕΚΕ, προκειμένου να 

ενδυναμώσουν τη φήμη τους και να οικοδομήσουν τις σχέσεις τους με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες τους, ιδιώτες κι επιχειρήσεις. Οι τραπεζικοί 

οργανισμοί οφείλουν να δώσουν σημασία στο ηθικό μέρος των σχέσεων με τους 
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πελάτες τους, γιατί οι ηθικές αρχές κι η ειλικρίνεια εκτιμώνται κι ανταμείβονται από 

τους καταναλωτές κατά τη σημερινή εποχή.  

Η εικόνα, όμως στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με έρευνα που 

διενεργήθηκε το 2009, τα προϊόντα και κυρίως οι στρατηγικές υπευθύνων 

επενδύσεων είναι πρακτικά ανύπαρκτες στην  ελληνική αγορά. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί μεγάλο κενό και χαμένη ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες και τους 

εγχώριους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, που θα μπορούσαν να τοποθετήσουν 

κεφάλαια π.χ. σε μετοχές εταιρειών πράσινης τεχνολογίας ή καθαρής ενέργειας, 

προωθώντας έτσι την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, που προκύπτουν από 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά θέματα. Η ανυπαρξία τέτοιου είδους προϊόντων 

δικαιολογείται εν μέρει κι από την έλλειψη αντίστοιχης ζήτησης στην αγορά. 

Ωστόσο, οι τράπεζες κι οι επενδυτικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να δώσουν το 

έναυσμα και να τα εισαγάγουν στην αγορά, έτσι ώστε να προκαλέσουν τη ζήτηση και 

με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές κι οι επενδυτές στην Ελλάδα θα αρχίσουν να 

ζητούν αειφόρα κι υπεύθυνα επενδυτικά προϊόντα (Βαξεβανίδου, 2011). Όσον αφορά 

τα πράσινα δάνεια, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των 

ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Η οικονομική 

κρίση, όμως που μαστίζει τη χώρα, καθιστά τη ζήτησή τους από μέρους των 

καταναλωτών ανεπαρκή και την εκταμίευσή τους δυσχερή. 

 Σε πανελλαδική έρευνα του 2006 για τον τραπεζικό κλάδο προέκυψε ότι παρά τη 

μεγάλη σημασία, που δηλώνουν ότι αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στα θέματα της 

αειφόρου ανάπτυξης, οι δράσεις τους, σε αντίθεση με τα διεθνή δεδομένα, 

περιορίζονται στην εσωτερική τους περιβαλλοντική διαχείριση, σε δημοσιοποίηση 

κοινωνικών απολογισμών και σε προσφορά πράσινων δανείων για νοικοκυριά κι όχι 
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σε πρακτικές αειφόρων επενδύσεων. Παρόλ’ αυτά οι διοικήσεις τους αναγνωρίζουν 

ότι τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος θα αποτελέσουν κριτήριο επιλογής για 

τους μελλοντικούς πελάτες κι επενδυτές των τραπεζών και δηλώνουν ότι κατά τα 

επόμενα χρόνια οι πολιτικές εταιρικής ευθύνης θα παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επιχειρησιακή στρατηγική τους (Βαξεβανίδου, 2011). 

Οι Evangelinos et al. σε μελέτη τους για τις ελληνικές τράπεζες, που δημοσιεύτηκε το 

2009 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι λίγες από αυτές εφαρμόζουν στρατηγικές, που 

ενσωματώνουν την αειφορία, παρόλο που οι μελετητές θεωρούν ότι το ενδιαφέρον 

για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα από μέρους των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών είναι απαραίτητο για να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών, των 

συνεργατών και των ενδιαφερόμενων μερών. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι 

ελληνικές τράπεζες δεν καλύπτουν ευρύτατα τον τομέα της ΕΚΕ κι ανταποκρίνονται 

περίπου κατά 50% σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ (GRI και DTT). Επιπλέον, η 

εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων στρατηγικών κινείται σε εθελοντικό πλαίσιο κι 

ακολουθεί τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες χωρίς προγραμματισμό.  

Παρά τις διαφαινόμενες αδυναμίες και προβλήματα τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται ολοένα κι αυξανόμενη έκδοση κοινωνικών απολογισμών από τις 

τράπεζες, καθώς οι διοικήσεις αισθάνονται να πιέζονται σε αυτό το θέμα από τους 

ξένους ανταγωνιστές τους. Είναι γεγονός ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει μέχρι στιγμής 

μια αξιόλογη επαφή με τις πολιτικές της ΕΚΕ, η οποία χωρίς αμφιβολία μπορεί να 

αποτελέσει την πρωτοπόρο δύναμη ενθάρρυνσης για ένταξη κι εφαρμογή των 

υπεύθυνων στρατηγικών σε όλο τον κορμό της ελληνικής οικονομίας.               
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να παρακολουθήσει την εφαρμογή των 

κατευθυντήριων γραμμών του θεσμού της ΕΚΕ από μία μεγάλη ελληνική τράπεζα, 

έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές οι πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στη 

σύγχρονη εποχή σχετικά με την κοινωνική υπευθυνότητα, αλλά και να 

αποσαφηνιστούν τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής. Επιλέχτηκε η ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ λόγω της μεγάλης και ισχυρής παρουσίας της στον 

ελλαδικό χώρο, και των πολυάριθμων βραβεύσεων και διακρίσεών της σε ελληνικό 

και διεθνές επίπεδο στον τομέα της ΕΚΕ. Από το έτος 2007, που εκδίδει κοινωνικούς 

απολογισμούς, διαφαίνεται η ενεργός συμμετοχή της στα κοινωνικά δρώμενα της 

χώρας συχνά σε συνεργασία με Μ.Κ.Ο κι άλλους φορείς με αποκορύφωμα τη μεγάλη 

δωρεά άνω των 35 εκατ. Ευρώ στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου και της 

Εύβοιας. Άλλωστε, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του 2010 θεωρείται από 

μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ως τράπεζα με υψηλό επίπεδο κοινωνικής 

ευαισθησίας, με καλό εργασιακό κλίμα και σημαντική συνεισφορά στον πολιτισμό 

και τις νέες τεχνολογίες.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή την εποχή η παρακολούθηση των πολιτικών 

των τραπεζών καθώς αυτές διανύουν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους λόγω της 

οικονομικής κρίσης και κυρίως λόγω των κρατικών ομολόγων, που διαθέτουν στο 

χαρτοφυλάκιό τους.  
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Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα της ΕΤΕ 

αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της τράπεζας στο διαδίκτυο, το εσωτερικό δίκτυό 

της (intranet), τα τεύχη του περιοδικού «Πρώτοι εμείς», που εκδίδεται από τη 

διοίκηση και διανέμεται στους εργαζομένους και τις Εκθέσεις ΕΚΕ 2007, 2008, 2009 

και 2010.   

Η ΕΤΕ ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας 

της Ελλάδος το 1928 διατηρούσε το εκδοτικό προνόμιο. Αποτέλεσε την πρώτη και 

εξελίχτηκε στη μεγαλύτερη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους και συνδέθηκε 

άρρηκτα με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999 η μετοχή της 

διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο όμιλος της ΕΤΕ 

προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων κι υπηρεσιών, που 

ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των 

ιδιωτών όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, 

δάνεια, εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (factoring). Με το πληρέστερο δίκτυό της, που αριθμεί 562 καταστήματα 

και 1.485 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας και 

παράλληλα αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι 

υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής και 

διαθέτει τη μεγαλύτερη καταθετική βάση στη χώρα με μερίδιο αγοράς 24%, έχει 

ισχυρή κεφαλαιακή βάση και συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους τραπεζικούς 

ομίλους από πλευράς κεφαλαιοποίησης στην Ευρωζώνη (11η θέση). Ο κύκλος 

εργασιών της αντιστοιχεί περίπου στο 2% του ΑΕΠ της Ελλάδας.  
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Η διοίκηση της ΕΤΕ διατείνεται ότι μία από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις 

σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της τράπεζας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της 

διαδρομής αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής 

κοινωνίας, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 

μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση κι επιτυχία του οργανισμού. 

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής 

κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της τράπεζας να λειτουργεί με 

υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς, που αποτελούν τους σημαντικούς άξονες της 

αειφόρου ανάπτυξης. Η ΕΤΕ δηλώνει ότι στα πλαίσια της ΕΚΕ ως ενδιαφερόμενα 

μέρη θεωρεί τους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους, την επιχειρηματική 

κοινότητα, τις Μ.Κ.Ο., τις τοπικές κοινωνίες, τους προμηθευτές, την πολιτεία και τα 

Μ.Μ.Ε. Έχοντας αναλάβει, λοιπόν, την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, η ΕΤΕ 

αποδεικνύει το διαχρονικό ενδιαφέρον της και την ευαισθησία της στο σεβασμό των 

ανθρώπινων αξιών, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη 

συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Έκφραση της ενσωμάτωσης των βασικών αρχών κι αξιών της ΕΚΕ τόσο στον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της αποτελεί 

το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη», που υποστηρίζει ένα ευρύ 

φάσμα πολιτιστικών, μορφωτικών, ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, σε τρεις βασικούς άξονες: Ευθύνη για τον Άνθρωπο, 

Ευθύνη για το Περιβάλλον, Ευθύνη για τον Πολιτισμό. 

Η σοβαρή προσπάθεια της ΕΤΕ σε θέματα ΕΚΕ κι η ένταξή τους στον κορμό του 

στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας τελευταία, διαφαίνεται από το γεγονός ότι το 
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2010 επιδιώκοντας τη συστηματοποίηση της διαχείρισης θεμάτων ΕΚΕ προέβη σε 

διαρθρωτικές αλλαγές συστήνοντας Υποδιεύθυνση ΕΚΕ, η οποία υπάγεται στη 

Διεύθυνση Γραμματείας Δ.Σ. και Εξυπηρέτησης Μετόχων με αρμοδιότητες όπως να 

μεριμνά και να συντονίζει την εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ, να επιβεβαιώνει την 

εκτέλεση διαρθρωτικών αλλαγών και να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την πορεία 

των ενεργειών.          

Ο πυλώνας «Ευθύνη για τον Άνθρωπο» περιλαμβάνει στους κόλπους του την ευθύνη 

για την αγορά, τους εργαζομένους και την κοινωνία. Με την έννοια ευθύνη για την 

αγορά η ΕΤΕ εκφράζει τη φιλοσοφία της υπεύθυνης συμπεριφοράς και λειτουργίας 

απέναντι στους πελάτες, στους προμηθευτές και στο σύνολο της αγοράς, όπου 

δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό, όσον αφορά τους πελάτες έχει 

συστήσει τον Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας με στόχο τη βελτίωση της 

επικοινωνίας μαζί τους και τη άμεση ανταπόκριση σε παράπονα ή καταγγελίες. Στο 

πλαίσιο αυτό σημαντική πρωτοβουλία της Τράπεζας είναι κι ο πρωτοποριακός 

θεσμός «Συνήγορος του πελάτη», που λειτουργεί α) κατασταλτικά, μεριμνώντας για 

τη φιλική διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ αυτής και των πελατών 

αναζητώντας και προτείνοντας λύσεις κοινής αποδοχής β) προληπτικά, προτείνοντας 

μέτρα που επιδιώκουν να εξαλείψουν τα επαναλαμβανόμενα σημεία τριβής στη 

σχέση με την πελατεία και γ) συνεκτικά, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της τράπεζας με 

τους πελάτες της, τις ανεξάρτητες αρχές και τις ενώσεις καταναλωτών. 

Επιπλέον η επικοινωνία κι η πληροφόρηση που παρέχεται προς την πελατεία 

υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου, καθώς πριν από οποιαδήποτε διαφημιστική 

προβολή ελέγχεται το περιεχόμενό τους κι ο τρόπος παρουσίασης, διασφαλίζοντας τη 

σαφή έγκαιρη, πλήρη και κατανοητή πληροφόρηση τηρώντας παράλληλα το 
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κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφάνεια των 

συναλλαγών. 

Το 2010 η ΕΤΕ στα πλαίσια της θέσπισης ως στρατηγικού στόχου τον 

επαναπροσδιορισμό της σχέσης της με την κοινωνία ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων 

με άξονες τη διαφάνεια και την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής. Δίνοντας έμφαση 

στο θέμα της διαφάνειας επαναδιατύπωσε τους όρους των συμβάσεων σε απλή και 

κατανοητή γλώσσα, εξάλειψε όρους, που θα μπορούσαν να δημιουργούν υποψίες για 

«ψιλά γράμματα» κι αναφέρεται πλέον ευδιάκριτα και κατανοητά ο τρόπος χρέωσης 

των υπηρεσιών. 

Η διαφάνεια εφαρμόζεται μέσα από ολοκληρωμένα μηχανογραφικά συστήματα και 

στον τομέα των προμηθειών. Εκτός από τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, που 

τίθενται κατά τη διαδικασία επιλογής ενός προμηθευτή, κατά την αξιολόγηση 

λαμβάνονται υπόψη κι άλλα ποιοτικά κριτήρια όπως πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.   

Στον τομέα ευθύνη για το εργαζόμενο εντάσσεται η προσπάθεια της τράπεζας για 

συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της, εξασφαλίζοντας ένα 

σύγχρονο κι ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Με 12.217 εργαζόμενους στην Ελλάδα 

το 2010 και 36.866 στις άλλες χώρες δραστηριοποίησής της αναδεικνύεται σε έναν 

από τους σημαντικότερους εργοδότες στα Βαλκάνια. Αποσκοπώντας στην 

προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων της, τη βέλτιστη διαχείριση των δεξιοτήτων 

τους και τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης έχει αναπτύξει εσωτερικά ένα σύγχρονο 

Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού. Επιπλέον, επειδή η 

επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων 

της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξής της και κύριο ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτημα, λειτουργεί τρία σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα, παρέχει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω 

Η/Υ (e-learning), πολιτική εκμάθησης ξένων γλωσσών και προγράμματα 

Επαγγελματικής Πιστοποίησης, τα οποία παρέχουν επίσημο πιστοποιητικό από 

αναγνωρισμένο επαγγελματικό φορέα. Επιπροσθέτως, στις κοινωνικές παροχές προς 

τους εργαζόμενους περιλαμβάνονται η οικονομική ενίσχυση στα παιδιά εργαζομένων 

που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, καθώς και στα παιδιά εργαζομένων που 

διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, η χρηματοδότηση της φροντίδας των παιδιών των  

εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η λειτουργία παιδικών 

κατασκηνώσεων, η στήριξη πολιτιστικών κι αθλητικών εκδηλώσεων και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού των παιδιών των εργαζομένων. Ακόμη, η 

προώθηση των ίσων ευκαιριών κι η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν 

βασικές αρχές της τράπεζας. Εφαρμόζει, λοιπόν, αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης 

απόδοσης, διασφαλίζει ίσα δικαιώματα κι ευκαιρίες για όλους και μεριμνά για τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αφού απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων 

ΑμΕΑ. Τέλος, η υγεία κι η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί κύριο μέλημα της 

ΕΤΕ κι επιδιώκει συστηματικά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 

πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, έχει υιοθετήσει σύστημα 

εισόδου/εξόδου με θύρες ασφαλείας, τη φύλαξη καταστημάτων με ελεγχόμενο 

σύστημα πρόσβασης κτιρίων και υλοποιεί σεμινάρια πυρασφάλειας και 

αντιμετώπισης περιστατικών ληστειών.    

Στον τομέα της προσφοράς στην κοινωνία η ΕΤΕ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 

άνθρωπο και τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες συμμετέχει στην προσπάθεια 

ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλειας με 

στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών. 
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Κατά το 2010 και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία η τράπεζα ανέπτυξε 

χορηγικό πρόγραμμα ύψους €19,73 εκατ. Οι πρωτοβουλίες της τράπεζας 

περιλαμβάνουν μια σειρά από δράσεις οι οποίες αφορούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 

θέματα υγείας, αθλητικές εκδηλώσεις και προσπάθειες έρευνας κι ανάπτυξης 

επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: δωρεά στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών για 

συσσίτια, νοσηλείες, στέγαση απόρων, χορηγία προς το Σωματείο «ΠΝΟΗ»-Φίλοι 

Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, υποστήριξη στο Σωματείο «Φάρος Τυφλών Ελλάδος», 

χορηγία στις Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 

χορηγική σύμβαση με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» για ανέγερση 

νέας πτέρυγας χειρουργείων, στήριξη της Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Παίδων κ.α. Ως προς την προαγωγή του αθλητισμού η ΕΤΕ στηρίζει με 

πολυετή χορηγία ως «Μέγας Χορηγός» την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, 

υποστήριξε οικονομικά τη διοργάνωση «Status Athens Open», το μεγαλύτερο 

επαγγελματικό τουρνουά τένις ανδρών στην Ελλάδα, καθώς και τη Διεθνή 

Συνάντηση Κλασικού Αθλητισμού, τα «26α Βαρδινογιάννεια». Σε θέματα παιδείας, 

εκπαίδευσης κι έρευνας η ΕΤΕ στηρίζει προγράμματα υποτροφιών για σπουδές στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 

ημερίδων κι άλλων εκδηλώσεων.  

Η περιβαντολλογική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της ΕΚΕ και στο πλαίσιο 

αυτό η τράπεζα εντάσσει συνεχώς διαδικασίες στην επιχειρηματική δραστηριότητά 

της κι αναλαμβάνει δράσεις, που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη. Έχει αξιολογηθεί 

θετικά για την κοινωνική και περιβαντολλογική επίδοσή της από ανεξάρτητους 

αναλυτές κι έχει ενταχθεί στο χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας FTSE4Good. Όσον 

αφορά τη δέσμευση της ΕΤΕ για περιβαντολλογικά υπεύθυνη λειτουργία, εφαρμόζει 

από το 2004 Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές 
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πρότυπο ISO 14001. Στα πλαίσια, λοιπόν, της διαχείρισης της ενέργειας και στον 

περιορισμό της κατανάλωσής της προέβη στις ακόλουθες δράσεις: κεντρική 

απενεργοποίηση των σταθμών εργασίας μετά τις 19.00, χρήση λαμπτήρων φθορισμού 

χαμηλής κατανάλωσης, μείωση της ισχύος λαμπτήρων διακοσμητικού φωτισμού, νέα 

υαλοστάσια στις προσόψεις των κτιρίων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

θερμομόνωσης. Επιπλέον προχώρησε σε μείωση της κατανάλωσης νερού μέσω των 

εντατικών συντηρήσεων των υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατέστησε τα παλιά 

κλιματιστικά με νέας τεχνολογίας φιλικότερα προς το περιβάλλον κι επιχείρησε 

εξορθολογισμό των μετακινήσεων των στελεχών και των υπαλλήλων μέσω 

συστημάτων τηλεδιασκέψεων, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και χρήσης υβριδικών 

αυτοκινήτων. Η μείωση των έμμεσων ρύπων επετεύχθη και μέσω της αναβάθμισης 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Internet Banking, Phone Banking και Mobile Banking, 

καθώς με αυτό τον τρόπο οι πελάτες δε χρειάζεται να προσέρχονται στα 

καταστήματα, αλλά εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως και συνεπώς μειώνονται οι 

έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων και 

κυρίως του χαρτιού αποτελεί βασικό μέλημα στα πλαίσια της περιβαντολλογικής 

διαχείρισης της τράπεζας. Έτσι, συνεχίζονται οι προσπάθειες ανακύκλωσης χαρτιού 

που έφτασαν το 2010 τους 456 τόνους, ενώ επεκτείνεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Διακίνησης της Αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του οργανισμού με σκοπό τη 

μείωση στην κατανάλωση χαρτιού κι αναλωσίμων. Επίσης, προωθείται η 

ηλεκτρονική ενημέρωση της πελατείας μέσω Internet Banking με στόχο την αποφυγή 

της αποστολής φυσικών εγγράφων. Εκτός των άλλων ανακυκλώνονται συστηματικά  

μελανοδοχεία εκτυπωτών, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες και 

δίνονται συχνά ως δωρεά σε διαφόρους φορείς έπιπλα, μηχανογραφικός και λοιπός 

εξοπλισμός. Τέλος, για την ελαχιστοποίηση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων 
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χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτί και απαιτεί από τους προμηθευτές της να πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων τους, 

αποφυγή χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, κατοχή πιστοποιητικών 

περιβαντολλογικής διαχείρισης κλπ.     

Η υπευθυνότητα όμως ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση και διαχείριση 

περιβαντολλογικού κινδύνου των επιχειρήσεων, που εντάσσονται στο επιχειρηματικό 

χαρτοφυλάκιό του. Για το λόγο αυτό η ΕΤΕ χρησιμοποιεί το μοντέλο αξιολόγησης 

επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων Risk Analyst, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αξιολογούμενης επιχείρησης. Εκτός των άλλων κατά 

τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αξιολογούνται από 

εξειδικευμένους περιβαλλοντικούς συμβούλους, που διενεργούν ελέγχους και 

πιστοποιούν τη συμμόρφωση των έργων με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας 

και την έκδοση των σχετικών αδειών. Επιπλέον, η ανάπτυξη πράσινων τραπεζικών 

προϊόντων συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τέτοιου είδους 

προϊόντα λιανικής τραπεζικής που προωθεί η ΕΤΕ είναι το «Πράσινο δάνειο» με 

σκοπό τη χρηματοδότηση της αγοράς κι εγκατάστασης προϊόντων εξοικονόμησης 

ενέργειας π.χ. υβριδικά αυτοκίνητα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κλπ., το δάνεια «Εστία 

πράσινη» για την αγορά, επισκευή ή κατασκευή ενεργειακά αναβαθμισμένης 

κατοικίας, το δάνειο για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε οικίες και το 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια, που επενδύει σε μετοχές εταιρειών, 

οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κι 

εναλλακτικών καυσίμων, της ανακύκλωσης, της διαχείρισης αποβλήτων κι υδάτινων 

πόρων. Τέλος, η τράπεζα έχοντας ως στόχο την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης οργανώνει 
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εθελοντικές δενδροφυτεύσεις σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, στις οποίες 

λαμβάνουν μέρος πολλοί εργαζόμενοι.  

Η προαγωγή του πολιτισμού κι η ανάδειξη της εθνικής κληρονομιάς αποτελούν 

βασικούς άξονες της ΕΚΕ της τράπεζας, που στηρίζονται κι ενισχύονται από το 

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο (ΕΛΙΑ) και το Ιστορικό Αρχείο της τράπεζας. Το Μορφωτικό Ίδρυμα 

αναλαμβάνει εκδόσεις συγγραμμάτων, που διατίθενται δωρεάν σε φοιτητές και 

βιβλιοθήκες εσωτερικού κι εξωτερικού, πραγματοποιεί εκθέσεις εικαστικού 

περιεχομένου, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδηλώσεις λόγου και 

σεμινάρια παλαιογραφίας, ενώ το ΕΛΙΑ στηρίζει τις έρευνες στη λογοτεχνία και την 

ιστορία. Παράλληλα, υλοποιούνται χορηγικά προγράμματα για την αποκατάσταση 

διατηρητέων κτιρίων, ιερών ναών, την αναβάθμιση βιβλιοθηκών, τη διοργάνωση 

εκθέσεων και παραστάσεων. 

Λόγω όλων των παραπάνω πρωτοβουλιών και προσπαθειών σε κοινωνικό, 

περιβαντολλογικό και πολιτισμικό επίπεδο η ΕΤΕ έχει λάβει πολυάριθμες σημαντικές 

διακρίσεις και βραβεύσεις κατά τα έτη 2008-2011, οι σπουδαιότερες από τις οποίες 

είναι οι εξής: 

• «Marketing Excellence Award» από το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Μάρκετινγκ (2011 & 2009) 

• «Best Investor Relations by a Greek Company in 2011 & 2009», στο 

πλαίσιο της ετήσιας πανευρωπαϊκής αξιολόγησης του περιοδικού ΙR 

Magazine 
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• Διακρίσεις στο θεσμό «BRAVO 2011, Ανοικτός διάλογος για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη», που αξιολογεί τους κοινωνικούς απολογισμούς 

εταιρειών βάσει διεθνών κριτηρίων 

• «Famous Brands 2011, 2009 & 2008», σύμφωνα με έρευνα που 

διενεργείται από το Reputation Management Institute 

• Βράβευση (SILVER) το 2010 από το δείκτη CR Index, το 

σημαντικότερο δείκτη μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον 

τομέα της ΕΚΕ 

• Βραβείο THALES-Κορυφαία διάκριση ΕΚΕ για το 2010 

• Έπαινοι για τις εκδόσεις ετήσιων εκθέσεων ΕΚΕ κατά τη διάρκεια των 

CSR Forum 2009, 2010, 2011 

• «Bank of the Year 2009», σύμφωνα με το διεθνούς κύρους οικονομικό 

περιοδικό «The Banker» 

Όμως πως προσλαμβάνουν οι πελάτες της ΕΤΕ και γενικότερα οι Έλληνες πολίτες τις 

δράσεις της ΕΤΕ στον τομέα της ΕΚΕ; 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματός της η τράπεζα διενήργησε κατά το 2010 

ποσοτική έρευνα για την ΕΚΕ σε δείγμα περίπου 700 ατόμων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, η προσφορά ευέλικτων προϊόντων, η διαφάνεια, η 

αξιοπιστία κι η ειλικρίνεια στις συναλλαγές με την πελατεία, η συμβολή στην 

οικονομική ανάπτυξη μέσω χρηματοδότησης επιχειρήσεων κι ιδιωτών, καθώς κι η 

κοινωνική προσφορά μέσω χορηγικής υποστήριξης πρωτοβουλιών με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, αποτελούν τους πιο σημαντικούς τομείς δράσεων ΕΚΕ για τον τραπεζικό 

κλάδο, στους οποίους η ΕΤΕ προηγείται μεταξύ των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των 
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ερωτηθέντων θεωρούν ότι η τράπεζα επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία, ενώ κατέχει 

ισχυρή θέση στους τομείς ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και της 

επένδυσης σε νέες τεχνολογίες. Τέλος, με βάση τα στοιχεία της έρευνας 

αναγνωρίζεται η σημαντική συνεισφορά της στον πολιτισμό.     

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τα χορηγικά 

προγράμματα της ΕΤΕ κατά τα έτη 2007-2010, ενώ τα σχεδιαγράμματα απεικονίζουν 

την κατανομή του προγράμματος εκάστου έτους: 

Οικονομικά στοιχεία 2010 2009 2008 2007 

Χορηγικό πρόγραμμα (σε εκατ. €) 19,73 23,10 17,60(+7,10) 15,28(+25,02) 

Ποσοστό % επί των κερδών (προ 

φόρων) 
- 5,7 3,9 3,9 

*Επισημαίνεται ότι τα ποσά 7,10 & 25,02 εκατ. € κατά τα έτη 2007 & 2008 αφορούν έκτακτη 

χορηγική ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών Πελοποννήσου κι Εύβοιας, που δόθηκε για την 

αποκατάσταση των ζημιών.  

**Το 2010 δεν αναφέρεται ποσοστό του χορηγικού προγράμματος επί των προ φόρων κερδών γιατί η 

τράπεζα παρουσίασε αρνητική κερδοφορία (ζημιές). 

Πηγή: Εκθέσεις ΕΚΕ της ΕΤΕ 2007-2010 
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 Πηγή: Εκθέσεις ΕΚΕ της ΕΤΕ 2007-2010 
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(GRI-έκδοση G3) και μάλιστα η έκδοση του 2010 έχει καλύψει τις απαιτήσεις για το 

Β+ επίπεδο. 

Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ΕΤΕ καταβάλει 

μια σοβαρή προσπάθεια στον τομέα της ΕΚΕ, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις 

διεθνείς κατευθύνσεις για την εταιρική υπευθυνότητα και εντάσσεται πλήρως στα 

στρατηγικούς στόχους και στα επιχειρησιακά σχέδια του οργανισμού και θεωρεί το 

θεσμό ως πρόκληση, που θα της επιτρέψει να αποκομίσει κέρδη και να αποτρέψει 

πιθανούς κινδύνους γι’ αυτήν (Scholtens, 2009). Κρίνοντας κυρίως από τα 

αριθμητικά δεδομένα εντύπωση προκαλεί η πολύ σημαντική συνεισφορά στην 

αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, η οποία αγγίζει τα 35 εκατ. € κατά τα 

έτη 2007-2008. Εκτός αυτού, από το 2007, οπότε κι εφαρμόζεται επίσημα η ΕΚΕ κι 

εκδίδεται ετήσιος απολογισμός οι δαπάνες για τον τομέα αυτό ακολουθούν αυξητική 

τάση με εξαίρεση το έτος 2010 κατά το οποίο σημειώνεται μείωση του χορηγικού 

προγράμματος σε σχέση με το 2009. Το γεγονός αυτό, βέβαια, εν μέρει είναι 

δικαιολογημένο, καθώς κατά την τελευταία κλεισμένη λογιστική χρήση η τράπεζα 

παρουσίασε ζημιές, ωστόσο δεν παρέλειψε να προσφέρει περίπου 20 εκατ. € σε 

κοινωνικά προγράμματα. Παίρνοντας ως πρότυπο τις κατευθυντήριες γραμμές, που 

έθεσε στην έρευνά του ο Scholtens, όταν το 2009 αξιολόγησε 30 χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα από όλο τον κόσμο σε σχέση με την πολιτική υπευθυνότητας που 

εφαρμόζουν, παρατηρούμε ότι η ΕΤΕ με το πρόγραμμα ΕΚΕ, που έχει θεσπίσει, 

ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και καλύπτει πολλούς από τους τομείς 

της ΕΚΕ μερικοί από τους οποίους, σύμφωνα με τον ερευνητή, είναι οι εξής: 

πιστοποιήσεις σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έκθεση αειφορίας, 

περιβαλλοντική πολιτική, έλεγχος εφοδιαστική αλυσίδας, ποσοτικοποίηση 

περιβαλλοντικών στόχων, διαφάνεια στις συναλλαγές, χρηματοδότηση αειφόρων 
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επενδύσεων, «πράσινα» και «κοινωνικά» προϊόντα (δάνεια και αποταμιευτικά), 

χορηγικά προγράμματα, ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, παροχή εκπαίδευσης και 

ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους και τέλος εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και 

δείκτες ΕΚΕ. Εξετάζοντας τους δημοσιευμένους κοινωνικούς απολογισμούς της 

τράπεζας διαπιστώνει κανείς ότι αυτή εφαρμόζει λιγότερο ή περισσότερο πλείστες 

από τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές. Υποστηρίζει προγράμματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης με περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, 

διατηρεί υγιείς κι ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα προωθεί τη δίκαιη κι 

ίση μεταχείριση εργαζομένων παρέχοντας κίνητρα εξέλιξης, ενισχύει υπηρεσίες 

υγείας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού σε συνεργασία με σωματεία, 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και την Εκκλησία. Όσον φορά την αξιολόγηση του 

περιβαλλοντικού κινδύνου των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, εφαρμόζει 

αυστηρά διεθνή κριτήρια και παρέχει πλήθος «πράσινων» προϊόντων, που 

απευθύνονται όμως κυρίως σε ιδιώτες και νοικοκυριά. Στο σημείο αυτό, όπως 

αναφέρεται και στη σχετική βιβλιογραφία (Evangelinos et al., 2009) για τις 

περισσότερες ελληνικές τράπεζες, πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εταιρικής 

υπευθυνότητας της ΕΤΕ δεν παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για τη 

χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν παρέχει 

ιδιαίτερα ελκυστικά «πράσινα» αποταμιευτικά προϊόντα.    

Σε σχέση με τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού η εφαρμογή της 

ΕΚΕ στις ελληνικές τράπεζες γενικότερα και στην ΕΤΕ ειδικότερα, βρίσκεται σε 

πρώιμο στάδιο, καθώς διαγράφει ιστορία 4-5 ετών. Παρόλ’ αυτά γίνονται φιλότιμες 

προσπάθειες από όλους, οι οποίες θα πρέπει να ενταθούν κυρίως στον τομέα των 

αειφόρων μεγάλων επενδύσεων. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η σοβούσα οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα κι οι επιπτώσεις της στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών 
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κυρίως μετά το «κούρεμα» των ελληνικών κρατικών ομολόγων ίσως φαίνεται να δρα 

ανασταλτικά στην αναπτυξιακή πορεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατ’ 

επέκταση στην κοινωνική δράση τους. Όμως, μήπως αυτό το γεγονός ταυτόχρονα 

αποτελέσει αφορμή για την οικονομική ανάταση μέσω των αειφόρων επενδύσεων κι 

έτσι η κρίση να δώσει ευκαιρίες για ανάπτυξη επενδύσεων σε νέους προσοδοφόρους 

τομείς της οικονομίας; Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν έρευνες, που θα 

παρακολουθούσαν την αντίδραση των τραπεζών και τα μέτρα που θα λάβουν 

αναφορικά με την ΕΚΕ, μετά το φημολογούμενο PSI, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό σε βάθος πενταετίας.      

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεμελιώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 και στη 

συνέχεια θεσμοθετήθηκε και συστηματοποιήθηκε από διεθνείς οργανισμούς και 

φορείς, μεταλλασσόμενη από την απλή μορφή της φιλανθρωπίας και χορηγίας σε ένα 

οργανωτικό μοντέλο, το οποίο προσεγγίζει ολιστικά τους συνεκτικούς δεσμούς 

μεταξύ κοινωνίας κι επιχειρήσεων. Η ενδυνάμωση του θεσμού στις αρχές του 21ου 

αιώνα είναι απότοκο των κοινωνικών εξελίξεων κι αποτελεί την απάντηση των 

επιχειρήσεων στα αιτήματα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για καθαρότερο 

περιβάλλον και δικαιότερη κοινωνία. Επιπλέον, ήρθε να καλύψει το κενό των 

κρατών, που πλέον λόγω οικονομικών δυσχερειών αδυνατούν να αρθούν στο ύψος 

των περιστάσεων και να εξασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 

αφενός και κοινωνικής συνοχής κι αειφορίας αφετέρου. Μάλιστα η κοινή λογική 
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υπαγορεύει ότι εφόσον οι επιχειρήσεις οικειοποιούνται ένα μεγάλο μέρος των 

φυσικών και κοινωνικών πόρων, είναι λογικό να πρέπει να λειτουργούν κι 

ανταποδοτικά προς το περιβάλλον και την κοινωνία.  

Όμως λαμβανομένου υπόψη του καθεαυτού ρόλου των επιχειρήσεων, που είναι η 

μεγιστοποίηση των κερδών, μήπως οι δράσεις της ΕΚΕ λειτουργούν ανασταλτικά 

προς το σκοπό ύπαρξής τους, λόγω του κόστους , που χρειάζεται για να υλοποιηθούν; 

Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που συμμερίζονται την παραπάνω άποψη (Jensen, 2002), 

έχει αποδειχθεί ότι τα οφέλη από την επίδειξη κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς 

είναι πολλαπλά για τις εταιρείες (Schreck, 2011, Lacey and Jenett-Hensel, 2010, 

Albinger and Freeman, 2000). Βελτίωση της εταιρικής εικόνας και της φήμης τους, 

ενδυνάμωση της αξιοπιστίας, αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του καλού 

εργασιακού κλίματος και της οικονομικής απόδοσης μέσω της αύξησης των 

πωλήσεων αλλά και της μείωσης των εξόδων, ευκαιρίες για εισαγωγή νέων 

καινοτόμων προϊόντων στην αγορά και προσέλκυση νέων επενδυτών είναι μερικοί 

μόνο από τους καρπούς, που αποφέρει η ΕΚΕ. Βέβαια, τα αποτελέσματα αυτά μπορεί 

να μην είναι άμεσα ορατά, καθώς η επένδυση στην κοινωνική υπευθυνότητα 

χρειάζεται μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, τελικά όμως προσδίδει ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Hong and Andersen, 2011). 

Ωστόσο, ακριβώς λόγω εξαιτίας των πολλών και ποικίλων ωφελειών, που αποκομίζει 

μια επιχείρηση από την υιοθέτηση παρόμοιας συμπεριφοράς, ασκείται έντονη κριτική 

από πολλούς ως προς την ιδιοτέλεια (Valor, 2007), που μπορεί να κρύβουν τέτοιου 

είδους δράσεις και γενικά εκφράζεται καχυποψία για τους σκοπούς και τα μέσα 

ενσάρκωσης του θεσμού (Lii and Lee, 2011). Είναι γεγονός ότι τις περισσότερες 

φορές οι εταιρείες διαφημίζονται για τις κοινωνικές δράσεις τους, όμως κανείς δεν 
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αμφιβάλλει ότι είναι προτιμότερο να λαμβάνουν μέτρα κοινωνικής ευημερίας, 

προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου κι έστω 

να διαφημίζονται μέσω αυτών, από το να μην προβαίνουν σε καμία τέτοια 

δραστηριότητα και να αποβλέπουν μόνο στο ίδιον όφελος. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη 

κρίσιμη οικονομικά και κοινωνικά εποχή, οποιαδήποτε πρωτοβουλία, που προάγει 

την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη, κρίνεται πολύτιμη κι 

απαραίτητη. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, οι κοινωνικές δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν όχημα συγκάλυψης παράνομων 

ενεργειών, παραβίασης κανόνων ή εξασφάλισης ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων 

σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, γιατί τέτοιου είδους συμπεριφορά πιθανόν 

προκαλεί περισσότερα δεινά στο περιβάλλον και τον κοινωνικό ιστό από την ωφέλεια 

των φιλανθρωπικών προσφορών και χορηγιών.      

Για να είναι επιτυχημένο ένα πρόγραμμα ΕΚΕ και να αποδώσει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα τόσο στην επιχείρηση όσο και στην κοινωνία και το περιβάλλον θα 

πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένο κατόπιν συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και να 

εντάσσεται στη στρατηγική διοίκηση της εταιρείας, να μην πρόκειται δηλ. για μία 

αποσπασματική και πρόσκαιρη δράση, αλλά για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο 

εξυπηρετεί μακροπρόθεσμες ανάγκες. Οι τομείς δράσης της ΕΚΕ είναι πολυάριθμοι 

και ποικίλοι και κάθε εταιρεία ανάλογα με το μέγεθος, το προφίλ και τις 

προτεραιότητές της μπορεί να επιλέξει αυτόν, που της ταιριάζει. Επιπλέον, οι 

αναλαμβανόμενες δράσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την κουλτούρα και 

τους στόχους της επιχείρησης. Ένα ακόμη σημείο που θα ήταν καλό να προσέξουν οι 

διοικήσεις είναι ο τρόπος έκφρασης της δράσης δηλ. η μορφή της κοινωνικής 

προσφοράς (χορηγία, φιλανθρωπία, μάρκετινγκ σκοπού κλπ), έτσι ώστε λαμβάνοντας 

υπόψη την ιδιοσυγκρασία και τις προτεραιότητες του κοινού στο οποίο απευθύνεται 
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(target group), να αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για όλους, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τυχόν σκεπτικισμό και καχυποψίες για τις προθέσεις 

της εταιρείας, από μέρους των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό πριν την εφαρμογή 

και τη διάδοση του μηνύματος της προσφοράς θα ήταν φρόνιμο να μελετάται 

ενδελεχώς πώς αυτά τα δύο στοιχεία θα επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά 

των πελατών (Nan and Heo, 2007). Έχει διαπιστωθεί, μάλιστα, ιδιαίτερα σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης, οι καταναλωτές επιζητούν, εκτός της 

συναισθηματικής αξίας της προσφοράς τους, να απολαμβάνουν και κάποια 

λειτουργική αξία από το προϊόν που συμμετέχει σε καμπάνια μάρκετινγκ σκοπού, 

δηλ. να έχουν κάποιο ίδιον όφελος όσον αφορά την αγορά του προϊόντος (Green and 

Peloza, 2011). Επομένως, οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ οφείλουν να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με το σχεδιασμό του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ των εταιρειών.     

Η πρόσφατη οικονομική κρίση τόσο σε παγκόσμιο όσο κι εθνικό επίπεδο για την 

Ελλάδα αποτελεί αφορμή για αναθεώρηση κι επαναπροσδιορισμό των σχέσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η κοινωνία έχει ανάγκη 

τις επιχειρήσεις, αλλά και το αντίστροφο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει οι επιχειρήσεις 

να επιλέγουν και να εφαρμόζουν εκείνες τις στρατηγικές, που θα διασφαλίζουν 

βιωσιμότητα για τις ίδιες, αλλά ταυτόχρονα θα επιδεικνύουν και ηθικές συμπεριφορές 

προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών και κυρίως του κοινωνικού περίγυρου 

και του φυσικού περιβάλλοντος. Στην παρούσα φάση, καθώς οι προκλήσεις είναι 

πολλές και μεγάλες, αυτό που χρειάζεται είναι δημιουργικότητα, καινοτομία κι 

υπευθυνότητα, χαρακτηριστικά που αποδίδουν απόλυτα το νόημα της ΕΚΕ.    

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ως ο ακρογωνιαίος λίθος 

της οικονομίας, καλούνται, αναλογιζόμενες τα υπερκέρδη τους κατά τα προ της 
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κρίσης έτη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία και την αγορά και 

να δώσουν την ώθηση για την ανάπτυξη αειφόρων κι άλλων επενδύσεων, που τόσο 

πολύ έχει ανάγκη η Ελλάδα. 

Συνεπώς, εφόσον η οικονομική, κοινωνική και περιβαντολλογική κρίση απέδειξε την 

αποτυχία του υφιστάμενου μοντέλου αξιών κι ανάπτυξης, είναι επιτακτική ανάγκη ο 

επιχειρηματικός κόσμος να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 

επιχειρηματικού κέρδους και κοινωνικής ευημερίας και να αποκαταστήσει την 

προσήκουσα ποιότητα ζωής για όλους. Σε αυτό το εγχείρημα θα πρέπει όλοι οι 

κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι, καταναλωτές, κυβερνήσεις, Μ.Κ.Ο. να σταθούν 

αρωγοί με την υπεύθυνη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε όχι μόνο να βρεθεί διέξοδος 

στην κρίση, αλλά και να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη κι αειφορία.  

Τέλος, με αφορμή την παρούσα εργασία αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και μελέτης 

θα μπορούσε να αποτελέσει σε γενικές γραμμές η πορεία κι η εξέλιξη του θεσμού της 

ΕΚΕ εν μέσω της οικονομικής κρίσης, πώς δηλ. θα συμπεριφερθούν οι επιχειρήσεις 

στην κοινωνία και το περιβάλλον και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της 

συμπεριφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρακολουθηθεί η στάση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για τις οποίες δεν έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες κι οποίες ούτως ή 

άλλως παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες στην ανάληψη κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δράσεων, λόγω των περιορισμένων πόρων τους, του σχεδόν 

ανύπαρκτου στρατηγικού σχεδιασμού τους και των δυσκολιών που συναντούν στην 

κοινοποίηση των δράσεών τους στο ευρύ κοινό. Έντονο ενδιαφέρον, επίσης, θα 

παρουσίαζαν μελέτες, που θα αφορούσαν την κοινωνική προσφορά των ελληνικών 

τραπεζών μετά το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, από το οποίο θα χάσουν 

μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους, και πώς αυτό θα επηρεάσει την κοινωνική 
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πολιτική τους. Ως απόσταγμα όλων των παραπάνω, προκύπτει ότι θα πρέπει να 

βρεθούν κάποιες φόρμουλες δράσης σχετικά με την κοινωνική πολιτική των 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία να ωφεληθούν τόσο η 

βιωσιμότητα τους όσο και πρόοδος της κοινωνίας κι η προστασία του περιβάλλοντος, 

και κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει με τη συνδρομή και τη συνεργασία αφενός 

ερευνητών του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ, κι αφετέρου των ίδιων των μάνατζερ.                 
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