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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη σηµερινή κοινωνία, το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αειφορίας έχει ευρέως αναγνωρισθεί ως υψίστης σηµασίας, µε αποτέλεσµα οι 
επιχειρήσεις να δέχονται πιέσεις να δρουν πιο «πράσινα». Οι επιχειρήσεις στην 
προσπάθειά τους να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο αυξανόµενο ενδιαφέρον για τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα, καλούνται να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές τόσο σε 
λειτουργικά ζητήµατα όσο και σε θέµατα διαµόρφωσης στρατηγικής. Στις µέρες µας η 
πράσινη δράση προβάλλεται τόσο ως ανάγκη όσο και ως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. 
Κύριος στόχος της εργασίας αυτής, είναι να θεµελιώσει πώς οι τράπεζες, υιοθετώντας 
τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης στην επιχειρηµατική και λειτουργική τους δράση και 
επιλέγοντας την κατάλληλη επιχειρηµατική στρατηγική, µπορούν να οδηγηθούν στην 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 
Αρχικά στο 1ο κεφάλαιο γίνεται µία ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος µίας επιχείρησης γενικά, που αποτελεί βασικό εργαλείο στη διαδικασία 
επιλογής της κατάλληλης επιχειρηµατικής στρατηγικής, ενώ στο 2ο κεφάλαιο γίνεται µία 
προσπάθεια ορισµού της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης. Στη συνέχεια στο 3ο 
κεφάλαιο, αποδεικνύεται πώς µία επιχείρηση επιλέγοντας πράσινες πρακτικές µπορεί 
να οδηγηθεί σε απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος επιλέγοντας παράλληλα 
είτε µία στρατηγική διαφοροποίησης, είτε µία στρατηγική ηγεσίας κόστους είτε 
αναπτύσσοντας θεµελιώδεις ικανότητες µέσω της πράσινης επιχειρηµατικής της 
δράσης. Στο 4ο κεφάλαιο και αφού ορισθεί ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, 
παρουσιάζεται το πώς οι τράπεζες κατορθώνουν τελικά να θεµελιώσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα µέσω της πράσινης ανάπτυξης και σε συνδυασµό µε ποια επιχειρηµατική 
στρατηγική το επιτυγχάνουν. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µελέτη 
περίπτωσης της Τράπεζας Πειραιώς που θεωρείται πρωτοπόρος σε θέµατα πράσινης 
επιχειρηµατικότητας. 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι η επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι εφικτή µέσω της πράσινης ανάπτυξης, τόσο στον 
τραπεζικό κλάδο όσο και σε άλλες µορφές επιχειρηµατικής δράσης. Ωστόσο απαιτείται 
επίµονη και συστηµατική προσπάθεια από την πλευρά των στελεχών της επιχείρησης, 
αφού η πράσινη ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα αποδίδουν τα οφέλη τους σε βάθος 
χρόνου, καθώς απαιτείται να γίνει µία ολική αναδιάρθρωση των εσωτερικών δοµών και 
διαδικασιών της επιχείρησης. Επιπλέον, το κατά πόσο το αποκτούµενο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα είναι δυνατόν να καταστεί διατηρήσιµο, εξαρτάται από τις εκάστοτε 
συνθήκες της αγοράς αλλά και από την ικανότητα των επιχειρηµατικών στελεχών, 
καθώς απαιτείται διαρκής ενίσχυση των επιµέρους στοιχείων που το διαµορφώνουν 
έτσι ώστε να αναδηµιουργούνται νέα διαδοχικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 
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Ανάλυση του Εξωτερικού & Εσωτερικού Περιβάλλοντος µιας Επιχείρησης Κεφάλαιο 1 

 

Σελίδα 4 από 155 

1. Ανάλυση του Εξωτερικού & Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

µιας Επιχείρησης 

 

1.1. Aνάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

1.1.1. Εισαγωγή 

Ο φηµισµένος κινέζος στρατηγός Sun Tzu (6ος αιώνας π.Χ.), ο οποίος θεωρείται 

διάνοια στην πολεµική στρατηγική, έλεγε ότι: «Για να διασφαλίσετε τη νίκη, πάντα να 

διερευνάτε προσεκτικά το πεδίο της µάχης πριν από τη µάχη». Έτσι λοιπόν και µία 

επιχείρηση προκειµένου να είναι ετοιµοπόλεµη και αποτελεσµατική στην 

αντιµετώπιση όλων των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκύπτουν, θα 

πρέπει να γνωρίζει το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και 

δραστηριοποιείται. 

Στη σηµερινή εποχή των συνεχών κοινωνικοπολιτικών αλλαγών, της έκρηξης της 

πληροφόρησης, της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των επιστηµών, της δυσµενούς 

αλλαγής των περιβαλλοντικών και κλιµατολογικών συνθηκών, της έντασης του 

ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η 

ανάγκη για τις επιχειρήσεις να µελετήσουν το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η 

προσεκτική µελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος, η πλήρης γνώση αυτού και η 

έγκαιρη ανάγνωση επικείµενων ή συντελεσµένων αλλαγών σε αυτό, αποτελεί ένα 

αδιαµφισβήτητα χρήσιµο εργαλείο για τη σύγχρονη επιχείρηση. 

Το εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης είναι δυνατόν να υποκρύπτει τόσο 

ευκαιρίες όσο και απειλές. Προκειµένου να είναι επιτυχηµένη και να αποδειχθεί 

βιώσιµη, µία επιχείρηση οφείλει να ανακαλύψει αυτές τις ευκαιρίες και απειλές και 

στη συνέχεια να προσπαθήσει να αποφύγει τις απειλές και να εκµεταλλευτεί τις 

ευκαιρίες προς όφελός της. 

Γενικά αυτή η µεταβλητότητα και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το εξωτερικό 

περιβάλλον µπορεί να εισπραχθεί ως απειλή από τα διευθύνοντα στελέχη µιας 

επιχείρησης καθώς στέκεται εµπόδιο στην χάραξη µακρόπνοων στρατηγικών 

πλάνων και σχεδίων και στη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της επιχείρησης και 

του περιβάλλοντός της. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως 
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µία ευκαιρία καθώς δηµιουργεί νέα πεδία δράσης καθώς και τις προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στο στρατηγικό σχεδιασµό1. 

Πιο αναλυτικά το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αποτελείται από: 

• Το ευρύτερο – µάκρο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την επιχείρηση αλλά και 

κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια χώρα και 

• Το ανταγωνιστικό (µίκρο) περιβάλλον, δηλαδή το άµεσο κλαδικό περιβάλλον 

της επιχείρησης2. 

Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζονται οι κυριότερες µεταβλητές του µάκρο και µίκρο 

περιβάλλοντος µίας επιχείρησης οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια του 

κεφαλαίου. 

 

Σχήµα 1-1: Μεταβλητές του Περιβάλλοντος 

Πηγή: Μπουραντάς ∆. , 2001 

 

                                                           
1
 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (σελ. 72-73), Concepts in strategic management and business policy, Pearson 

Prentice Hall  
2
 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 60), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. Μπένου  
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1.1.2. Το ευρύτερο – µάκρο περιβάλλον 

 

Το µάκρο περιβάλλον της επιχείρησης απαρτίζεται από δυνάµεις οι οποίες δεν 

επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσµες δραστηριότητές της αλλά συνήθως έχουν επιρροή 

στις αποφάσεις και τις δραστηριότητες εκείνες µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η 

ψήφιση ενός φορολογικού νόµου, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου, η αύξηση της 

ανεργίας ή του πληθωρισµού, είναι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν 

σηµαντικά τις αποφάσεις και τη λειτουργία µιας επιχείρησης. 

Πιο αναλυτικά οι βασικές διαστάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης 

είναι οι εξής: 

� Πολιτική/ Νοµική διάσταση 

Ο τρόπος και ο βαθµός που το κράτος παρεµβαίνει στη λειτουργία της οικονοµίας 

επηρεάζει κατ’ επέκταση σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο λειτουργίας µιας 

επιχείρησης. Στο πολιτικό/ νοµικό περιβάλλον αναφέρεται η πολιτική σταθερότητα, το 

είδος του πολιτεύµατος που επικρατεί, η στάση της κυβέρνησης έναντι ιδιωτικών και 

κρατικών επιχειρήσεων, η θέσπιση νόµων και ρυθµιστικών πλαισίων που µπορούν 

να έχουν άµεση ή έµµεση επίδραση στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

Η τροποποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας µέσω ψήφισης ενός νέου νόµου, η 

εργατική νοµοθεσία, οι νόµοι εναντίον της περιβαλλοντικής µόλυνσης ή η θέσπιση 

ρυθµιστικών περιορισµών αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση της ενέργειας, είναι 

παράγοντες που µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικές απειλές ή ευκαιρίες για την 

επιχείρηση. Για το λόγο αυτό οι σύγχρονοι οργανισµοί θα πρέπει να παρακολουθούν 

συνεχώς και αδιάκοπα το πολιτικό και νοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δρουν και 

αναπτύσσονται προκειµένου να αντιλαµβάνονται έγκαιρα τις υποκρύπτουσες 

ευκαιρίες και απειλές και να διαµορφώνουν ανάλογα τη στρατηγική τους. 

Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

εκτός από το νοµικό και πολιτικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο 

δραστηριοποιούνται, να ενηµερώνονται για το σύνολο των εξελίξεων στο διεθνές 

πολιτικό/ νοµικό περιβάλλον. Για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις η ανωτέρω διαδικασία 

είναι αναγκαία για προφανείς λόγους λόγω της φύσης τους, ενώ για τις επιχειρήσεις 

τοπικού χαρακτήρα η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων είναι χρήσιµη καθώς 

µπορεί για παράδειγµα να τους χαρίσει µία προοπτική διεθνούς επέκτασής τους 

µέσω της εκµετάλλευσης µίας διαφαινόµενης ευκαιρίας. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό το πολιτικό/ νοµικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ρευστό καθώς 

επηρεάζεται από παράγοντες ξένους ως προς τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Για 

το λόγο αυτό απαιτείται από τη µεριά της επιχείρησης η διαµόρφωση µίας συνετούς 

και ευέλικτης στρατηγικής προκειµένου να αποφευχθεί µία καταστροφική “πολιτική 

έκπληξη”3. 

� Οικονοµική διάσταση 

Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο επίπεδο των κύριων οικονοµικών µεγεθών µίας 

χώρας καθώς και στις γενικότερες τάσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργεί και αναπτύσσεται η επιχείρηση. Μεταβολές σε βασικά οικονοµικά µεγέθη 

όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, τα επιτόκια δανεισµού των τραπεζών, το 

επίπεδο του πληθωρισµού, το ποσοστό της ανεργίας, η τιµή του πετρελαίου, οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, είναι στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την 

επιχείρηση καθώς µπορούν να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό την πορεία του και τη 

βιωσιµότητά του. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κρίνεται χρήσιµο η µελέτη του οικονοµικού 

περιβάλλοντος να µην περιορίζεται µόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά να επεκτείνεται και 

στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον ακολουθώντας την τάση για 

παγκοσµιοποίηση των αγορών και της οικονοµικής δραστηριότητας. Αντιθέτως 

βέβαια σε ορισµένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο η ανάλυση του οικονοµικού 

πλαισίου να ειδικεύεται στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ή στον κλάδο 

εκείνο που ενδιαφέρεται να εισέλθει, καθώς είναι δυνατό σε µία οικονοµία που 

αντιµετωπίζει προβλήµατα να υπάρχουν κλάδοι µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. 

� Κοινωνικοπολιτιστική διάσταση 

Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

µίας επιχείρησης. Κάποιοι σηµαντικοί κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες είναι οι 

εξής4: 

• Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και στις συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου 

(αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθησία, στροφή προς τον υγιεινό τρόπο 

ζωής και διατροφής, επιδίωξη επαγγελµατικής καταξίωσης και επιτυχίας) 

• Το µορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών 

• Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα η δυναµική είσοδος 

αυτής στην αγορά εργασίας 

• Οι ηθικοί κανόνες και η κοινωνική υπευθυνότητα των οργανισµών 

                                                           
3
 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 61), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. Μπένου 

4
 Γεωργόπουλος Ν. , 2002, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Ε. Μπένου 
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• Οι αλλαγές στη σύνθεση του παγκόσµιου πληθυσµού - δηµογραφικές 

αλλαγές. Οι δηµογραφικές αυτές αλλαγές συνίστανται κυρίως στο µέγεθος 

του πληθυσµού, την ηλικιακή του δοµή, την γεωγραφική του κατανοµή και τη 

διανοµή του εισοδήµατος5. Οι παράγοντες αυτοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί 

καθώς επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες των ατόµων, την 

αγοραστική τους δύναµη καθώς και τη διαµόρφωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος των οργανισµών. 

Οι παραπάνω παράγοντες και η µελέτη των τάσεων και εξελίξεων σε αυτούς, 

αποτελούν σηµαντική πηγή από όπου µπορεί να αναδυθούν απειλές προς αποφυγή 

αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων.  

� Τεχνολογική διάσταση 

Η διάσταση αυτή αφορά στα τεχνολογικά επιτεύγµατα ή τις τάσεις στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας που δύναται να επηρεάσουν την επιχείρηση και τη διαµόρφωση της 

στρατηγικής της. Η παρακολούθηση των τάσεων και η υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών, µπορούν να αποτελέσουν για µία επιχείρηση πολύτιµο εργαλείο για την 

ανάπτυξή της και να τη βοηθήσουν να χαράξει µία επιτυχηµένη πορεία. Αντίθετα η 

αδυναµία αφοµοίωσης και παρακολούθησης των τεχνολογικών αλλαγών µπορεί να 

αποτελέσει απειλή για την επιχείρηση. 

Ορισµένες σηµαντικές µεταβλητές της τεχνολογικής διάστασης του περιβάλλοντος 

µίας επιχείρησης είναι οι κάτωθι6: 

• Οι συνολικές δαπάνες τόσο του κράτους όσο και του επιχειρησιακού κλάδου 

για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

• Ο βαθµός και η αποτελεσµατικότητα προστασίας των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας 

• Η δυνατότητα µεταφοράς των τεχνολογικών επιτευγµάτων από το εργαστήριο 

στην αγορά 

• Η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας µέσω υιοθέτησης αυτοµατισµών 

• Η προσβασιµότητα στο διαδίκτυο και οι υποδοµές των τηλεπικοινωνιών 

• Ο βαθµός εξάπλωσης της ηλεκτρονικής πειρατείας και η ασφάλεια χρήσης 

του διαδικτύου. 

Ωστόσο είναι χρήσιµο να αναφερθεί και το γεγονός ότι εάν µία επιχείρηση δεν 

υιοθετήσει µία νέα τεχνολογία, δεν συνεπάγεται ταυτόχρονο αφανισµό αυτής. 

                                                           
5
 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 62-63), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
6
 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (σελ. 74), Concepts in strategic management and business policy, Pearson Prentice 

Hall 
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Αντίθετα εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει την υπάρχουσα 

τεχνολογία που χρησιµοποιεί, δύναται να συνεχίσει να υπάρχει για σηµαντικό 

χρονικό διάστηµα στην αγορά. Ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αποφύγει και ορισµένες 

αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να φέρει η νέα τεχνολογία στον κλάδο. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του ευρύτερου – µάκρο περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές 

διαστάσεις του και οι κύριες µεταβλητές αυτών. 
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Πίνακας 1-1: Ανάλυση Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος µιας Επιχείρησης 

Πηγή: Παπαδάκης Β. , 2007, σελ. 67 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

� Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

� Επιτόκιο 

� Προσφορά χρήµατος 

� Πληθωριστικές τάσεις 

� Επίπεδο ανεργίας 

� Έλεγχοι µισθών / τιµών 

� Υποτίµηση / ανατίµηση εθνικού 

νοµίσµατος 

� ∆ιαθεσιµότητα και κόστος ενέργειας 

� ∆ιάθεση εισοδήµατος 

� Εθνική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 

� ∆απάνη του κλάδου για έρευνα και 
ανάπτυξη 

� Προστασία ευρεσιτεχνιών 

� Πρόοδος στη µεταφορά τεχνολογίας από 

το εργαστήριο στην αγορά 

� Τεχνολογία της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας 

� Βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω 

αυτοµατισµών 

� Ωρίµανση της τεχνολογίας 

� Νοµοθετικό πλαίσιο γύρω από την 

τεχνολογία 

� Ικανότητα καινοτοµίας 

� Πρόσβαση σε τεχνολογία, δικαιοχρησία, 

πατέντες 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

� Νοµοθεσία κατά των µονοπωλίων 

� Νόµοι για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

� Φορολογία 

� Ειδικά κίνητρα 

� Κανονισµοί εξωτερικού εµπορίου 

� Κυβερνητική σταθερότητα 

� Νόµοι για τις προσλήψεις και τις 

προαγωγές 

� Οικολογικές/ περιβαλλοντικές 

ευαισθησίες 

� Νοµοθεσία της Ε.Ε. 

� Ρυθµιστικές αρχές και 
διαδικασίες(π.χ. Ρυθµιστή Αρχή 

Ενέργειας) 

� Αλλαγές στον τρόπο ζωής 

� Καριέρα 

� ∆ραστηριοποίηση των καταναλωτών 

� Μετακίνηση του πληθυσµού 

� Επίδραση των µέσων ενηµέρωσης 

� Νοµοθετικές αλλαγές που άπτονται 
κοινωνικών παραγόντων 

� Εθνικοί/ θρησκευτικοί παράγοντες 

� ∆ιαφήµιση και δηµοσιότητα 

� Επίδραση της µόδας και των 

προβαλλόµενων προτύπων 
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1.1.3. Το ανταγωνιστικό – µίκρο περιβάλλον 

 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και µία ολοκληρωµένη ανάλυση του 

ανταγωνιστικού ή µίκρο περιβάλλοντός της. Η ανάλυση του µίκρο περιβάλλοντος 

αφορά στην ανάλυση των παραγόντων-δυνάµεων που έρχονται σε άµεση επαφή µε 

την επιχείρηση, επηρεάζουν τις κύριες δραστηριότητές της αλλά και επηρεάζονται 

από αυτή. Αναφέρεται ουσιαστικά στη µελέτη του κλάδου της επιχείρησης, ενός 

συνόλου δηλαδή επιχειρήσεων που παράγουν οµοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες και 

έχουν ένα κοινό δίκτυο αγοραστών. 

Οι οµάδες ενδιαφεροµένων (stakeholders) που άµεσα επηρεάζουν αλλά και 

επηρεάζονται από την επιχείρηση µπορεί να είναι η κυβέρνηση, οι µέτοχοι µιας 

εταιρείας, οι προµηθευτές, οι ανταγωνιστές, οι πελάτες, η τοπική κοινωνία, οι 

εργατικές ενώσεις. Το καθήκον των διευθυντικών στελεχών µιας επιχείρησης είναι να 

µπορέσουν να εξισορροπήσουν τα πολλές φορές συγκρουόµενα συµφέροντα των 

stakeholders7. 

Μία από τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές ανάλυσης του µίκρο περιβάλλοντος της 

επιχείρησης είναι το υπόδειγµα των 5 δυνάµεων που αναπτύχθηκε από τον Michael 

Porter. Ο Porter (1980) υποστηρίζει ότι «αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο µία 

επιχείρηση είναι η ένταση του ανταγωνισµού µέσα στον κλάδο που 

δραστηριοποιείται». 

Οι πέντε δυνάµεις που σύµφωνα µε τον Porter προσδιορίζουν το κλαδικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι: 

I. Η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

II. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της επιχείρησης 

III. Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών της επιχείρησης 

IV. Η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα και  

V. Η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των υφιστάµενων επιχειρήσεων του 

κλάδου. 

Όσο πιο ισχυρές είναι οι παραπάνω δυνάµεις τόσο µεγαλύτερη δυσκολία 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις 

τιµές και κατ’ επέκταση τα κέρδη τους. Οι ανωτέρω δυνάµεις στο βραχυπρόθεσµο 

ορίζοντα µπορούν να λειτουργήσουν περιοριστικά και να εµποδίσουν τις 

                                                           
7
 Γεωργόπουλος Ν. , 2010, Σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος «Στρατηγική και Πολιτική των 
Επιχειρήσεων» 
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δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου. Αντιθέτως µακροπρόθεσµα είναι 

δυνατόν µέσω της επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής να µετατραπεί και να 

χρησιµοποιηθεί η ισχύς µίας ή περισσότερων από τις δυνάµεις αυτές προς όφελος 

της επιχείρησης8. Γενικότερα από τη δοµική ανάλυση του κλάδου της, µία επιχείρηση 

είναι δυνατόν όχι µόνο να εκτιµήσει τη συνολική ελκυστικότητα του κλάδου αλλά και 

να προβλέψει τις δυνάµεις αλλαγής στον εν λόγω κλάδο9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1-2: Το Πλαίσιο των Πέντε ∆υνάµεων του Porter  

Πηγή: Porter M. , 1980 [Competitive Strategy, NY: The Free Press] 

 

                                                           
8
 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (σελ. 83), Concepts in strategic management and business policy, Pearson Prentice 

Hall 
9
 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 71-72), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου  
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� Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

Όταν ένας κλάδος εµφανίζει υψηλά περιθώρια κέρδους και χαρακτηρίζεται από 

υψηλότερη απόδοση κεφαλαίου από το κόστος του, είναι ελκυστικός και λογικό είναι 

να αποτελεί πόλο έλξης για νέες επιχειρήσεις. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε ένα 

κλάδο εντείνουν τον ανταγωνισµό σε αυτόν και προκαλεί αλλαγές σε ότι αφορά την 

δυναµικότητα αυτών και τη διαθεσιµότητα των χρησιµοποιούµενων πόρων. 

Εποµένως είναι εύλογο για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις του κλάδου να προσπαθούν 

να δηµιουργήσουν εµπόδια εισόδου στους εν δυνάµει ανταγωνιστές τους. Τα πιο 

σηµαντικά εµπόδια εισόδου είναι τα ακόλουθα. 

• Οικονοµίες κλίµακας. Οι νεοεισερχόµενες σε έναν κλάδο επιχειρήσεις λόγω 

του µικρού όγκου παραγωγής δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι οικονοµίες κλίµακας, καθώς αυτές 

συνίστανται στη µείωση του ανά µονάδα κόστους, όσο αυξάνεται η 

παραγόµενη ποσότητα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

στην απόφασή τους να εισέλθουν σε ένα κλάδο εφόσον γνωρίζουν εκ των 

προτέρων ότι θα είναι πολύ δύσκολο και κοστοβόρο να συναγωνιστούν τις 

υφιστάµενες επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν να παράγουν πιο ανταγωνιστικά 

προϊόντα. 

• Απαιτήσεις σε κεφάλαια. Προκειµένου µία επιχείρηση να εισέλθει σε έναν 

κλάδο απαιτούνται να γίνουν επενδύσεις και να δαπανηθούν υψηλά ποσά για 

την κάλυψη τόσο του κόστους εγκατάστασης, µηχανολογικού εξοπλισµού και 

προµήθειας πρώτων υλών όσο και του κόστους διεξαγωγής των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Αυτή η σηµαντική απαίτηση κεφαλαίων 

είναι που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τις νέες επιχειρήσεις να 

εισέλθουν σε ένα κλάδο ακόµη και εάν αυτός εµφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστικός 

από πλευράς κερδοφορίας. 

• Κοστολογικά πλεονεκτήµατα ανεξάρτητα από το µέγεθος. Οι υφιστάµενες 

επιχειρήσεις ενός κλάδου απολαµβάνουν πλεονεκτήµατα που απορρέουν 

κυρίως από την µακρόχρονη παρουσία στον κλάδο και την αποκτηθείσα 

εµπειρία. Τέτοια πλεονεκτήµατα είναι η τεχνογνωσία της παραγωγής του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, η προσβασιµότητα σε πρώτες ύλες, η καµπύλη 

εµπειρίας, η ευνοϊκότερη τοποθεσία, η βαθιά γνώση του κλάδου. Αυτά είναι 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα που η νεοεισερχόµενη επιχείρηση δεν µπορεί να 

αξιοποιήσει και δύσκολα ανταγωνίζεται καθώς είναι απόρροια της πολυετούς 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης στον κλάδο. 
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• ∆ιαφοροποίηση προϊόντος/ υπηρεσίας. Όσο πιο διαφοροποιηµένο είναι το 

προϊόν/ υπηρεσία των επιχειρήσεων του κλάδου τόσο πιο δύσκολο είναι για 

τους νεοεισερχόµενους «παίκτες» να κερδίσουν πελάτες. Η διαφοροποίηση 

αναφέρεται τόσο στις πραγµατικές όσο και στις αντιλαµβανόµενες διαφορές 

που καθιστούν το προϊόν/ υπηρεσία µοναδικό στο είδος του10. Εποµένως 

αυξανοµένου του βαθµού διαφοροποίησης αυξάνεται και το κόστος αλλαγής 

για τους καταναλωτές από ένα προϊόν σε ένα άλλο και κατά συνέπεια 

απαιτείται από τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις η πραγµατοποίηση υψηλών 

δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη, σε δίκτυα διανοµής, σε διαφήµιση. 

• Πρόσβαση στα κανάλια διανοµής. Η δυσκολία πρόσβασης των 

νεοεισερχόµενων σε έναν κλάδο επιχειρήσεων, στα κανάλια διανοµής, είναι 

ένα ακόµη σηµαντικό εµπόδιο εισόδου. Τα κανάλια διανοµής αντιµετωπίζουν 

µε δισταγµό τα νέα προϊόντα, φοβούνται να πάρουν ρίσκο και προτιµούν τα 

ήδη υπάρχοντα και καταξιωµένα προϊόντα11. Από τη µεριά τους οι 

νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά κόστη 

που απαιτούνται για να έχουν πρόσβαση στα µεγάλα κανάλια διανοµής και 

πολλές φορές ακόµη και εάν διαθέτουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας 

αποτυγχάνουν καθώς δεν καταφέρνουν να το διαθέσουν στον τελικό 

καταναλωτή. 

• Νοµικοί περιορισµοί. Πολλές φορές η είσοδος σε έναν κλάδο µπορεί να 

υπόκειται σε περιορισµούς ή και απαγορεύσεις βάσει εθνικών ή διεθνών 

κανονισµών και νόµων. 

• Κόστη αλλαγής του πελάτη. Όσο χαµηλότερος είναι ο βαθµός ευκολίας µε τον 

οποίο ο καταναλωτής θα αποφασίσει να µεταπηδήσει από ένα προϊόν/ 

υπηρεσία σε έναν άλλο τόσο υψηλότερα είναι τα εµπόδια εισόδου για τους 

νεοεισερχόµενους «παίκτες». Το κατά πόσο ο καταναλωτής θα αποφασίσει 

να αλλάξει προϊόν/ υπηρεσία εξαρτάται από οικονοµικούς λόγους (συµφέρει 

τον πελάτη να αλλάξει;), από ψυχολογικούς λόγους (είναι ευχαριστηµένος 

από το υπάρχον προϊόν και έχει καλή σχέση µε τους φορείς της υφιστάµενης 

επιχείρησης;) καθώς και τυχόν τεχνολογικούς (υπάρχει συµβατότητα 

τεχνολογίας µεταξύ της υπάρχουσας και της τεχνολογίας που προσφέρουν οι 

νέες επιχειρήσεις;)12. 

                                                           
10

 Γεωργόπουλος Ν. , 2002, Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Ε. Μπένου 
11

 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 73), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
12

 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 74), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
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• Φόβος αντίδρασης/ αντεκδίκησης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Είναι 

πολύ συνηθισµένο το φαινόµενο οι υπάρχουσες επιχειρήσεις να 

αντεπιτίθενται στις νεοεισερχόµενες µε όπλα όπως η µείωση τιµών, η αύξηση 

της διαφήµισης ή ακόµη και ανήθικα µέσα όπως η δυσφήµιση της νέας 

επιχείρησης13. Κατά συνέπεια είναι λογικό όσο µεγαλύτερος είναι ο φόβος 

αντεκδίκησης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις τόσο πιο δύσκολα µία νέα 

επιχείρηση θα αποφασίσει να εισέλθει στον κλάδο.  

� ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

Οι προµηθευτές µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά έναν κλάδο µέσω της 

δυνατότητάς τους να καθορίζουν τις τιµές αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών εξαρτάται από τους ακόλουθους 

παράγοντες: 

• Αριθµός των προµηθευτών. Εάν ο κλάδος των προµηθευτών απαρτίζεται από 

λίγες και µεγάλες επιχειρήσεις τόσο πιο µεγάλη είναι η διαπραγµατευτική τους 

δύναµη καθώς αυξάνει ο βαθµός εξάρτησης των επιχειρήσεων του κλάδου 

από αυτούς. 

• Μέγεθος και αξία του αγοραστή. Όσο πιο µεγάλος και σηµαντικός σε αξία 

είναι ο αγοραστής τόσο µειώνεται η διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών 

• Βαθµός διαφοροποίησης των προϊόντων του προµηθευτή. Εάν το προϊόν/ 

υπηρεσία που προσφέρει ο προµηθευτής είναι µοναδικό και 

διαφοροποιηµένο σε µεγάλο βαθµό τότε αυξάνει το κόστος αλλαγής για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου και κατ’ επέκταση η διαπραγµατευτική του δύναµη 

ενισχύεται. 

• Βαθµός υποκατάστασης των προϊόντων των προµηθευτών. Όσο πιο εύκολη 

είναι η ανεύρεση κοντινών υποκατάστατων για τα προϊόντα/ υπηρεσίες των 

προµηθευτών τόσο µειώνεται η διαπραγµατευτική τους δύναµη. 

• Κάθετη ολοκλήρωση των προµηθευτών προς τα εµπρός. Όταν οι 

προµηθευτές έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε καθετοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας µε ολοκλήρωση προς τα εµπρός, τότε µπορούν να 

ανταγωνιστούν τους πρώην αγοραστές τους. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει την 

παραγωγική τους δύναµη.  

                                                           
13

 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 74), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
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� ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

Οι αγοραστές ασκούν σηµαντική επιρροή σε έναν κλάδο αφού έχουν την δύναµη να 

πιέζουν τις τιµές προς τα κάτω ή να απαιτούν καλύτερη ποιότητα στα παρεχόµενα 

προϊόντα/ υπηρεσίες στις ίδιες ωστόσο τιµές. Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

αγοραστών είναι ισχυρή εάν συντρέχουν κάποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες. 

• Το ύψος των αγορών που πραγµατοποιεί ο αγοραστής είναι πολύ υψηλός και 

αντιπροσωπεύει µεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης 

• Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει κάθετη ολοκλήρωση 

προς τα πίσω παράγοντας ο ίδιος το προϊόν που πριν αγόραζε 

•  Υπάρχουν πολλοί προµηθευτές για το ίδιο προϊόν/ υπηρεσία καθώς αυτό δεν 

είναι διαφοροποιηµένο και µπορούν να βρεθούν εύκολα υποκατάστατά του 

• Το κόστος αλλαγής προµηθευτή για τον αγοραστή είναι ιδιαίτερα χαµηλό (π.χ. 

προµήθειες γραφικής ύλης) 

• Το προς πώληση προϊόν/ υπηρεσία αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο ποσοστό 

του συνολικού κόστους του αγοραστή ή ο αγοραστής έχει µικρό περιθώριο 

κέρδους. Και στις δύο περιπτώσεις ο αγοραστής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ως 

προς την τιµή του προϊόντος και για αυτό διατεθειµένος να αναζητήσει 

χαµηλότερη τιµή  

• Οι αγοραστές έχουν πολύ καλή και ακριβή πληροφόρηση αναφορικά µε το 

κόστος της επιχείρησης του κλάδου. Στην περίπτωση αυτή οι πελάτες 

µπορούν να ζητήσουν µείωση της τιµής του προϊόντος αν έχουν 

πληροφόρηση για µείωση του κόστους της επιχείρησης.  

� Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

Ένα προϊόν θεωρείται υποκατάστατο ενός άλλου όταν µπορεί να ικανοποιήσει την 

ίδια ανάγκη, το ίδιο ικανοποιητικά, παρότι φαινοµενικά µοιάζει διαφορετικό. Ένας 

παράγοντας που προσδιορίζει την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, είναι η 

ποιότητά τους καθώς αν οι καταναλωτές ικανοποιούνται από την απόδοσή τους τότε 

η απειλή υποκατάστασης είναι µεγαλύτερη. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Porter, τα υποκατάστατα προϊόντα µπορούν να 

περιορίσουν τις δυνητικές αποδόσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, θέτοντας ένα 

ανώτατο όριο στην τιµή του προϊόντος14. Εάν η τιµή του προϊόντος αυξηθεί πέραν 

του ορίου αυτού, τότε οι καταναλωτές θα στραφούν στα υποκατάστατα προϊόντα. Με 

τον τρόπο αυτό περιορίζεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να 

                                                           
14

 Porter M. , 1980, Competitive Strategy, NY: The Free Press 
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αυξήσουν το επίπεδο των κερδών τους µέσω της αύξησης της τιµής των προϊόντων 

τους. Το γεγονός αυτό συνιστά απειλή καθώς µειώνει την ισχύ ενός πολύ σηµαντικού 

όπλου που έχουν οι επιχειρήσεις στη διάθεσή τους, στον δύσκολο αγώνα της 

διεκδίκησης του κέρδους. 

� Ανταγωνισµός ανάµεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου 

Οι επιχειρήσεις ενός κλάδου δρουν συνήθως αλληλεξαρτώµενες και ανταγωνίζονται 

η µία την άλλη στην προσπάθειά τους να κερδίσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, να 

κυριαρχήσουν στα κανάλια διανοµής και γενικά να βελτιώσουν τη θέση του στον 

κλάδο. Στην προσπάθεια αυτή, η στρατηγική κίνηση µίας επιχείρηση του κλάδου 

επηρεάζει τους ανταγωνιστές της εντός του κλάδου και πολλές φορές προκαλεί την 

αντίδραση και τα αντίποινα αυτών. Η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου επηρεάζεται από ορισµένους παράγοντες οι κυριότεροι 

των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 

• Ο αριθµός και το µέγεθος των ανταγωνιστών. Όταν ο κλάδος απαρτίζεται από 

πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες εµφανίζονται ισότιµες σε µέγεθος και 

δυναµικότητα τότε η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ τους αυξάνει. 

• Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου. Σε έναν κλάδο που εµφανίζει υψηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης οι επιχειρήσεις µπορούν να επιδιώξουν την αύξηση του 

µεριδίου τους στην αγορά µέσω προσέλκυσης νέων πελατών. Αντίθετα, όταν 

ο κλάδος φτάνει στο στάδιο της ωρίµανσης ή της παρακµής ο ανταγωνισµός 

µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου εντείνεται καθώς η αύξηση του µεριδίου 

της µιας επιχείρησης µπορεί να γίνει µόνο σε βάρος του µεριδίου της άλλης. 

• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος/ υπηρεσίας. Στην περίπτωση που το 

προσφερόµενο προϊόν/ υπηρεσία µίας επιχείρησης δεν είναι 

διαφοροποιηµένο και µοναδικό τότε οι καταναλωτές µπορούν µε µεγαλύτερη 

ευκολία να το υποκαταστήσουν µε ένα αντίστοιχο προϊόν των ανταγωνιστών. 

Όταν ο βαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος/ υπηρεσίας είναι χαµηλός 

τότε το κόστος µετακίνησης για τον καταναλωτή είναι µικρό και αµελητέο. 

• Η ύπαρξη υψηλού σταθερού κόστους παραγωγής. Όταν µία επιχείρηση 

αντιµετωπίζει υψηλό σταθερό κόστος είναι λογικό να επιδιώκει την αύξηση 

της παραγωγής προκειµένου να µειωθεί το ανά µονάδα κόστος και να 

επωφεληθεί από τις οικονοµίες κλίµακας. Ωστόσο µε τον τρόπο αυτό η 

επιχείρηση εισάγεται σε µία διαδικασία επιλογής επιθετικών στρατηγικών µε 

άµεσο αποτέλεσµα την ένταση του ανταγωνισµού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα εδώ είναι οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επειδή πρέπει να 
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τηρήσουν το πρόγραµµα των πτήσεων ανεξαρτήτως του αριθµού των 

επιβατών, προσφέρουν φθηνά ναύλα αναµονής στην περίπτωση που ένα 

αεροπλάνο πρόκειται να πετάξει µε άδειες θέσεις. 

• Ύπαρξη υψηλών εµπόδιων εξόδου των επιχειρήσεων από τον κλάδο. Τα 

εµπόδια εξόδου είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που εµποδίζουν µία 

επιχείρηση να αποχωρήσει από έναν κλάδο. Οι παράγοντες αυτοί µπορεί να 

είναι χρηµατικοί όπως το υψηλό κόστος που συνεπάγονται οι επενδύσεις σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό ή µη χρηµατικοί-συναισθηµατικοί15. Άλλωστε δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα ανωτέρω κόστη είναι τόσο δυσβάσταχτα 

που είναι πιο συµφέρον για µία επιχείρηση να παραµείνει στον κλάδο ακόµη 

και εάν η παραµονή της συνεπάγεται µειωµένα κέρδη ή ακόµη και ζηµίες. 

� Μία έκτη δύναµη στο µοντέλο του Michael Porter 

Σύµφωνα µε τους Wheelen και Hunger, µία επιπρόσθετη δύναµη στο µοντέλο του 

Porter η οποία δεν µπορεί να αγνοηθεί και επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τις 

επιχειρήσεις ενός κλάδου, είναι αυτή των «λοιπών ενδιαφεροµένων» (other 

stakeholders). 

Στην οµάδα αυτή εντάσσονται οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, οι διάφοροι 

πιστωτές, οι εµπορικές ενώσεις, οι µέτοχοι, οι διάφορες οµάδες ειδικών 

ενδιαφερόντων (π.χ. περιβαλλοντικές οργανώσεις) και οι συµπληρωµατικές 

επιχειρήσεις (complementors). Συγκεκριµένα οι συµπληρωµατικές επιχειρήσεις είναι 

οι επιχειρήσεις που το προϊόν τους «λειτουργεί» πιο αποδοτικά σε συνδυασµό µε το 

προϊόν µιας άλλης επιχείρησης το οποίο του προσθέτει αξία (π.χ. η 

αυτοκινητοβιοµηχανία µε τη βιοµηχανία ελαστικών αυτοκινήτων). Η επίδραση των 

προαναφερόµενων «οµάδων συµφερόντων» ποικίλει και διαφοροποιείται από κλάδο 

σε κλάδο (Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006, σελ. 86). 

Από την άλλη µεριά ο Παπαδάκης (2007), αναφέρει ως έκτη δύναµη στο µοντέλο του 

Porter τα συµπληρωµατικά προϊόντα (complementors). ∆ύο ή περισσότερα προϊόντα 

θεωρούνται συµπληρωµατικά όταν το ένα χρειάζεται το άλλο για να λειτουργήσει ή 

για να λειτουργήσει καλύτερα. Ένας παράγοντας που προσδιορίζει τη δύναµη αυτή 

είναι η ζήτηση για το προϊόν της επιχείρησης, γιατί αυξανοµένης της ζήτησης αυτής 

αυξάνεται και η ζήτηση για τα συµπληρωµατικά προϊόντα, µε αποτέλεσµα οι δύο 

επιχειρήσεις να αποκτούν κοινά συµφέροντα. Τέλος ένας ακόµη παράγοντας 

προσδιορισµού της δύναµης αυτής, είναι η επίδραση της τεχνολογίας καθώς µία 

τεχνολογική αλλαγή ή καινοτοµία µπορεί να οδηγήσει σε δηµιουργία νέων σχέσεων 
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 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 79-80), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 



Ανάλυση του Εξωτερικού & Εσωτερικού Περιβάλλοντος µιας Επιχείρησης Κεφάλαιο 1 

 

Σελίδα 19 από 155 

συνεργασίας µεταξύ δύο επιχειρήσεων ή σε ανατροπή των υφιστάµενων σχέσεων 

(Παπαδάκης Β., 2007, σελ. 81-82). 

 

1.2. Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

 

1.2.1. Εισαγωγή 

 

Στην Αρχαία Ελλάδα όταν οι άνθρωποι συνέρρεαν στο µαντείο των ∆ελφών για να 

λάβουν χρησµούς για το µέλλον τους, ο θεός Απόλλων µέσω των έµπειρων σοφών 

ιερέων του, έλεγε συµβολικά: «Άνθρωπε, πριν εισέλθης στο άδυτο και ζητήσεις 

απάντηση στο ερώτηµά σου, γνώρισε πρώτα τον εαυτό σου·µελέτησέ 

τον·προσπάθησε να αποκαλύψεις τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά σου·τις 

τάσεις, τις ορµές, τις κλίσεις, τις έλξεις, τις επιθυµίες, τις δυνατότητες·γνώρισε το 

Είναι σου· τότε µόνο θα σε ωφελήσει ο χρησµός µας (η πρόγνωση για το µέλλον 

σου)»16. Αυτή λέγεται ότι είναι και η πηγή του αρχαίου ρητού «γνώθι σαυτόν», που 

περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία κάποιος έχει την πλήρη γνώση του εαυτού 

του, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του. 

Έτσι λοιπόν και µία επιχείρηση δεν αρκεί µόνο να γνωρίζει το άµεσο και έµµεσο 

εξωτερικό της περιβάλλον και να ανιχνεύει πιθανές ευκαιρίες και απειλές σε αυτό. 

Προκειµένου να είναι επιτυχηµένη και να µπορέσει να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου που 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να προβεί σε µία ενδοσκόπηση και εσωτερική ανάλυση 

του εαυτού της. Η ανάλυση αυτή θα αναδείξει εσωτερικούς στρατηγικούς παράγοντες 

και συγκεκριµένα δυνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης, οι οποίες πιθανόν να είναι 

εκείνες που τελικά θα καθορίσουν εάν ο οργανισµός θα µπορέσει να εκµεταλλευτεί 

τις ευκαιρίες και να αποφύγει τις απειλές του εξωτερικού του περιβάλλοντος17. 

Η ανωτέρω εσωτερική προσέλκυση µίας επιχείρησης συχνά αναφέρεται ως η θεωρία 

των πόρων και των ικανοτήτων (resource based theory). Σύµφωνα µε την εν λόγω 

θεωρία, το στοιχείο που κάνει µία επιχείρηση να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές 

της είναι οι πόροι και ικανότητες που διαθέτει καθώς και ο τρόπος που τους 

                                                           
16

 www.xrysalogia.gr 
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 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (σελ. 106), Concepts in strategic management and business policy, Pearson 
Prentice Hall 
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εκµεταλλεύεται18. Μάλιστα στην περίπτωση που οι πόροι και οι ικανότητες της 

επιχείρησης είναι µοναδικές και δύσκολο να αναπαραχθούν και να µιµηθούν από 

τους ανταγωνιστές της, µπορούν να αποτελέσουν πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική αναφορά στη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων ενώ 

θα παρουσιασθεί και µία άλλη θεώρηση της επιχείρησης που αποτελεί σηµαντικό 

εργαλείο στην ανάλυση του εσωτερικού της περιβάλλοντος, αυτή της αλυσίδας αξίας. 

 

1.2.2. Η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων 

 

Οι υπέρµαχοι αυτής της θεώρησης υποστηρίζουν ότι σε περιόδους που 

χαρακτηρίζονται από αστάθεια και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

µεταβάλλεται µε γρήγορους ρυθµούς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης 

δηλαδή οι πόροι και οι ικανότητές της, αποτελούν µία περισσότερο σταθερή βάση για 

το σχεδιασµό και την εφαρµογή της στρατηγικής της19. 

Κατά τους Wheelen και Hunger ως πόροι νοούνται όλα τα περιουσιακά στοιχειά της 

επιχείρησης και για το λόγο αυτό οι πόροι αποτελούν τα κύρια δοµικά στοιχεία του 

οργανισµού. Περιλαµβάνουν φυσικά στοιχεία όπως οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός, 

η τοποθεσία· ανθρώπινο κεφάλαιο όπως η δυναµικότητα, η αποτελεσµατικότητα και 

οι δεξιότητες των εργαζοµένων· και τέλος οργανωσιακούς πόρους όπως η 

κουλτούρα και η φήµη της επιχείρησης. Οι ικανότητες από την άλλη αναφέρονται στη 

δυνατότητα και τη δεξιότητα της επιχείρησης να εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο και 

αποτελεσµατικότερο τρόπο τους πόρους που διαθέτει20. 

Οι πόροι εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία και διαφοροποιούνται σηµαντικά από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Μπορούν και είναι χρήσιµο ωστόσο να καταταχθούν σε 

κάποιες κατηγορίες προκειµένου να καταστεί πιο εύκολη η µελέτη και κατανόησή 

τους. Μία ενδεχόµενη ταξινόµηση είναι η ακόλουθη21: 

• Υλικοί πόροι. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία όπως ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός, οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης, οι πρώτες 

ύλες, οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι, χωρίς ωστόσο η αξιολόγηση των πόρων 
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 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 102), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
19

 Grant R. , 2005, Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, 5
th
 edition 

20
 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (σελ. 106), Concepts in strategic management and business policy, Pearson 

Prentice Hall 
21

 Johnson G. , Scholes K. and Whittington R. , 2005, Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, London, 
Prentice Hall Europe, 7

th
 edition 
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αυτών να περιορίζεται µόνο στην απλή απογραφή τους. Αυτό που έχει 

ενδιαφέρον και µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο για την επιχείρηση 

είναι η διερεύνηση της φύσης των πόρων και η ανάλυση στοιχείων που 

αφορούν στην παλαιότητα, στην κατάστασή τους, στη δυναµικότητα και στη 

θέση τους στην παραγωγική διαδικασία. 

• Ανθρώπινοι πόροι. Οι συνιστώσες των ανθρώπινων πόρων είναι ο αριθµός 

των εργαζοµένων σε µία επιχείρηση και το σύνολο των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων αυτών. Μέσα σε µία επιχείρηση συναντώνται δύο κύριες 

κατηγορίες ανθρώπινων πόρων και συγκεκριµένα το εξειδικευµένο 

προσωπικό, δηλαδή άτοµα µε κατάλληλη ειδίκευση που προσφέρουν την 

εργασία τους σε τµήµατα και θέσεις που ορίζονται από τη διοίκηση και το 

διοικητικό προσωπικό που απαρτίζεται από τα άτοµα εκείνα που 

επιφορτίζονται µε τη ευθύνη της εναρµόνισης και συντονισµού όλων των 

υπόλοιπων πόρων µε µοναδικό σκοπό την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης22. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς 

είναι εκείνος που θα αναλάβει να συντονίσει και να οργανώσει και τις 

υπόλοιπες κατηγορίες πόρων µέσα στον οργανισµό. Στην ανάλυση της 

κατηγορίας αυτής, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η µελέτη της 

προσαρµοστικότητας των ανθρώπινων πόρων καθώς επίσης και η θέση τους 

στον οργανισµό. 

• Συστήµατα. Οι πόροι προκειµένου να είναι αποτελεσµατικοί θα πρέπει να 

είναι οργανωµένοι σε κατάλληλα συστήµατα. Τα συστήµατα είναι αυτά που 

αναλαµβάνουν να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους της επιχείρησης 

προκειµένου να διεξαχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και να επιτευχθούν 

οι στόχοι του οργανισµού. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα 

συστήµατα προγραµµατισµού και ελέγχου της παραγωγής, του προσωπικού, 

του µάρκετινγκ, των οικονοµικών και της διοίκησης, τα οποία διασφαλίζουν 

την ορθή εκτέλεση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών προκειµένου 

να εξαχθεί ένα ποιοτικό και άρτιο αποτέλεσµα. 

• Άυλοι πόροι. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία όπως, η 

τεχνολογική ικανότητα της επιχείρησης (πατέντες, εµπορικά σήµατα, 

δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά µυστικά), η φήµη που έχει αποκτήσει 

µεταξύ πελατών και προµηθευτών, οι πόροι που θα της επιτρέψουν την 
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ανάπτυξη καινοτοµιών όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις ή εργαζόµενοι µε 

σηµαντικές δεξιότητες.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας µε ενδεικτικά παραδείγµατα 

υλικών και άυλων πόρων.  

 

 

Πίνακας 1-2: Ενδεικτικά Παραδείγµατα Υλικών και Άυλων Πόρων  

Πηγή: Παπαδάκης Β. , 2007, σελ. 108 

Υλικοί Πόροι Παραδείγµατα 

Χρηµατοοικονοµικοί 

Πόροι 

� Η δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

� Η ικανότητα να δηµιουργήσει εσωτερικά κεφάλαια 

Φυσικοί Πόροι � Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων και η αρτιότητα του 

εξοπλισµού της επιχείρησης 

� Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες 

Ανθρώπινοι Πόροι � Η εκπαίδευση, κρίση, ενόραση, εµπειρία, προσαρµοστικότητα, 

αφοσίωση των εργαζοµένων της επιχείρησης 

Οργανωτικοί Πόροι � Η δοµή της επιχείρησης, τα συστήµατα προγραµµατισµού, 

ελέγχου και συντονισµού 

 

Άυλοι Πόροι Παραδείγµατα 

Τεχνολογικοί Πόροι � Τεχνολογική ικανότητα (πατέντες, εµπορικά σήµατα, δικαιώµατα 

ευρεσιτεχνίας, εµπορικά µυστικά) 

� Απαιτούµενη γνώση για την υλοποίηση των ανωτέρω)  

Πόροι Καινοτοµίας � Εργαζόµενοι µε σηµαντικές ικανότητες 

� Ερευνητικές εγκαταστάσεις 

Φήµη � Μεταξύ πελατών (brand name, αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

προϊόντων, διάρκεια και αξιοπιστία) 

� Μεταξύ προµηθευτών (για αποτελεσµατική, υποστηρικτική και 

αµοιβαία ωφέλιµη συνεργασία) 
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1.2.3. Από τους πόρους στις ικανότητες 

 

Η ύπαρξη και µόνο των κατάλληλων πόρων δεν συνεπάγεται αυτόµατα επιτυχία και 

κατάκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση. Προκειµένου να 

συµβεί αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζει κατάλληλα τους πόρους της, 

έτσι ώστε αυτοί µέσω της µεταξύ τους διάδρασης να δηµιουργούν ικανότητες. 

Οι ικανότητες θα µπορούσαν εναλλακτικά να οριστούν ως η δυνατότητα της 

επιχείρησης να εκµεταλλεύεται µε τον καλύτερο τρόπο τους πόρους της. Πιο 

συγκεκριµένα αποτελούνται από τις διαδικασίες εκείνες που ελέγχουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των πόρων προκειµένου οι εισροές να µετατραπούν σε 

εκροές23. Οι ικανότητες έχουν την ιδιότητα να συνδέονται µε συγκεκριµένες 

λειτουργίες της επιχείρησης και για το λόγο αυτό υπάρχουν ικανότητες που 

αναπτύσσονται στο µάρκετινγκ, στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στην παραγωγή 

και σε άλλους τοµείς. 

Οι ικανότητες µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, τις οριακές και τις 

θεµελιώδεις/ µοναδικές ικανότητες. Οι οριακές ικανότητες είναι ικανότητες τις 

οποίες εύκολα µπορούν να µιµηθούν οι ανταγωνιστές ή τις κατέχουν ήδη. Αντίθετα οι 

θεµελιώδεις ικανότητες είναι εκείνες που οι ανταγωνιστές δεν µπορούν να 

µιµηθούν και να αντιγράψουν και αναφέρονται σε κάτι που µία επιχείρηση µπορεί να 

κάνει εξαιρετικά καλά και αποτελεσµατικά έναντι των οµοίων της. 

Οι θεµελιώδεις/ µοναδικές ικανότητες είναι αυτές που µπορούν να οδηγήσουν στην 

απόκτηση ενός διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και κατ’ επέκταση σε 

στρατηγική ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Το παραπάνω αναδεικνύει τη 

σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ανάπτυξης θεµελιωδών ικανοτήτων από µία 

επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται και η σηµασία των οριακών 

ικανοτήτων. Αυτές αποτελούν την αναγκαία συνθήκη ενώ οι θεµελιώδεις την ικανή 

για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας και επιτυχίας24.  
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 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (σελ. 106), Concepts in strategic management and business policy, Pearson 
Prentice Hall 
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Pateraf M. , 1993, The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View, Strategic Management 
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Σχήµα 1-3: Πόροι και Ικανότητες 

Πηγή: Hitt M. , Ireland D. and Hoskisson R. , 2005 

 

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι ικανότητες µίας επιχείρησης και να διαπιστωθεί κατά 

πόσο αυτές είναι θεµελιώδεις και µπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, θα πρέπει να απαντηθούν από τους ασκούντες τη 

διοίκηση της επιχείρησης, οι κάτωθι ερωτήσεις. 

� Αξία (Value). Επιτρέπουν στην επιχείρηση να εξουδετερώνει τις απειλές και 

να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες του εξωτερικού της περιβάλλοντος και να 

δηµιουργεί αξία για τους πελάτες της; 

� Σπανιότητα (Rareness). Χαρακτηρίζονται από σπανιότητα και δεν κατέχονται 

από άλλους, υφιστάµενους ή µελλοντικούς ανταγωνιστές; 

� Αντιγραψιµότητα (Imitability). Είναι κοστοβόρο για τους άλλους να τις 

αποκτήσουν; 

� Οργάνωση (Organization). Η επιχείρηση είναι οργανωµένη αναφορικά µε τη 

δοµή, τα συστήµατα ελέγχων και ανταµοιβών, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µπορεί να εκµεταλλευτεί τους πόρους της; 

Το προαναφερόµενο πλαίσιο γνωστό ως “VRIO framework” αναπτύχθηκε από τον 

Barney. Σύµφωνα µε αυτό εάν η απάντηση στις ανωτέρω ερωτήσεις αναφορικά µε 

µία ικανότητα είναι θετική, τότε αυτή µπορεί να θεωρείται θεµελιώδης, λογίζεται ως 

δύναµη της επιχείρησης και είναι ικανή να οδηγήσει σε θεµελίωση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση25. 
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1.2.4. Οι πόροι και οι ικανότητες ως βάση διαµόρφωσης στρατηγικής 

 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος µίας επιχείρησης µέσω της διερεύνησης 

και αποτίµησης των πόρων και των ικανοτήτων της, αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο 

εργαλείο για τη διαµόρφωση µίας αποτελεσµατικής στρατηγικής. Όπως αναφέρθηκε 

ήδη, οι πόροι µίας επιχείρησης εάν ανιχνευτούν και συνδυαστούν κατάλληλα µεταξύ 

τους, µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Τα δύο αυτά στοιχεία, οι 

πόροι και οι ικανότητες, αποτελούν πηγές από όπου η επιχείρηση µπορεί να 

αντλήσει κερδοφορία, επιτυχία και διάρκεια. 

Στη συνέχεια παρατίθεται σχήµα στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία διαµόρφωσης 

στρατηγικής βάσει της θεωρίας των πόρων και των ικανοτήτων, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε από τον R.M. Grant.  

 

 

Σχήµα 1-4: ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής µε Βάση τους Πόρους και τις Ικανότητες 

Πηγή: Grant R. , 1991 

 

Αναλύοντας το ανωτέρω σχήµα, ως πρώτο βήµα στη διαδικασία διαµόρφωσης της 

στρατηγικής της επιχείρησης, είναι η αναγνώριση των πόρων που διαθέτει, υλικών 

και άυλων. Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση καλείται να αναγνωρίσει, να καταµετρήσει 

τους διαθέσιµους πόρους της και να τους ταξινοµήσει βάσει των δυνάµεων και των 

αδυναµιών τους. 

Προχωρώντας στο δεύτερο βήµα και προκειµένου η επιχείρηση να αναπτύξει τις 

ικανότητες της, θα πρέπει να απασχολήσει και να συνδυάσει τους πόρους της µε τον 

κατάλληλο τρόπο. Από τη διαδικασία αυτή θα ανακύψουν ικανότητες, ορισµένες από 
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τις οποίες ωστόσο θα είναι οριακές, δηλαδή απαραίτητες προκειµένου να 

λειτουργήσει η επιχείρηση αποτελεσµατικά, µη ικανές όµως να γίνουν η βάση 

διαµόρφωσης της στρατηγικής της επιχείρησης. 

Τα στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να εντοπίσουν τις θεµελιώδεις/ µοναδικές 

ικανότητες που υπάρχουν στον οργανισµό, καθώς µόνο αυτές είναι ικανές να 

θεµελιώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ορίζει26 

τις θεµελιώδεις ικανότητες ως σύνολα γνώσεων που διακρίνουν και προσφέρουν τη 

βάση για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τα εν λόγω σύνολα έχουν τέσσερις διαστάσεις 

σύµφωνα µε το Σχήµα 1.5: 1) γνώσεις και ικανότητες των εργαζοµένων, 2) τεχνικά 

συστήµατα που βοηθούν στην εµπέδωση και αξιοποίηση των γνώσεων και 

ικανοτήτων των εργαζοµένων, 3) διοικητικά συστήµατα που κατευθύνουν τις 

διαδικασίες δηµιουργίας και ελέγχου γνώσης και 4) αξίες και νόρµες/ κανόνες που 

σχετίζονται µε την ενσωµατωµένη γνώση και τις διαδικασίες δηµιουργίας και ελέγχου 

της γνώσης. 

 

 

Σχήµα 1-5: Οι τέσσερις διαστάσεις µίας θεµελιώδους ικανότητας 

Πηγή: Leonard-Barton D. , 1992 

 

Τα κοινά σηµεία επαφής µεταξύ των τεσσάρων αυτών διαστάσεων θα µπορούσαν να 

εξελιχθούν και να µετατρέψουν τα σύνολα γνώσεων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Ωστόσο προκειµένου να συµβεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να εξελίσσει και να 

αναπτύσσει τις θεµελιώδεις ικανότητές της. Σε διαφορετική περίπτωση υποβόσκει ο 
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κίνδυνος οι θεµελιώδεις ικανότητες, που αποτελούσαν άλλοτε πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, να απαξιωθούν και να γίνουν πηγή ακαµψίας για την επιχείρηση. 

• Αξιολόγηση της δυνητικής απόδοσης των πόρων και των ικανοτήτων 

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης της δυνητικής απόδοσης των πόρων και των 

ικανοτήτων είναι ο βαθµός στον οποίο είναι δυνατόν να χαρίσουν στην επιχείρηση 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και δη διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Κατά 

τους Wheelen και Hunger, δύο είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν την 

διατηρησιµότητα των θεµελιωδών ικανοτήτων µιας επιχείρησης, η διάρκεια-

σταθερότητα (Durability) και η δυνατότητα αντιγραφής (Imitability). 

Η διάρκεια αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο οι βασικοί πόροι και οι ικανότητες µιας 

επιχείρησης αποσβένονται ή απαξιώνονται. Ένας παράγοντας που έχει µειώσει κατά 

τα τελευταία χρόνια την διάρκεια ζωής των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων 

ιδιαίτερα αυτών που βασίζονται σε καινοτοµίες, είναι η πρόοδος της τεχνολογίας και 

η συνεχής εξέλιξή της. Αντίθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που βασίζονται σε 

ικανότητες όπως η κουλτούρα ή η φήµη της επιχείρησης τείνουν να εµφανίζουν 

µεγαλύτερη σταθερότητα. Γενικά οι ικανότητες απαξιώνονται συνήθως µε πιο αργούς 

ρυθµούς από τους πόρους στους οποίους βασίζονται27. 

Η δυνατότητα αντιγραφής αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο οι βασικοί πόροι και 

ικανότητες µιας επιχείρησης µπορούν να αντιγραφούν και να αναπαραχθούν από 

τους ανταγωνιστές της. Είναι πολύ συχνό το φαινόµενο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

που µία επιχείρηση έχει θεµελιώσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, οι 

ανταγωνιστές της να προσπαθούν να εντοπίσουν και να µιµηθούν τις επιδεξιότητες 

και ικανότητές της µε διάφορους τρόπους, όπως π.χ. επιχειρώντας να προσλάβουν 

εργαζόµενούς της, καταπατώντας τυχόν δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας που κατέχει αυτή 

ή αποδοµώντας το προϊόν της επιχείρησης προκειµένου να κατανοήσουν τον τρόπο 

κατασκευής του και λειτουργίας του. 

Ειδικότερα η ευκολία αντιγραφής επηρεάζεται από το κατά πόσο οι πόροι και οι 

ικανότητες της επιχείρησης χαρακτηρίζονται από28: 

1. ∆ιαύγεια (transparency). Αναφέρεται στην ταχύτητα µε την οποία οι 

ανταγωνιστές µίας επιχείρησης µπορούν να κατανοήσουν τη συσχέτιση µεταξύ 

των πόρων και των ικανοτήτων της και να αναλύσουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα αυτής.  

                                                           
27 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 115), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
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2. Μεταβιβασιµότητα (transferability). Είναι η δυνατότητα των ανταγωνιστών να 

συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόρους και ικανότητες προκειµένου να 

αντιγράψουν µία επιτυχηµένη στρατηγική. Εύλογα τεκµαίρεται ότι όσο πιο 

εύκολη είναι για τους ανταγωνιστές η συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων, 

τόσο πιο εύκολη γίνεται η αντιγραφή της στρατηγικής της επιχείρησης και τόσο 

µικρότερη είναι η διάρκεια ζωής των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της.  

3. Αναπαραγωγησιµότητα (replicability). Αναφέρεται στην ικανότητα των 

ανταγωνιστών να χρησιµοποιούν µε τον κατάλληλο τρόπο τους πόρους και τις 

ικανότητες που έχουν αντιγράψει από µία επιχείρηση, προκειµένου να µιµηθούν 

και να αναπαράγουν πιστά και µε ακρίβεια την επιτυχία της. 

• Επιλογή στρατηγικής 

Στο στάδιο αυτό δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, καθώς ο κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας στη διαδικασία επιλογής και σχεδιασµού της στρατηγικής της. Για 

παράδειγµα σε κλάδους όπου τα πλεονεκτήµατα καινοτοµίας και διαφοροποίησης 

έχουν σύντοµη διάρκεια, στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η επίτευξη ενός 

ταχύτερου ρυθµού ανάπτυξης πλεονεκτηµάτων έναντι των ανταγωνιστών της29. 

Άλλωστε σύµφωνα µε τους Hamel και Prahalad (1994), «η πεµπτουσία της 

στρατηγικής βρίσκεται στη δηµιουργία των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του 

αύριο, γρηγορότερα από το ρυθµό που οι ανταγωνιστές µιµούνται τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα του σήµερα». 

• Αναγνώριση ελλείψεων σε πόρους και ικανότητες 

Ολοκληρώνοντας την διαδικασία διαµόρφωσης της στρατηγικής της, η επιχείρηση 

είναι πολύ σηµαντικό να αναπτύξει ένα µηχανισµό διεύρυνσης και δηµιουργίας νέων 

πόρων και ικανοτήτων. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ανακαλύψει τα κενά και τις 

ελλείψεις που έχει και να προσπαθήσει να τα καλύψει αποτελεσµατικά, επενδύοντας 

στην ανάπτυξη νέων πόρων και ικανοτήτων καθώς και στην αναβάθµιση των ήδη 

υπαρχόντων. 

Η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να είναι συνεχής και να αποτελεί µακροχρόνια 

δέσµευση του οργανισµού προκειµένου να αποφύγει την απαξίωση των πόρων και 

των ικανοτήτων του στο πέρασµα του χρόνου. Άλλωστε η διάρκεια της επιτυχίας της 

επιχείρησης είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ικανότητά της να καινοτοµεί και να 

αναπτύσσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα υψηλής ποιότητας. 

 

                                                           
29
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1.2.5. Ανάλυση της αλυσίδας αξίας 

 

Κατά τους Wheelen και Hunger η αλυσίδα αξίας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων 

µιας επιχείρησης που συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν αξία, ξεκινώντας από 

την προµήθεια των πρώτων υλών, συνεχίζοντας µε την παραγωγή και την 

προώθηση των προϊόντων και καταλήγοντας στη διανοµή του τελικού αγαθού ή 

υπηρεσίας στον καταναλωτή30.  

Προκειµένου τα στελέχη µιας επιχείρησης να αναγνωρίσουν µε µεγαλύτερη ευκολία 

τις δυνάµεις και τις αδυναµίες της, θα πρέπει να αποκτήσουν µια πιο λεπτοµερή 

άποψη της επιχείρησης και των λειτουργιών της. Στην προσπάθεια αυτή η τεχνική 

της αλυσίδας αξίας αναδεικνύεται σε ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, καθώς διαχωρίζει 

την επιχείρηση στις επιµέρους λειτουργίες που εκτελεί προκειµένου να παρέχει το 

προϊόν ή την υπηρεσία στους πελάτες της. 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τον Michael Porter, οι λειτουργίες της επιχείρησης 

µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, τις κύριες (primary activities) και τις 

υποστηρικτικές (support activities), οι οποίες αποτυπώνονται στο Σχήµα 1.5. 

Στις κύριες λειτουργίες συναντάµε31: 

• ∆ιαχείριση εισροών (Inbound Logistics). Περιλαµβάνει τις εργασίες που 

σχετίζονται µε παραλαβή, αποθήκευση και µεταφορά πρώτων υλών. 

• Λειτουργίες παραγωγής (Operations). Πρόκειται για τις δραστηριότητες 

εκείνες που µετατρέπουν τις εισροές σε έτοιµα προϊόντα, όπως συσκευασία, 

συναρµολόγηση, έλεγχος ποιότητας. 

• ∆ιαχείριση εκροών (Outbound Logistics). Περιλαµβάνει τις λειτουργίες που 

σχετίζονται µε τη συλλογή, αποθήκευση και διακίνηση των τελικών 

προϊόντων. 

• Μάρκετινγκ και πωλήσεις. Πρόκειται για τις δραστηριότητες εκείνες που 

αναλαµβάνουν να γνωρίσουν το προϊόν στον πελάτη και να τον πείσουν να 

το αγοράσει. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνεται ενδεικτικά η τιµολόγηση, η 

διαφήµιση, η επιλογή καναλιών διανοµής. 

• Υπηρεσίες µετά την πώληση (After Sales Service). Περιλαµβάνει τις 

λειτουργίες που σχετίζονται µε διαχείριση παραπόνων πελατών, εργασίες 

επισκευής, παροχή εγγυήσεων, εκπαίδευση, αναβάθµιση του προϊόντος. Οι 

υπηρεσίες που παρέχονται στο στάδιο αυτό βοηθούν ώστε να διατηρηθεί ή 
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και να αυξηθεί η προσλαµβάνουσα από τον πελάτη αξία και για το λόγο αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Η ποιότητα των κύριων λειτουργιών της επιχείρησης και κατ’ επέκταση και η τελική 

αξία που απολαµβάνει ο πελάτης, µπορεί να επηρεαστεί από τις υποστηρικτικές 

λειτουργίες32. Μεταξύ των υποστηρικτών λειτουργιών, οι οποίες υποστηρίζουν όλες 

τις κύριες δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας, συγκαταλέγονται οι κάτωθι: 

• Προµήθειες. Περιλαµβάνουν την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων και 

υλικών προκειµένου να εκτελεστούν οι κύριες δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Στόχος εδώ είναι ο εφοδιασµός µε υλικά καλής ποιότητας, στη 

χαµηλότερη δυνατή τιµή και εντός των χρονικών προδιαγραφών της 

επιχείρησης.   

• ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού. Πρόκειται για τις διαδικασίες πρόσληψης, 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απαραίτητος για την 

εκτέλεση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. 

• Έρευνα και ανάπτυξη. Περιλαµβάνει τις λειτουργίες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη βελτίωση των µεθόδων εκτέλεσης όλων των 

λειτουργιών της αλυσίδας αξίας. Στόχος εδώ είναι η ανάδειξη καινοτοµιών και 

πρωτοπόρων διαδικασιών.  

• Υποδοµή της επιχείρησης. Πρόκειται για δραστηριότητες όπως η 

χρηµατοοικονοµική διοίκηση, η λογιστική υποδοµή, η νοµική υποστήριξη που 

αποτελούν ζωτικής σηµασίας υποστηρικτικές λειτουργίες µε εφαρµογή σε όλο 

το φάσµα της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. 

Προκειµένου µια επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών της θα πρέπει να εκτελεί τις εσωτερικές της λειτουργίες, κύριες και 

υποστηρικτικές, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος ή καλύτερα από τους ανταγωνιστές 

της και να επιτυγχάνει µία αποτελεσµατικά συνδυασµένη δράση των διαδικασιών της. 

Στόχος της θα πρέπει να είναι η δηµιουργία αξίας για τον πελάτη, είτε προσφέροντάς 

του ένα µοναδικό και διαφοροποιηµένο προϊόν είτε προσφέροντάς του οικονοµικό 

όφελος µέσω της µείωσης του κόστους είτε τέλος προσφέροντας στον πελάτη ένα 

ολοκληρωµένο προϊόν που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του. Μάλιστα όταν η 
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επιχείρηση κατορθώνει να παράγει µε κόστος χαµηλότερο της προσλαµβάνουσας 

από τον πελάτη αξίας, τότε θεωρείται κερδοφόρα33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1-6: Η Αλυσίδα Αξίας (Value Chain) 

Πηγή: Porter M. , 1985 

 

Η µέθοδος της αλυσίδας αξίας βοηθάει τα στελέχη της επιχείρησης να εντοπίσουν το 

βαθµό συνεισφοράς κάθε επιµέρους λειτουργίας στην διαδικασία δηµιουργίας αξίας 

γα τους πελάτες και να ξεχωρίσουν στη συνέχεια τη λειτουργία εκείνη που 

συνεισφέρει τα µέγιστα. Η αλυσίδα αξίας δηλαδή αναλύει την επιχείρηση στις 

στρατηγικά κύριες δραστηριότητές της, επιτρέποντας έτσι τον καλύτερο έλεγχο της 
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πορείας του κόστους που αντιµετωπίζει καθώς και τις υπάρχουσες ή εν δυνάµει 

πηγές διαφοροποίησής της34. 

Κατά τη διαδικασία ανάλυσης της αλυσίδας αξίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, 

γίνεται αντιληπτό ότι αν και η επιχείρηση µπορεί να δραστηριοποιείται σε πολλούς 

λειτουργικούς τοµείς, υπάρχει ένα πεδίο δράσης στο οποίο εµφανίζει εξαιρετικές 

ικανότητες και το οποίο αποτελεί το κέντρο βαρύτητάς της καθώς από εκεί µπορούν 

να ανακύψουν θεµελιώδεις ικανότητες35. 

Ωστόσο η αλυσίδα αξίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα άθροισµα επιµέρους 

δραστηριοτήτων αλλά ένα οργανικά συνδεδεµένο σύνολο. Ένα σύνολο όπου 

υφίστανται διασυνδέσεις τόσο µεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων όσο και µεταξύ 

κύριων και υποστηρικτικών ή και µεταξύ των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Αυτή 

η αλληλεπίδραση και διασύνδεση, επεκτείνεται και µεταξύ της αλυσίδας αξίας της 

επιχείρησης και των αντίστοιχων αλυσίδων αξίας των προµηθευτών της, των 

καναλιών διανοµής αλλά και των αγοραστών. 

Στις σύγχρονες επιχειρησιακές δοµές η επιχείρηση συνήθως δεν εµπλέκεται σε όλες 

τις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας, από το σχεδιασµό δηλαδή έως και τη διανοµή 

του προϊόντος στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό η αλυσίδα αξίας της επιχείρησης 

γίνεται µέρος ενός συστήµατος αξίας, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αλυσίδες 

αξίας των προµηθευτών της, των καναλιών διανοµής, των αγοραστών. 

Στην περίπτωση αυτή η απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

εξαρτάται από τη σχέση της επιχείρησης µε ολόκληρο το σύστηµα αξίας και των 

συντονισµό των δραστηριοτήτων όλων των αλυσίδων αξίας που το απαρτίζουν. 

Η τεχνική της αλυσίδας αξίας αν και προβάλλεται ως ένα µοντέλο εξαιρετικά 

«γραµµικό» που ταιριάζει περισσότερο σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις, δεν παύει να 

αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για τα στελέχη όλων των επιχειρήσεων. Η 

σπουδαιότητά του µοντέλου ανάλυσης της αλυσίδας αξίας, έγκειται στο γεγονός ότι 

αναδεικνύει τις υπάρχουσες ή µελλοντικές δυνάµεις και αδυναµίες της επιχείρησης 

και επιτρέπει στα στελέχη της να εντοπίσουν τους εσωτερικούς παράγοντες που 

µπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ακόµη και 

εάν αυτό σηµαίνει πιθανό επανασχεδιασµό της αλυσίδας αξίας. 

                                                           
34
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2. Προσδιορισµός της Έννοιας της Πράσινης Ανάπτυξης 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η ανάπτυξη και η πρόοδος αποτελούσαν ανέκαθεν κύριες επιδιώξεις του ανθρώπου. 

Το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού που αναπτύχθηκε τον 17ο και 18ο αιώνα, στάθηκε 

πρωτοπόρο στην καλλιέργεια της ιδέας της προόδου πρεσβεύοντας τον 

ορθολογισµό και την πίστη στην ανάπτυξη και αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις 

πτυχές της ανθρώπινης δράσης. Με την πάροδο των χρόνων η πρόοδος συνδέθηκε 

µε την έννοια της καινοτοµίας και της σταδιακής εκβιοµηχάνισης της παραγωγής, 

περνώντας διαδοχικά από την εποχή της ενεργειακής δύναµης του ανέµου και του 

νερού, στην ενεργειακή δύναµη του κάρβουνου και του ατµού, για να φτάσουµε 

τελικά στην ενεργειακή δύναµη του πετρελαίου και του ηλεκτρισµού. 

Στη σύγχρονη εποχή η πρόοδος ταυτίζεται µε την ταχύτατη ανάπτυξη των 

παντοειδών υπηρεσιών κυρίως στον ανεπτυγµένο κόσµο και την επιταχυνόµενη 

εκβιοµηχάνιση των αναπτυσσόµενων χωρών36. Από τον 19ο αιώνα η έννοια της 

προόδου και η επιδίωξή της εµφανίζεται ως µία κατάσταση φυσική, χωρίς να λείπουν 

όµως οι αµφισβητήσεις και ο σκεπτικισµός. Ωστόσο τον 20ο αιώνα αρχίζουν πλέον να 

διαφαίνονται ξεκάθαρα οι αρνητικές επιπτώσεις της προόδου µε το περιβάλλον να 

γίνεται ο κύριος δέκτης αυτών και να οδηγείται στη σταδιακή υποβάθµισή του. Στη 

σηµερινή πλέον εποχή η κλιµατική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η 

υπέρµετρη αύξηση του πληθυσµού της γης και η αλόγιστη ρύπανση του 

περιβάλλοντος είναι τα βασικά αρνητικά αποτελέσµατα της επιδίωξης της προόδου 

στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Σήµερα είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτικός και αναγκαίος ένας 

επαναπροσδιορισµός και αναπροσανατολισµός της ανθρώπινης δράσης κοινωνικής, 

οικονοµικής και πολιτικής, σε µία πιο «πράσινη» κατεύθυνση. Τελικός στόχος είναι η 

επιδίωξη της προόδου να µην βλάπτει το περιβάλλον και να εξασφαλίζει τη 

βιωσιµότητα της κοινωνίας, να χαρακτηρίζεται κατ’ επέκταση ως µία «πράσινη» 

ανάπτυξη. 

 Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης και 

παρουσιάζεται µια ανάδροµη της ιστορικής εξέλιξης και ανάπτυξης της έννοιας. 
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Επιπλέον αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και µορφές της, ενώ παρατίθενται τα 

πλεονεκτήµατα υιοθέτησης του αναπτυξιακού αυτού µοντέλου καθώς και µία κριτική 

προσέγγισή του. 

 

2.2. Ορισµός και ιστορική εξέλιξη της έννοιας της Πράσινης 
Ανάπτυξης 

 

Ο ορισµός της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης δεν έχει καθορισθεί ακόµη µε 

σαφήνεια σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο ο βασικός πυλώνας στον οποίο αυτή 

στηρίζεται είναι η αντίληψη της αειφορίας ή βιωσιµότητας (sustainability), της 

εξισορρόπησης δηλαδή µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και της διατήρησης και 

προστασίας του περιβάλλοντος37. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει και σηµαντική κοινωνική 

διάσταση αφού γνώµονάς της είναι η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 

σήµερα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρήση τους και από τις επόµενες γενιές αύριο. 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα (1992), η βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει τη 

στήριξη των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών σε µία ανάλυση κόστους-

οφέλους που θα ενδυναµώνει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε 

αυξανόµενα επίπεδα ευηµερίας, κοινωνικής και οικονοµικής. Με άλλα λόγια η 

οικονοµική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνική ευηµερία 

εµφανίζονται ως οι τρεις βασικοί πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης (Σχήµα 2.1). 

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η αειφορία αποτελεί θεµέλια έννοια της πράσινης 

ανάπτυξης, εντοπίζεται µία βασική απόκλιση µεταξύ τους, αναφορικά µε το ζήτηµα 

της ενεργειακής πολιτικής. Συγκεκριµένα η αειφόρος ανάπτυξη θεωρείται συµβατή µε 

κάθε πηγή ενέργειας που εξασφαλίζει περιβαλλοντική προστασία, όπως π.χ. η 

χρήση ορυκτών καυσίµων µε αποθήκευση του παραγόµενου διοξειδίου του άνθρακα 

ή ακόµα και η παραγωγή ηλεκτρισµού από πυρηνικά εργοστάσια αν είναι επαρκή τα 

µέτρα ασφαλείας. Αντίθετα, η πράσινη ανάπτυξη προωθεί κυρίως την εξοικονόµηση 

ενέργειας και την παραγωγή από ανανεώσιµους φυσικούς πόρους που είναι µη 

ποσοτικά περιορισµένοι και δύναται να έχουν αειφορική χρήση38. 
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Σχήµα 2-1: Οι τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης 

Πηγή: ICUN, The World Conservation Union, 2006 

 

Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης όπου το περιβάλλον 

αναδεικνύεται ως η κινητήρια δύναµη της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά 

ταυτόχρονα και της βιωσιµότητας της κοινωνίας. Στο αναπτυξιακό αυτό µοντέλο 

συναντώνται οι βασικές αρχές της καπιταλιστικής οικονοµίας (ελευθερία της αγοράς) 

αλλά παράλληλα λαµβάνονται υπόψιν τα όρια και οι περιορισµοί που υπαγορεύει το 

φυσικό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η εφαρµογή του µοντέλου της πράσινης 

ανάπτυξης θα πρέπει να συνδυαστούν η καινοτοµία, η ανάπτυξη της έρευνας και των 

νέων τεχνολογιών, η συµµετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου αλλά όλα αυτά υπό την 

βοήθεια και τη στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πράσινη ανάπτυξη στηρίζεται στην αρχή της 

βιωσιµότητας ή αειφορίας. Υπό το πρίσµα της αειφορίας λοιπόν, µία οικονοµία 

µπορεί να εµφανίσει διαφορετικές αποχρώσεις του «πράσινου» ανάλογα πάντα µε το 

αν υπερτερεί το τεχνολογικό ή οικοκεντρικό ιδεολογικό στρατόπεδο. Έτσι λοιπόν 

σύµφωνα µε τον Πίνακα 2.1, διαµορφώνονται οι εξής προσεγγίσεις39: 

• Η πολύ ασθενής αειφορία η οποία υποστηρίζεται από το τεχνολογικό 

ιδεολογικό στρατόπεδο, προτάσσει την αδιατάρακτη λειτουργία της αγοράς 
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αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί 

ότι η δύναµη της τεχνολογίας µπορεί να θεραπεύσει τις οποιεσδήποτε 

αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν στο περιβάλλον από την οικονοµική 

ανάπτυξη 

• Η ασθενής αειφορία είναι µια λιγότερο ακραία άποψη του ίδιου ιδεολογικού 

στρατοπέδου και εισάγει ουσιαστικά την έννοια της πράσινης οικονοµίας, 

καθώς εµφανίζει µία θετική συσχέτιση µεταξύ ελεύθερης αγοράς και 

περιβάλλοντος. Υποστηρίζει πως η ελεύθερη αγορά µπορεί να λειτουργήσει 

θετικά σε σχέση µε το περιβάλλον, µε την προϋπόθεση ότι ο µεµονωµένος 

πολίτης σκέπτεται και δρα µε «πράσινο» τρόπο. Έτσι σε αυτήν την κοινωνία, 

η αποκατάσταση φυσικών πόρων αλλά και η θέσπιση ορισµένων ορίων στην 

εκµετάλλευση πόρων «κρίσιµου φυσικού κεφαλαίου» (critical natural capital) 

όπως το πετρέλαιο, είναι σηµαντικά 

• Η ισχυρή αειφορία αντιπροσωπεύεται από την οίκο-κεντρική άποψη που 

υποστηρίζει την ιδέα της «βαθιάς πράσινης οικονοµίας» (deep green 

economy). Οι υποστηρικτές της, υιοθετούν την άποψη πως τα τρέχοντα 

επίπεδα ανάπτυξης δεν θα πρέπει ούτε να αυξηθούν ούτε να µειωθούν, 

υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη µηδενική οικονοµική ανάπτυξη (zero economic 

development) και τη µηδενική αύξηση πληθυσµού (zero population growth) µε 

απώτερο σκοπό την εγκαθίδρυση µιας «σταθερής κατάστασης στην 

οικονοµία» (Daly, 1977) 

• Η πολύ ισχυρή αειφορία, θέτει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον τόσο στην πηγή όσο και στους αποδέκτες 

(minimum resource-take systems). Αυτό επιτυγχάνεται µε την µείωση της 

οικονοµικής δραστηριότητας, τη µείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την 

πληθυσµιακή µείωση. Αυτή η ιδεολογία συνοδεύεται επίσης από την 

υιοθέτηση «ηθικών κανόνων» και προτρέπει τους ανθρώπους να λειτουργούν 

λιγότερο ως τυπικοί καταναλωτές και περισσότερο ως κοινωνικά υπεύθυνοι 

πολίτες. 
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Πίνακας 2-1: Ιδεολογικές αποχρώσεις της Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης 

Πηγή: Ζαγοριανάκος Ε. , 2002 
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Τα ιδεολογικά στρατόπεδα της Βιώσιµης Ανάπτυξης που περιγράφηκαν παραπάνω, 

ανάλογα µε την εξεταζόµενη κάθε φορά κατάσταση είναι δυνατόν να 

αλληλεπικαλύπτονται, καθώς διάφορες αποχρώσεις της ενυπάρχουν σε κάθε 

άνθρωπο. Ωστόσο ανεξάρτητα από το βαθµό αειφορίας, το περιβάλλον 

αντιµετωπίζεται από όλο το φάσµα ως πηγή φυσικού κεφαλαίου, το οποίο θα πρέπει 

να αποτελεί πηγή κέρδους ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η επιβίωση και η 

συνέχειά του. 

Πολύ υποστηρίζουν ότι τα πρώτα ψήγµατα της πράσινης οικονοµίας συναντώνται 

στους πρώτους πολιτισµούς και τις κοινωνίες της αρχαιότητας, όπου ο άνθρωπος 

λειτουργούσε και αναπτυσσόταν σε άµεση επαφή και εξάρτηση από τη φύση. 

Ωστόσο ουσιαστικά η έννοια γεννιέται µε την ανάπτυξη των πρώτων οικονοµικών 

σχολών. Ο Ντέιβιντ Ρικάρντο (1817), ένας από τους πατέρες των Κλασσικών 

Οικονοµικών, στο έργο του «Αρχές πολιτικής οικονοµίας και φορολογίας» 

υποστήριξε ότι η σπανιότητα και η έλλειψη φυσικών πόρων εξαρτάται από τα 

αυξανόµενα κόστη άντλησής τους. Καθώς η εξάντληση των πιο οικονοµικά 

εκµεταλλεύσιµων πόρων θα γίνεται αισθητή, η προσοχή θα στραφεί στην χρήση των 

πόρων, των οποίων η άντληση δεν θεωρούνταν οικονοµική40. 

Τα πρώτα θεσµικά πλαίσια πράσινης οικονοµίας τίθενται στις αρχές του 20ου αιώνα 

στις Η.Π.Α. , όπου ο Θεόδωρου Ρούσβελτ το 1908 ιδρύει την πρώτη Επιτροπή 
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 Ζαγοριανάκος Ε. , 2002, ∆ιάλεξη στην Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος Οικονοµία, Περιβάλλον και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες της επιστήµης των οικονοµικών του περιβάλλοντος», Αθήνα: ΙΑΑΚ/ ΕΚΚΕ 
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Φύσης και εγκαινιάζει το Πρόγραµµα του Τένεσι, όπου υπάρχει µια απόπειρα 

αειφορικής ρύθµισης. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα και απασχόληση αναπτύσσεται 

πιο καθοριστικά στην εποχή του New Deal µετά το κραχ, επί εποχής Φραγκλίνου 

Ρούσβελτ, όπου σε µια απόπειρα να αντιµετωπιστεί η ανεργία υπήρξε µια ένταση 

πρόσληψης προσωπικού και µια διάχυση κεφαλαίων παροχής υπηρεσιών στην 

κατεύθυνση του πολιτισµού και του ελέγχου της ρύπανσης του περιβάλλοντος41. Το 

1920 ο Pigou διατυπώνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» , µε την πρότασή του για 

τον περιορισµό της ρύπανσης στο Λονδίνο. Συγκεκριµένα υποστήριξε ότι επειδή 

στην τιµή ενός προϊόντος δεν περιλαµβάνεται το κόστος που επωµίζεται η κοινωνία 

από την ρύπανση που προκαλεί η παραγωγή του, θα πρέπει το κόστος αυτό να 

αξιολογείται µε όρους οικονοµικούς και να ενσωµατώνεται στην καπιταλιστική 

οικονοµία42. 

Η έννοια της πράσινης ανάπτυξης και η σηµασία που της αποδίδεται σήµερα, 

διαµορφώθηκε µόλις τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η πετρελαϊκή κρίση 

του 1973 και η οικονοµική ύφεση της δεκαετίας του '70, δηµιούργησαν στην ουσία τις 

πρώτες σοβαρές αµφιβολίες για τη δυνατότητα των οικονοµιών να µεγεθύνονται 

απεριόριστα, θέτοντας έτσι επί τάπητος το θέµα της σπανιότητας των φυσικών 

πόρων. Το 1972 η Λέσχη της Ρώµης (Club of Rome) που δηµιουργήθηκε από 

επιχειρηµατίες, πολιτικούς, οικονοµολόγους και δηµοσιογράφους, εξέδωσε την 

αναφορά «Τα Όρια της Ανάπτυξης » (The Limits to Growth), στην οποία εκτιµάται ότι 

η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού θα επέφερε εξάντληση των ζωτικά αναγκαίων 

πρώτων υλών, όπως ο σίδηρος, το χρώµιο, ο χρυσός και κυρίως το πετρέλαιο43. 

Η διατύπωση του όρου «Αειφόρος ή Βιώσιµη Ανάπτυξη» γίνεται για πρώτη φορά 

από την Γκρο Χάρλεµ Μπρούτλαντ, πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ο οποίος 

στην έκθεσή του η οποία υποβλήθηκε το 1987 στην Παγκόσµια Επιτροπή για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED), περιέγραφε την ανάπτυξη ως αυτή που 

επιτρέπει την ικανοποίηση των σηµερινών αναγκών χωρίς να συµβιβάζονται οι 

ανάγκες των µελλοντικών γενεών για ανάπτυξη44. 

Μια κλασσική προσπάθεια υπεράσπισης της προόδου διατυπώνεται στην «Έκκληση 

της Χαϊδελβέργης» που δηµοσιεύτηκε το 1992 µε αφορµή την ∆ιάσκεψη της Γης στο 
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 Ζήσης Ι. ,2003 (σελ. 61), ISBN 960-7284-18-6, «Το πράσινο επιχειρείν». Αθήνα: Υ.Πε.Χω.∆.Ε, Παν.∆οι.Κο 
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 Ζαγοριανάκος Ε. , 2002, ∆ιάλεξη στην Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος Οικονοµία, Περιβάλλον και Βιώσιµη 
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 Παπακωνσταντίνου Π. , (2008), Το χρυσό παραπέτασµα, η γέννηση του ολοκληρωτικού καπιταλισµού, Εκδοτικός 
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Ρίο ντε Τζανέιρο45, την οποία έχουν υπογράψει περισσότεροι από 4000 επιστήµονες 

και άλλοι διανοούµενοι από 106 χώρες, ανάµεσά τους 72 µε βραβείο Νόµπελ. Κατά 

τους εµπνευστές της, η «Έκκληση της Χαϊδελβέργης» αποτελεί µια ήπια επίκληση 

της λογικής, µε στόχο την αναγνώριση της επιστηµονικής προόδου ως λύση και όχι 

αιτία των προβληµάτων υγείας και περιβάλλοντος που αντιµετωπίζει η 

ανθρωπότητα46. 

Συµφωνία σταθµό στην παγκόσµια προσπάθεια για την προστασία του 

περιβάλλοντος, αποτελεί το Πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο αποτελεί ουσιαστικά 

έναν «οδικό χάρτη» προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής 

που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσµεύονται 

να ελαττώσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου την πρώτη περίοδο ανάληψης 

υποχρεώσεων (2008-2012) κατά ένα συγκεκριµένο στόχο σε σχέση µε τις εκποµπές 

του 1990 (ή του 1995 για ορισµένα αέρια), ενώ η όλη προσπάθεια επιχειρείται να 

υλοποιηθεί µε τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να µην επιβαρυνθεί η 

παγκόσµια οικονοµία.47 

Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι από τη µεριά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην 

προσπάθειά της να επιτύχει µία διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική 

ανάπτυξη, σχεδίασε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και έθεσε 5 πρωταρχικούς 

στόχους προς υλοποίηση που αφορούν στην απασχόληση, στην έρευνα και 

ανάπτυξή, στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, την εκπαίδευση και την 

κλιµατική αλλαγή και ενέργεια. Αναφορικά µε την κλιµατική αλλαγή οι στόχοι, τόσο σε 

επίπεδο Ε.Ε. όσο και εθνικό επίπεδο για κάθε κράτος-µέλος, είναι: 

• Η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, 

εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση µε το 1990 

• Η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

• Η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. 

Όλοι οι ανωτέρω στόχοι έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2020. 

Γενικά στην πάροδο των ετών πλήθος παγκόσµιων διασκέψεων έχουν λάβει χώρα 

στο πλαίσιο της προσπάθειας «συµφιλίωσης» των εννοιών της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και του ανθρώπου µε τη 

φύση. Αυτό που αποτελεί πάντως αδιαµφισβήτητο γεγονός είναι ότι η ροπή προς την 

πράσινη οικονοµία ενισχύθηκε και συνεχίζει να ενισχύεται από το τεράστιο 
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οικονοµικό κόστος που απειλεί να επιφέρει η οικολογική καταστροφή στην ίδια την 

καπιταλιστική οικονοµία48. 

 

2.3. Κύρια χαρακτηριστικά της πράσινης ανάπτυξης 

 

Η έννοια της πράσινης ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από ορισµένες αναγκαίες και 

αλληλένδετες µεταξύ τους προϋποθέσεις, όπως είναι η αποσύνδεση, η 

εξοικονόµηση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η δηµιουργία απασχόλησης και ο 

παρεµβατισµός49.  

 

Αποσύνδεση (decoupling) 

Αποσύνδεση επιτυγχάνεται όταν η ανάπτυξη απεξαρτάται από τις εισροές ενέργειας 

και πρώτων υλών50. Μία οικονοµία που επιτυγχάνει να αναπτύσσεται και να αυξάνει 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χωρίς να επιβαρύνει και να δυσχεραίνει το 

φυσικό περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αποσύνδεσης. Ωστόσο στις 

µέρες µας η ασθενής αποσύνδεση είναι συνηθέστερη. 

Τις τελευταίες δεκαετίες σε ορισµένες χώρες µέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), έχει παρατηρηθεί µία µερική αποσύνδεση 

της περιβαλλοντικής υποβάθµισης για την ενέργεια, το νερό και τους φυσικούς 

πόρους, από τον ρυθµό ανάπτυξης, χωρίς όµως να ισχύει το ίδιο για τη χρήση των 

αυτοκινήτων ή την παραγωγή στερεών αποβλήτων. 

Ως κύρια µέσα επίτευξης της αποσύνδεσης µίας οικονοµίας εµφανίζονται τα εξής: 

• Θέσπιση υποχρεώσεων για τους χρήστες ώστε να κάνουν ορθολογική χρήση 

των πόρων, π.χ. κατάργηση περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων, 

πληρωµή του πλήρους ή και αυξηµένου ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του 

πόρου κόστους για τη χρήση του φυσικού πόρου 

• Ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτοµιών µε στόχο την δηµιουργία καθαρότερων 

τεχνολογιών παραγωγής 
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• Άσκηση κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής που θα συνδυάζει ενεργή 

κοινωνική συµµετοχή, αποτελεσµατική κρατική παρέµβαση, εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, εθελοντισµό 

• Ενσωµάτωση του εξωτερικού κόστος στις τιµές των προϊόντων µε την 

επιβολή φορολογίας 

• Μέτρηση του «περιβαλλοντικού αποτυπώµατος», δηλαδή υπολογισµός του 

συνόλου των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που προκαλούνται από 

έναν οργανισµό, ένα συµβάν, γεγονός ή άτοµο. Η ποσοτικοποίηση αυτή 

βοηθά στη λήψη των κατάλληλων µέτρων και το σχεδιασµό της κατάλληλης 

στρατηγικής από πλευράς του φορέα που εκλύει τους ρύπους, για τη µείωση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και του περιβαλλοντικού του 

αποτυπώµατος. 

 

Αξιοποίηση της τεχνολογίας 

Ο ρόλος της τεχνολογίας στο ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι διττός. 

Από τη µια µπορεί να είναι µέρος του προβλήµατος από την άλλη όµως µπορεί να 

µετατραπεί σε καταλυτικό στοιχείο της λύσης του51. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

παλαιότερες τεχνολογίες δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικές καταλήγουµε στο ότι 

υπάρχει ανάγκη για άµεση χρήση νέων βελτιωµένων και αποδοτικότερων 

τεχνολογιών που θα είναι ηπιότερες προς το περιβάλλον και θα ενισχύουν την 

αποσύνδεση. 

Οι τεχνολογίες εκείνες οι οποίες εξασφαλίζουν την ανανεωσιµότητα των πόρων και 

την προστασία του περιβάλλοντος ενώ δεν δηµιουργούν κοινωνικούς κινδύνους, 

χαρακτηρίζονται ως ήπιες52. Ωστόσο η χρήση των ήπιων τεχνολογιών αυξάνει 

σηµαντικά το κόστος του τελικού προϊόντος και έτσι δηµιουργείται ζήτηµα οικονοµικό. 

Παραδείγµατα τέτοιων τεχνολογιών αποτελούν οι καθαρότερες τεχνολογίες 

παραγωγής ενέργειας, βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων, οι διάφορες 

αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, η υποκατάσταση µη αναγκαίων µεταφορών µέσω 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εξοικονόµηση ενέργειας, νερού και άλλων 

φυσικών πόρων, η υποκατάσταση επικίνδυνων ή τοξικών προϊόντων, η ανακύκλωση 

στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων. 
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Εξοικονόµηση 

Η εξοικονόµηση προσδιορίζεται από την προσπάθεια περιορισµού της σπατάλης και 

τη συγκράτηση της υπερβολικής και αλόγιστης κατανάλωσης πόρων. Η επιδίωξη 

αυτή έχει άµεση σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων και απαιτεί εκπαίδευση 

προκειµένου οι πολίτες να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. ∆ύο πολύ 

βασικές δραστηριότητες που επιβαρύνουν καθηµερινά σε µεγάλο βαθµό το 

περιβάλλον είναι η κατανάλωση νερού και ενέργειας και η χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου 

από τους πολίτες. 

Πολύ αποτελεσµατική εξοικονόµηση είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τεχνολογικές 

βελτιώσεις και καινοτοµίες. Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στα συστήµατα ψύξης-

θέρµανσης στα κτίρια µπορεί να µειώσει την ενεργειακή σπατάλη. Επίσης στον 

αγροτικό τοµέα η σπατάλη του νερού µπορεί να µειωθεί από την υιοθέτηση 

σύγχρονων συστηµάτων άρδευσης. Τέλος η ενίσχυση, συµµετοχή και υποστήριξη 

προγραµµάτων που προωθούν την οικολογική µετακίνηση (ecomobility) θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση της χρήσης του αυτοκινήτου ως µέσου µεταφοράς 

µέσω της χρήσης ποδηλάτου ως εναλλακτικού µέσου µεταφοράς, του 

συνεπιβιβασµού (car-pooling) κ.α. 

 

∆ηµιουργία απασχόλησης 

Όλες οι ενέργειες που λαµβάνουν χώρα στην προσπάθεια για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την εφαρµογή των αρχών της αειφορίας, όπως η εξοικονόµηση 

ενέργειας, η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, η ανακύκλωση των 

αποβλήτων, η υιοθέτηση ήπιων τεχνολογιών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.α. 

δηµιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Η αύξηση της απασχόλησης όµως δεν 

είναι φυσική απόρροια όλων των προαναφερόµενων δραστηριοτήτων που 

προσανατολίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα απαιτείται τόσο 

από πλευράς της κυβέρνησης όσο και την πλευρά των εταιρειών, µια ενεργός 

στρατηγική προσανατολισµού των δαπανών προς επενδύσεις µε υψηλή ένταση 

εργασίας. 

 

Παρεµβατισµός 

Ο παρεµβατισµός αναφέρεται στον ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει το κράτος 

στην πορεία προς µία πιο πράσινη ανάπτυξη και οικονοµία. Οι µηχανισµοί της 

αγοράς από µόνοι τους υστερούν σε αποτελεσµατικότητα και η κρατική παρέµβαση 

κρίνεται αναγκαία. Η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, µε νοµοθετική, 
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διοικητική, επιστηµονική/τεχνολογική, οικονοµική και ιδεολογική διάσταση, απαιτεί 

δηµόσια παρέµβαση, από το κράτος ή διακρατικούς οργανισµούς αλλά και από την 

κοινωνία των πολιτών53. Το κράτος έχει στη διάθεσή του διάφορα εργαλεία για το 

σκοπό αυτό, όπως: 

• Το κτηµατολόγιο και ο σχεδιασµός των αστικών κέντρων 

• Η θέσπιση κανόνων αναφορικά µε τον καθορισµό των χρήσεων γης ώστε να 

αποφεύγεται η κακή και αλόγιστη χρήση πολύτιµων φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων όπως τα δάση, οι ακτές, τα αρχαιολογικά µνηµεία 

• Τα οικονοµικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το κράτος, όπως φόροι, 

τέλη, επιδοτήσεις, δικαιώµατα εκποµπών κ.α. τα οποία ωστόσο µέχρι στιγµής 

έχουν περιορισµένη χρήση σε ορισµένους µόνο τοµείς (γεωργία, ενέργεια 

µεταφορές). 

Κατόπιν των ανωτέρω διεξάγεται το συµπέρασµα ότι η επίτευξη της πράσινης 

ανάπτυξης συναρτάται τόσο µε τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας, όσο και µε την 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, µπορεί ωστόσο να 

ενισχυθεί από την υιοθέτηση ενός παραγωγικού µοντέλου εντάσεως εργασίας καθώς 

και από την απαραίτητη διαρθρωτική παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα.  

 

2.4. Οι κύριες µορφές της Πράσινης Ανάπτυξης 

 

Η πράσινη ανάπτυξη έχει δύο κύριες εκφάνσεις. Από τη µία συναντώνται οι 

προσπάθειες των επιχειρήσεων, των ατόµων µεµονωµένα αλλά και ολόκληρων 

κρατών, να µειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα µέσω υιοθέτησης 

προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από την άλλη, µέσα από την πράσινη 

οικονοµία αναδύεται και αναπτύσσεται η έννοια της πράσινης επιχειρηµατικότητας, 

µίας επιχειρηµατικότητας που βασίζεται στην κάλυψη αναγκών που σχετίζονται µε 

την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος. 

Τα προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης διακρίνονται κυρίως σε προγράµµατα 

εξοικονόµησης ενέργειας και νερού, πράσινων προµηθειών, διαχείρισης 

απορριµµάτων και αποβλήτων και οικολογικής µετακίνησης. Τα εν λόγω 

προγράµµατα, µπορούν να υλοποιηθούν από ιδιώτες στην καθηµερινότητά τους 
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(νοικοκυριό, εργασία, µετακίνηση), από τις επιχειρήσεις στην παραγωγική τους 

διαδικασία αλλά και στη λειτουργική τους δραστηριότητα αλλά και από κυβερνήσεις 

κρατών στην άσκηση της πολιτικής τους και της λειτουργίας των επί µέρους φορέων 

διοίκησης.   

 

Προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας 

Μέσω των προγραµµάτων αυτών επιδιώκεται ο περιορισµός της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γνωστό πως η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 

βασίζεται στην καύση του λιγνίτη από όπου παράγεται CO2 το οποίο αποτελεί ένα 

από τα αέρια του θερµοκηπίου, µε πολύ βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ορισµένα από τα προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας είναι: 

• Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, τα οποία αποτελούν από τις 

πιο φιλικές για το περιβάλλον µορφές ενέργειας, αφού χρησιµοποιούν την 

ηλικιακή ενέργεια και παράγουν ηλεκτρισµό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάθε 

κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα συνεπάγεται την 

αποφυγή ενός περίπου κιλού CO2 στην ατµόσφαιρα54. 

• Η εγκατάσταση συστηµάτων ενεργειακού ελέγχου στα κτίρια (π.χ. BEMS-

Building Energy Management System), τα οποία βοηθούν στον πλήρη έλεγχο 

και διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του φωτισµού, κλιµατισµού 

(ενεργοποίηση - απενεργοποίηση ανάλογα µε τη θερµοκρασία), εξαερισµού, 

ενώ επιτρέπουν την καταγραφή βλαβών σε πραγµατικό χρόνο55. 

• Η χρήση φυσικού αερίου ως καύσιµη ύλη τόσο για οικιακή όσο και για 

επαγγελµατική χρήση. Το φυσικό αέριο είναι από τα πιο καθαρά και λιγότερα 

ρυπογόνα καύσιµα. Η χρήση του συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου καθώς δεν περιέχει ενώσεις του θείου που 

ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόµενο της όξινης βροχής. Το 

φυσικό αέριο χρησιµοποιείται µε αρκετούς τρόπους καθώς αποτελεί βασική 

πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιµοποιείται στην παραγωγή 

υδρογόνου, ως καύσιµο οχηµάτων (οικολογικά οχήµατα) ενώ όπως 

προαναφέρθηκε έχει και οικιακή χρήση (µαγειρική, θέρµανση κ.α.). 
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Προγράµµατα εξοικονόµησης νερού 

Το νερό είναι ακόµη ένας φυσικός πόρος που απειλείται µε περιορισµό και η 

λειψυδρία είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα που απασχολεί πολλές περιοχές. 

Ορισµένα απλά προγράµµατα για την εξοικονόµηση του πολύτιµου αυτού 

αγαθού είναι: 

• Η τοποθέτηση αισθητήρων στις βρύσες για αυτόµατο κλείσιµο καθώς και 

η τοποθέτηση βρυσών µε ελεγχόµενη ροή περιορισµένου χρόνου. 

Σηµειώνεται ότι µια ανοιχτή βρύση καταναλώνει 9 λίτρα νερό το λεπτό 

• Η τοποθέτηση µετρητών κατανάλωσης νερού στα κτίρια έτσι ώστε να 

επισκευάζεται αµέσως η παραµικρή διαρροή 

• Η συλλογή βρόχινου νερού. Τα όµβρια ύδατα συλλέγονται στην ταράτσα 

των κτιρίων και στη συνέχεια χρησιµοποιούνται στην τουαλέτα όπου 

γίνεται και η µεγαλύτερη κατανάλωση νερού ή για το πότισµα του κήπου. 

 

Πράσινες προµήθειες 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος καταναλώνεται 

ενέργεια, χρησιµοποιούνται φυσικές πρώτες ύλες, σύνθετα υλικά και δηµιουργούνται 

απόβλητα. Όλες αυτές οι ενέργειες επιβαρύνουν το περιβάλλον, άλλες περισσότερο 

και άλλες λιγότερο. Είναι εποµένως σηµαντικό για µια επιχείρηση να προσπαθήσει 

να περιορίσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της και αυτό στον τοµέα των προµηθειών 

επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης πράσινων προµηθειών. Όταν χρησιµοποιείται ο 

όρος πράσινες προµήθειες ενός οργανισµού δηµόσιου ή ιδιωτικού, σηµαίνει ότι οι 

αγοραστές λαµβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ενός προϊόντος 

πριν το αγοράσουν56 

Μία επιχείρηση εκτός από την παραγωγή ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών 

µπορεί στον τοµέα των προµηθειών να χρησιµοποιεί υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον. Τα εν λόγω υλικά φέρουν ειδική οικολογική σήµανση και καλύπτουν µία 

ευρεία γκάµα προϊόντων. Τέτοια προϊόντα µπορεί να είναι για παράδειγµα φυσικές 

πρώτες ύλες που εµφανίζουν γρήγορη αποσύνθεση ή επαναχρησιµοποιηµένα και 

ανακυκλωµένα υλικά.  

∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Με τα σηµερινά δεδοµένα, στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο περίπου 4.8 

εκατοµµύρια τόνοι αστικών στερεών απορριµµάτων (απορρίµµατα που προέρχονται 

από κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες), χωρίς να συµπεριλαµβάνονται στις 
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ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδοµικού τοµέα και της 

βιοµηχανίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της χώρας παράγει κατά µέσο 

όρο 480 κιλά αστικά απορρίµµατα ετησίως57. 

Οι αρχές της πράσινης ανάπτυξης υπαγορεύουν την υλοποίηση προγραµµάτων 

αποτελεσµατικής διαχείρισης των απορριµµάτων, µε σκοπό την βιωσιµότητα και την 

εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται µε58: 

• Την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 

• Την ανακύκλωση υλικών και την αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή 

ενέργειας 

• Την επαναχρησιµοποίηση υλικών 

• Την µείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράµµατος, EU’s Sixth Environment 

Action Programme (2002-2012), αναγνωρίζει το ζήτηµα της διαχείρισης των 

απορριµµάτων ως υψίστης σηµασίας. Η θέση και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα, συνοψίζονται στο Σχήµα 2.2. Σύµφωνα µε αυτό οι 

προσπάθειες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν µε στόχο την µετακίνηση προς την κορυφή της πυραµίδας 

διαχείρισης των απορριµµάτων. 
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Σχήµα 2-2: Αντίστροφη Πυραµίδα Περιβαλλοντικά Βέλτιστης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Πηγή: ∆ιαδικτυακός τόπος 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf 

 

Τα οφέλη της ανακύκλωσης και της ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων, 

διαχέονται και εκτός από το περιβάλλον επηρεάζουν και την οικονοµία και την 

κοινωνία. Η εξοικονόµηση χώρων ταφής απορριµµάτων, η µείωση των εκποµπών 

CO2, η εξοικονόµηση ενέργειας και η δηµιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας είναι 

ορισµένες από τις θετικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης59.  

 

Οικολογική µετακίνηση 

Η χρήση του αυτοκινήτου στην καθηµερινότητα των ανθρώπων είναι ένας 

παράγοντας που επιβαρύνει σηµαντικά την ατµόσφαιρα. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας «Οι καθηµερινές µας συνήθειες και το περιβάλλον», το 

50% του CO2 και των υπολοίπων ρύπων εκπέµπεται από τη χρήση αυτοκινήτων, 

ενώ το υπόλοιπο 50% από τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς60. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό, ότι το 20% περίπου της ενέργειας που καταναλώνεται στις χώρες 
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του ΟΟΣΑ πηγαίνει στις µεταφορές και το 99% αυτού του ποσοστού βασίζεται στο 

πετρέλαιο61.  

Ορισµένοι από τους τρόπους περιορισµού των αρνητικών για το περιβάλλον 

επιπτώσεων από τη χρήση του αυτοκινήτου είναι: 

• Η αντικατάσταση των συµβατικών οχηµάτων από οχήµατα χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (υβριδικά αυτοκίνητα) 

• Η χρήση ποδηλάτου ως εναλλακτικού µέσου µεταφοράς στην πόλη 

• Ο συνεπιβιβασµός (car-pooling), δηλαδή να µοιράζεται κάποιος ένα ιδιωτικό 

µέσο µεταφοράς µε άλλους που πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Η 

προσπάθεια αυτή πρακτικά συντονίζεται µέσω διαδικτυακών τόπων ή από 

την εταιρεία για τους εργαζόµενούς της (εταιρικό car-pooling) 

• Περιορισµός των απαιτούµενων µετακινήσεων στη διάρκεια της ηµέρας µέσω 

χρήσεως του διαδικτύου για διενέργεια συναλλαγών των ιδιωτών (π.χ. e-

banking), προγραµµάτων e-learning ως εργαλείο εκπαίδευσης του 

προσωπικού των εταιρειών, διενέργειας τηλεδιασκέψεων των στελεχών των 

εταιρειών κ.α. 

Όπως προαναφέραµε µέσα από την πράσινη ανάπτυξη αναδείχθηκε µιας νέας 

µορφής επιχειρηµατικότητα, η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Οι επιχειρήσεις που 

σκέφτονται πράσινα πραγµατοποιούν επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον ενώ 

παράλληλα συντελούν στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια 

αναφέρονται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής της πράσινης 

επιχειρηµατικότητας. 

 

Οικοτουρισµός – Αγροτουρισµός 

Πρόκειται για µια εναλλακτική µορφή τουρισµού που συνεισφέρει στην προστασία 

του περιβάλλοντος, εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας το κοινό, ενισχύοντας 

παράλληλα την ανάπτυξη της περιφέρειας62. 

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την 208/22-12-2008 Γνώµη της Ολοµέλειας της 

Οικονοµικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, ο αγροτουρισµός είναι: «εκείνη η 

τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο µη αστικό από τους 

απασχολούµενους κύρια στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα και ειδικότερα σε 

οικογενειακής ή συνεταιριστικής µορφής µικρές τουριστικές µονάδες παροχής 

αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος και της 
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τοπικής οικονοµίας, τόσο από την εκµετάλλευση των τουριστικών καταλυµάτων 

(ενοικιαζόµενα δωµάτια, πανσιόν, ξενώνες, camping), όσο και από την τροφοδοσία 

των τουριστικών µονάδων µε προϊόντα τοπικής παραγωγής γεωργικών 

συνεταιρισµών». Το κυριότερο εξωτερικό χαρακτηριστικό του αγροτουρισµού είναι ότι 

στο πλαίσιό του πραγµατοποιούνται δραστηριότητες, όπως µαθήµατα παραδοσιακής 

µαγειρικής, εφαρµογή, συµµετοχή στην αγροτική ζωή, τοπικούς χορούς, περίπατους 

στα χωράφια και την περιοχή, συµµετοχή σε αγροτικές εργασίες.  

Ο οικοτουρισµός ακολουθεί τις επιταγές του βιώσιµου τουρισµού ωστόσο διακρίνεται 

ως προς το ότι επιπρόσθετα συµβάλει ενεργά στη διατήρηση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, περιλαµβάνει τις τοπικές και γηγενείς κοινότητες στον 

προγραµµατισµό του καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία που συµβάλλουν στην 

ευηµερία τους, ερµηνεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του προορισµού στον 

επισκέπτη63. 

 

Βιολογική γεωργία 

Η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστηµα διαχείρισης το οποίο αναλαµβάνει 

την παραγωγή και εµπορία τροφίµων µε σεβασµό στην ισορροπία των 

οικοσυστηµάτων και µε την ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση. Οι αγρότες υιοθετούν 

πιστοποιηµένα συστήµατα βιολογικών καλλιεργειών και τα προς πώληση προϊόντα 

φέρουν ειδική σήµανση και πιστοποίηση. Ορισµένες από τις τυπικές πρακτικές της 

βιολογικής γεωργίας είναι64: 

• Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και συνθετικών 

λιπασµάτων, ζωικών αντιβιοτικών, συντηρητικών και προσθετικών στην 

επεξεργασία των τροφίµων καθώς και άλλες εισροές 

• Πλήρης απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 

• Χρησιµοποίηση των αυτοπαραγόµενων πόρων (π.χ. οι τροφές που 

παράγονται στο αγρόκτηµα) 

• Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών ανθεκτικών σε ασθένειες και 

προσαρµοσµένες στις τοπικές συνθήκες της περιοχής 

• Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής, και όχι ενσταβλισµένων µε την χρήση 

βιολογικών ζωοτροφών.  
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Πράσινη χηµεία 

Η Πράσινη Χηµεία εργάζεται µε πυξίδα τη βιώσιµη ανάπτυξη, δηµιουργώντας χηµικά 

προϊόντα που δεν βλάπτουν είτε την υγεία του ανθρώπου είτε το περιβάλλον, 

χρησιµοποιώντας βιοµηχανικές διεργασίες που µειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνα 

χηµικά και σχεδιάζοντας διεργασίες που ελαχιστοποιούν την παραγωγή αποβλήτων 

και την χρήση ενέργειας65. Οι εταιρείες που υιοθετούν τις εφαρµογές τις πράσινης 

χηµείας µπορούν να παράγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον όπως ήπια 

απορρυπαντικά, βιοπολυµερή, φυτικά καλλυντικά κ.α. 

Τέλος, στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης εµφανίζονται επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τοµείς: 

 

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνεται η παραγωγή ήπιων µορφών ενέργειας, φιλικών 

προς το περιβάλλον που η εκµετάλλευσή τους δεν απαιτεί κάποια ενεργητική 

παρέµβαση. Πιο αναλυτικά οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας περιλαµβάνουν τους 

κάτωθι κλάδους: 

• Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

• Αιολικά πάρκα 

• Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί 

• Ηλιοθερµικά συστήµατα 

• Τεχνολογίας και εφαρµογών γεωθερµίας και βιοµάζας. 

 

∆ιαχείριση απορριµµάτων, αποβλήτων και νερού 

Στον τοµέα αυτό συναντώνται επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία του 

εξοπλισµού και τον απαραίτητων υλικών για την εφαρµογή των µεθόδων διαχείρισης 

απορριµµάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της όλης 

διαδικασίας. 

 

Πράσινες µεταφορές 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό είναι κυρίως 

αυτοκινητοβιοµηχανίες που προσανατολίζονται στην παραγωγή οχηµάτων χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (υβριδικά αυτοκίνητα). Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η αυτοκινητοβιοµηχανία Toyota η οποία ξεκίνησε να παράγει το 

µοντέλο Prius πριν 15 χρόνια για να φτάσει σήµερα στο να παράγει αποκλειστικά 
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υβριδικά αυτοκίνητα και συγχρόνως να έχει δηµιουργήσει ένα µύθο ως µια εταιρεία 

που όχι µόνο παράγει αυτοκίνητα ανώτερης ποιότητας αλλά και έχει αποδείξει ότι η 

πράσινη επιχειρηµατικότητα66 µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

 

2.5. Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πράσινης 
ανάπτυξης  

 

Τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης για την κοινωνία και το 

περιβάλλον είναι δεδοµένα και επί της ουσίας ορίζουν και θεµελιώνουν την έννοια 

της. Ωστόσο µέσα από την επιδίωξη για ανάπτυξη σύµφωνα µε τις αρχές της 

αειφορίας, µε ταυτόχρονη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, προκύπτουν 

σηµαντικά οφέλη και για την οικονοµία. ∆εν είναι µάλιστα λίγοι εκείνοι που 

υποστηρίζουν ότι η εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων της πράσινης ανάπτυξης, 

είναι που θα µας οδηγήσει έξω από την κρίση του σύγχρονου καπιταλισµού που 

βιώνουµε. 

Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Επιχειρήσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (World Business 

Council for Sustainable Development - WBCSD) συνοψίζει, τα πλεονεκτήµατα τα 

οποία συνεπάγεται η πράσινη ανάπτυξη για την επιχειρηµατικότητα ως εξής67: 

• ∆ηµιουργία νέων αγορών για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες και αύξηση 

κύκλου εργασιών από την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

• Απαγκίστρωση από τα διαρκώς µειούµενα αποθέµατα µη ανανεώσιµων 

πόρων και διασφάλιση επαρκούς τροφοδοσίας µε ανανεώσιµους πόρους που 

σέβονται το περιβάλλον 

• ∆υνατότητες για εξοικονόµηση φυσικών πόρων εξαιτίας της διαρκούς ανόδου 

των τιµών των µη ανανεώσιµων πόρων 

• Μείωση περιβαλλοντικού ρίσκου και αποφυγή κυρώσεων λόγω µη 

συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Επιπλέον είναι γεγονός ότι η επιχείρηση που αποφασίζει να ακολουθήσει µία πιο 

πράσινη συµπεριφορά βελτιώνει την εικόνα της και δηµιουργεί θετική φήµη, καθώς 

προβάλλεται ως κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Τη σηµερινή εποχή οι 

καταναλωτές έχουν υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, είναι καλύτερα ενηµερωµένοι και 
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εµφανίζονται ευαισθητοποιηµένοι περιβαλλοντικά. Για το λόγο αυτό δεν µένουν 

ασυγκίνητοι σε προσπάθειες που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική προστασία και 

προτιµούν τα προϊόντα των εταιρειών που ακολουθούν πράσινες πρακτικές, ενώ 

πολλές φορές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν µία υψηλότερη τιµή για αυτό. 

Επίσης η πράσινη στροφή µπορεί να φέρει και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ειδικά 

όταν υπάρχει πιστοποίηση και συστηµατοποιηµένη υιοθέτηση περιβαλλοντικών 

αρχών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται νέες δυνατότητες συνεργασίας µε 

πελάτες68. 

Τέλος πολύ σηµαντικά θεωρούνται τα οικονοµικά οφέλη που µπορεί να απολάβει η 

επιχείρηση στην προσπάθεια για τη µείωση του περιβαλλοντικού της 

αποτυπώµατος. Η εξοικονόµηση φυσικών πόρων πολλές φορές συνεπάγεται και 

εξοικονόµηση χρηµάτων, ειδικά όταν συνοδεύεται από συστηµατικές και 

οργανωµένες προσπάθειες για τη µείωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της επιχείρησης. 

Ωστόσο, παρά τα αδιαµφισβήτητα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από τις 

πρακτικές της πράσινης ανάπτυξης δεν λείπουν και οι επικριτικές θέσεις απέναντι 

στο ζήτηµα. 

Σύµφωνα µε τον Ναξάκη (1997): « Η πράσινη οικονοµία αποτελεί την προσπάθεια 

για ορθολογικοποίηση και εµπορευµατοποίηση των  ρυθµών καταστροφής της 

φύσης και την προσπάθεια να γίνει δυνατή η λειτουργία της ανάπτυξης ως 

µηχανισµού καταστροφής της φύσης µε την ανάγκη για µείωση του κόστους που 

δηµιουργείται λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθµισης»69. Η άποψη αυτή βασίζεται 

στην πεποίθηση ότι δεν είναι δυνατό από τη µία να πραγµατοποιούνται πράσινες 

επενδύσεις και από την άλλη να συνεχίζεται η υπέρµετρη µεγέθυνση της ενεργειακής 

παραγωγής και η ακόρεστη ανάπτυξη. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η αιτία των 

οικολογικών προβληµάτων είναι το βιοµηχανικό σύστηµα και η οικονοµία της αγοράς, 

η άποψη αµφισβητεί ότι η πράσινη στροφή από µόνη της είναι ικανή να θεραπεύσει 

τις πληγές, από τη στιγµή µάλιστα που στον αγώνα επιδίωξης του κέρδους οι 

ενεργειακές ανάγκες συνεχίζουν να γιγαντώνονται.  

Σε συνέχεια της προηγούµενης κριτικής εποµένως, είναι χρήσιµο να αναρωτηθεί 

κανείς όχι µόνο πώς παράγεται η ενέργεια αλλά και αν τελικά είναι αναγκαία η τόσο 

µεγάλη παραγωγή ενέργειας. Επιπρόσθετα προβληµατισµό προκαλεί το αν τελικά η 
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κοινωνία θα καταφέρει να γευτεί τα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης ή αυτά θα 

χρησιµοποιηθούν µόνο από τις επιχειρήσεις στην υπηρεσία του κέρδους.  

Από την άλλη, κατά πολλούς µαρξιστές, η πράσινη ανάπτυξη όπως εφαρµόζεται σε 

συνθήκες καπιταλισµού, δεν µπορεί να αποφέρει σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα για 

το περιβάλλον. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι µπορεί να αποτελεί µία ευκαιρία για νέες 

επενδύσεις εις βάρος όµως τη εργατικής τάξης70. 

 

2.6. Συµπέρασµα 

 

Η πράσινη ανάπτυξη προβάλλεται σήµερα από πολλούς ως το εξιτήριο από την 

οικονοµική κρίση και το µέσο καταστολής της οικολογικής καταστροφής και οι 

προοπτικές της στον ανεπτυγµένο κόσµο είναι σηµαντικές. Τα οφέλη της εφαρµογής 

του µοντέλου της πράσινης ανάπτυξης είναι αδιαµφισβήτητα τόσο για το περιβάλλον 

όσο και για την οικονοµία και την κοινωνία. 

Ωστόσο προκειµένου να διαδραµατίσει σωστά το ρόλο της θα πρέπει να τεθεί 

περισσότερο στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και λιγότερο στην υπηρεσία της 

ανθρώπινης προσπάθειας για επιδίωξη κέρδους. 
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3. Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της 
Πράσινης Ανάπτυξης 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να δραστηριοποιηθεί και να αναπτυχθεί σε ένα 

ιδιαίτερα δυσµενές περιβάλλον, µιας οικονοµίας που χαρακτηρίζεται από βαθιά 

ύφεση. Παράλληλα η παγκοσµιοποίηση των αγορών εντείνει τον ανταγωνισµό 

καθιστώντας δύσκολη την επιβίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει 

να κατορθώσουν να αποφύγουν τις απειλές και να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες της 

νέας πραγµατικότητας προς όφελός τους. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον βασική 

επιδίωξη για την επιχείρηση είναι η διαµόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής που θα 

την οδηγήσει στην απόκτηση διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, καθώς 

µέσω αυτού είναι δυνατή η διασφάλιση της βιωσιµότητας και της ανάπτυξής της.  

Από την άλλη µεριά στη σηµερινή κοινωνία, το ζήτηµα της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της παγκόσµιας αειφορίας έχει ευρέως αναγνωρισθεί ως υψίστης 

σηµασίας από αρχηγούς κρατών, επιστήµονες και απλούς πολίτες, µε αποτέλεσµα οι 

επιχειρήσεις να δέχονται πιέσεις να δρουν πιο «πράσινα». Οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο αυξανόµενο ενδιαφέρον για τα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, καλούνται να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές τόσο σε 

λειτουργικά ζητήµατα όσο και σε θέµατα διαµόρφωσης στρατηγικής. Στις µέρες µας η 

πράσινη δράση προβάλλεται τόσο ως ανάγκη όσο και ως ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν υπό το πρίσµα των κυριότερων ακαδηµαϊκών 

σχολών σκέψης, οι κύριες στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, καθώς και το κατά πόσο 

είναι εφικτό αυτό να καταστεί διατηρήσιµο. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να 

τεκµηριωθεί η δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω 

υιοθέτησης «πράσινων» πρακτικών, στο πλαίσιο διαµόρφωσης της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων. 
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3.2. ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

 

Μία επιχείρηση στην προσπάθειά της να διαµορφώσει την κατάλληλη στρατηγική, 

αφετηρία έχει την ανίχνευση τόσο του εσωτερικού της περιβάλλοντος, αναζητώντας 

δυνάµεις και αδυναµίες, όσο και του εξωτερικού της περιβάλλοντος, αναζητώντας 

ευκαιρίες και απειλές. Η εν λόγω διαδικασία αναπτύχθηκε διεξοδικά στο πρώτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Η διαµόρφωση της στρατηγικής στη συνέχεια, αφορά στην ανάπτυξη ενός 

µακροπρόθεσµου σχεδίου δράσης, όπου ορίζονται για την επιχείρηση η αποστολή 

της (mission) και οι αντικειµενικοί της σκοποί (objectives) και αναπτύσσονται οι 

στρατηγικές (strategies) και οι πολιτικές της (policies)71. 

 

Αποστολή της επιχείρησης 

Η αποστολή της επιχείρησης είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο υπάρχει και 

δραστηριοποιείται. ∆εν δηλώνει µόνο την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης αλλά 

εκφράζει και το τι φιλοδοξεί να επιτύχει αυτή στο µέλλον72. 

 

Αντικειµενικοί σκοποί 

Οι αντικειµενικοί σκοποί αποτυπώνουν µε σαφήνεια, τα τελικά αποτελέσµατα µιας 

προγραµµατισµένης δραστηριότητας και έχουν ποσοτικό συνήθως χαρακτήρα. 

∆ηλώνουν µε τρόπο κατανοητό ΤΙ θα πρέπει να επιτευχθεί και ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ73. 

 

Στρατηγικές 

Η στρατηγική διαµορφώνει ένα περιεκτικό σχέδιο (master plan) που καθορίζει το πώς 

µία επιχείρηση θα επιτύχει την αποστολή και τους σκοπούς της. Μεγιστοποιεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα µειονεκτήµατα.74 Σε 

µία επιχείρηση διακρίνονται τρία αλληλοεξαρτώµενα επίπεδα στρατηγικής: 

• Η επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy), περιγράφει τη συνολική 

κατεύθυνση της επιχείρησης αναφορικά µε θέµατα ανάπτυξης και διαχείρισης 

των επιµέρους επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων και διακρίνεται σε 
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στρατηγικές ανάπτυξης, σταθεροποίησης και περισυλλογής75. Με άλλα λόγια 

καθορίζει σε ποιες δραστηριότητες, σε ποιους κλάδους θα πρέπει να 

αποκτήσει παρουσία η επιχείρηση αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους θα 

το επιτύχει αυτό 

• Η επιχειρηµατική στρατηγική (business strategy) απαντάει στο ερώτηµα πώς 

η επιχείρηση θα ανταγωνισθεί στις επιλεγµένες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και θα κατορθώσει να επιτύχει πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών της. Η συγκριµένη στρατηγική επικεντρώνεται στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης µέσα στον κλάδο που 

δραστηριοποιείται. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η επιχειρηµατική 

στρατηγική, καθώς είναι αυτή που µπορεί να οδηγήσει σε επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

• Η λειτουργική στρατηγική (functional strategy), προσεγγίζει την επιχείρηση 

από τη λειτουργική της µεριά και επιδιώκει την µεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας των χρησιµοποιούµενων παραγωγικών πόρων.  

 

Πολιτικές 

Οι πολιτικές είναι κατευθυντήριες γραµµές που παρέχουν γενικές οδηγίες για τη λήψη 

αποφάσεων από κάθε στέλεχος της επιχείρησης, συνδέοντας έτσι τη διαµόρφωση 

της στρατηγικής µε την υλοποίησή της76. 

 

3.3. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα  

 

Σύµφωνα µε τον Grant77, «όταν δύο επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µεταξύ τους 

(δηλαδή όταν ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά και µπορούν να προµηθεύσουν τους 

ίδιους αγοραστές), ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αποκτά εκείνη που επιτυγχάνει ή έχει 

τη δυνατότητα να επιτύχει υψηλότερη αποδοτικότητα». Ο ορισµός αυτός που 

διατυπώθηκε από τον Grant, εµφανίζει ως βασικό του µειονέκτηµα το γεγονός ότι 

χρησιµοποιεί τις συνέπειες του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, δηλαδή τα κέρδη, 

για να ορίσει την αιτία, δηλαδή το ίδιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Με µια 

διαφορετική προσέγγιση θα µπορούσαµε να πούµε ότι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 
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αποκτά εκείνη η επιχείρηση που επιτυγχάνει τη δηµιουργία µεγαλύτερης αξίας από 

τους ανταγωνιστές της78.  

Προκειµένου µία επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα θα πρέπει να 

αναπτύξει κάποιες θεµελιώδεις/ µοναδικές ικανότητες (core competences), 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών της. Οι βασικοί τρόποι 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι η ανάπτυξη από πλευράς της 

επιχείρησης (Σχήµα 3.1): 

• Ανώτερης αποδοτικότητας: αποτιµάται µε το κόστος των απαιτούµενων 

εισροών για την παραγωγή µίας εκροής (πλεονέκτηµα κόστους) 

• Ανώτερης ποιότητας: µε την έννοια της παραγωγής αξιόπιστων αγαθών ή 

υπηρεσιών που εκτελούν σωστά την αποστολή για την οποία σχεδιάστηκαν 

(πλεονέκτηµα διαφοροποίησης και κόστους) 

• Ανώτερης καινοτοµίας: η οποία αποτυπώνεται είτε στα παραγόµενα προϊόντα 

είτε στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης (πλεονέκτηµα διαφοροποίησης) 

• Ανώτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών: η οποία συνίσταται στο 

να µπορεί η επιχείρηση να προσφέρει στον πελάτη αυτό που θέλει όταν το 

θέλει (πλεονέκτηµα διαφοροποίησης και κόστους)79. 

 

Σχήµα 3-1: Παράγοντες Απόκτησης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος  

Πηγή: Γεωργόπουλος , 2002 
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3.4. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία του στρατηγικού µάνατζµεντ και της οικονοµικής 

θεωρίας, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει µία καθολική προσέγγιση αναφορικά µε το 

ζήτηµα της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αντίθετα σχετικά πρόσφατη 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αποκαλύπτει την ανάπτυξη τριών διαφορετικών 

σχολών σκέψης αναφορικά µε το ζήτηµα και συγκεκριµένα τη νεοκλασική, τη δοµική 

και τη δυναµική σχολή (Baaij et al. , 2007)80. 

 

Νεοκλασική Σχολή (Neoclassical) 

Η νεοκλασική σχολή της οποίας κύριος εκφραστής ήταν ο Marshall (1890), υποθέτει 

ότι οι επιχειρήσεις δρουν και αναπτύσσονται σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές ενώ 

το περιβάλλον τους χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Στις συνθήκες αυτές οι 

δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης τείνουν να εξαλείφουν κάθε µορφής 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είτε αυτό εκφράζεται µε ανώτερη ποιότητα είτε µε 

ανώτερα κέρδη. Εποµένως σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε τέλειες αγορές είναι ανέφικτη. 

 

∆υναµική Σχολή (Dynamic) 

Η εν λόγω θεώρηση υποθέτει αγορές που είναι προσωρινά µόνο ατελείς καθώς και 

ένα δυναµικό και ευµετάβλητο περιβάλλον. Με τα δεδοµένα αυτά και σύµφωνα 

πάντα µε τους εκφραστές τις δυναµικής σχολής, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το οποίο ωστόσο θα είναι πρόσκαιρο. Ως 

µόνος τρόπος επίτευξης διατηρήσιµης ανώτερης απόδοσης παρουσιάζεται η 

επίτευξη διαδοχικών προσωρινών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Στη σχολή αυτή περιλαµβάνεται: 

• Η αυστριακή οικονοµική θεωρία των Schumpeter (1934, 1944) και Kirzner 

(1979) και η εξελικτική οικονοµική θεωρία των Nelson και Winter (1982), οι 

οποίες υποστηρίζουν ότι οδηγός για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος είναι η νεωτεριστική και καινοτόµος επιχειρηµατική δράση 
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• Η προσέγγιση των δυναµικών ικανοτήτων (Teece et al., 1997; Eisenhardt και 

Martin, 2000), βάσει της οποίας πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

είναι η ανάπτυξη δυναµικών ικανοτήτων και καινοτοµιών από τις επιχειρήσεις 

• Το υπόδειγµα του υπερανταγωνισµού του D’Aveni (1994, 1997, 1999), βάσει 

του οποίου οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ανώτερη απόδοση µε το να 

ακυρώνουν περιοδικά και να αντικαθιστούν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτηµα πριν αυτό αντιγραφεί, αποσβεσθεί ή απαξιωθεί από τον 

ανταγωνισµό81. 

 

∆οµική Σχολή (Structural) 

Η σχολή αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι το περιβάλλον της επιχείρησης 

χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και είναι προβλέψιµο, ενώ οι αγορές είναι ατελείς. 

Οι εκφραστές της σχολής αυτή υποστηρίζουν ότι η επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος είναι εφικτή και το πλεονέκτηµα αυτό δύναται να διατηρηθεί όσο 

διατηρούνται αµετάβλητες και οι συνθήκες που διαµορφώνουν ατελείς µορφές 

αγοράς82. Στη δοµική σχολή, αναφορικά µε τη διαδικασία επίτευξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, συναντάται η κλαδική προσέγγιση του Porter (1980, 1985), καθώς 

και η προσέγγιση των επιχειρησιακών πόρων µε κύριο εκφραστή τον Barney (1991). 

Υπενθυµίζεται ότι η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων αναπτύχθηκε διεξοδικά 

στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος συγγράµµατος, εποµένως στη συνέχεια θα 

αναπτυχθεί η κλαδική προσέγγιση του Porter. 

Πιο αναλυτικά, ο Porter υποστηρίζει ότι καµία επιχείρηση δεν µπορεί να έχει κέρδη 

πάνω από το µέσο όρο του κλάδου χωρίς την υιοθέτηση µιας προσεκτικά 

σχεδιασµένης στρατηγικής, η οποία θα προέλθει από την εκµετάλλευση των 

ευκαιριών που προκύπτουν σε υπάρχουσες ή νέες αγορές και την αξιοποίηση των 

εσωτερικών δυνάµεων της επιχείρησης. Μάλιστα η ορθή στρατηγική τοποθέτηση της 

επιχείρησης στον κλάδο είναι ο οδηγός που θα εξασφαλίσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. 

Σύµφωνα πάντα µε τον Porter, υπάρχουν δύο βασικά είδη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος: η ηγεσία κόστους (cost leadership), δηλαδή η παραγωγή ενός 

προϊόντος µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και η διαφοροποίηση (differentiation), 

δηλαδή η προσφορά ενός προϊόντος ανώτερου ποιοτικά που έχει τέτοια γνωρίσµατα 
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ώστε ο καταναλωτής να είναι διατεθειµένος να πληρώσει επιπλέον κόστος για την 

απόκτησή του (Σχήµα 3.2). Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο είδη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος προκύπτουν τρεις βασικές επιχειρηµατικές στρατηγικές οι οποίες 

ονοµάζονται και γενικές (generic) στρατηγικές, καθώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

από οποιασδήποτε µορφής και µεγέθους επιχείρηση ακόµη και εάν αυτή είναι µη 

κερδοσκοπική: η στρατηγική ηγεσίας κόστους, η στρατηγική διαφοροποίησης και η 

στρατηγική εστίασης είτε µε διαφοροποίηση είτε µε ηγεσία κόστους. 

 

• Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους 

Η εν λόγω στρατηγική στοχεύει σε µαζικές αγορές και απαιτεί σύµφωνα µε τον 

Porter (1980), «αποδοτικό εξοπλισµό παραγωγής, ευνοϊκή σχεδίαση του 

προϊόντος, µειωµένο κόστος εξαιτίας αποκτώµενης εµπειρίας, αυστηρό έλεγχο 

κόστους, κατοχή µεγάλου µεριδίου, εύκολη πρόσβαση σε φθηνές και υψηλής 

ποιότητας πρώτες ύλες και µειωµένο κόστος σε περιοχές όπως έρευνα και 

ανάπτυξη, πωλήσεις, διαφηµίσεις και υπηρεσίες µετά την πώληση83». 

 

Σχήµα 3-2: Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος  

Πηγή: Grant R. , 2005 
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Τα πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση µίας στρατηγικής ηγεσίας κόστους είναι 

ποικίλα και αναδεικνύονται µε τη χρήση της τεχνικής των πέντε δυνάµεων του 

Porter: 

→ Η επιχείρηση-ηγέτης κόστους προστατεύεται από τους ανταγωνιστές της 

µέσω των πλεονεκτηµάτων κόστους που διαθέτει 

→ Η απειλή από την ανάπτυξη υποκατάστατων προϊόντων µετριάζεται µε τη 

δυνατότητα χρέωσης µίας πολύ χαµηλής τιµής διάθεσης του προϊόντος της 

→ Η χαµηλή τιµή διάθεσης, δηµιουργεί υψηλά εµπόδια εισόδου νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο καθώς δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τα χαµηλά 

επίπεδα κόστους 

→ Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών µειώνεται καθώς η τιµή του 

προϊόντος είναι ήδη χαµηλή και οι αγοραστές δύσκολα θα πιέσουν για 

περαιτέρω µείωση 

→ Η επιχείρηση-ηγέτης κόστους αυξάνει τη διαπραγµατευτική της δύναµη 

απέναντι στου προµηθευτές της καθώς αγοράζει µαζικά και µπορεί να 

αντιµετωπίσει µε µεγαλύτερη ευκολία µία επικείµενη αύξηση στις τιµές των α’ 

υλών. 

Ωστόσο η µη αποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής ηγεσίας κόστους µπορεί 

να εµφανίσει κινδύνους για την επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα: 

→ Ενδέχεται να προκύψει µείωση της αξιοπιστίας του προϊόντος στα µάτια του 

καταναλωτή και «διολίσθηση» της ποιότητάς του 

→ Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι δυνατόν να απαξιώσουν τις 

τεχνολογικές επενδύσεις της επιχείρησης-ηγέτη κόστους και να εκµηδενίσουν 

τα κοστολογικά πλεονεκτήµατά της 

→ Η επιχείρηση µπορεί να απολέσει την ικανότητά της να παράγει τα κατάλληλα 

προϊόντα για την ικανοποίηση νέων και υπαρχουσών καταναλωτικών 

προτιµήσεων 

→ Υπάρχει κίνδυνος αντιγραφής της τεχνολογίας και της παραγωγικής 

διαδικασίας που οδηγούν την επιχείρηση στην ηγεσία κόστους.84 

 

• Στρατηγική ∆ιαφοροποίησης 
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Η στρατηγική διαφοροποίησης απευθύνεται και αυτή σε µία πλατιά αγορά-στόχο 

και προβλέπει τη δηµιουργία ενός προϊόντος (ή µιας υπηρεσίας), το οποίο έχει 

τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να εκλαµβάνεται από τους καταναλωτές ως 

µοναδικό85. Η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της στρατηγικής 

της διαφοροποίησης, µπορεί να επιτευχθεί µε προσφορά προϊόντων ή 

υπηρεσιών µε ανώτερη ποιότητα, ανώτερη καινοτοµικότητα ή ανώτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Σηµειώνεται ότι η διαφοροποίηση αυτή 

του προϊόντος µπορεί να είναι χειροπιαστή αλλά µπορεί να είναι και αντιληπτή 

(perceived) και να αναφέρεται σε άυλα (augmented) χαρακτηριστικά του86. 

Η µοναδικότητα αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση τη χρέωση υψηλότερης τιµής 

διάθεσης και κατά συνέπεια την απολαβή υψηλών κερδών. Επιπλέον οι 

καταναλωτές αναπτύσσουν µία αφοσίωση στο προϊόν που υπερνικά την 

ευαισθησία τους στην αύξηση της τιµής του και καθιστά αδιάφορο προς αυτούς 

την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων. Στα πλεονεκτήµατα της στρατηγικής 

διαφοροποίησης είναι η µείωση της διαπραγµατευτικής δύναµης των 

προµηθευτών της επιχείρησης, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να µετακυλύει µε 

µεγαλύτερη ευκολία στο πωλούµενο προϊόν µία ενδεχόµενη αύξηση στο κόστος 

των προµηθειών. Τέλος η ύπαρξη ενός µοναδικού προϊόντος και η αφοσίωση 

των καταναλωτών σε αυτό, αυξάνουν σηµαντικά τα εµπόδια εισόδου νέων 

ανταγωνιστών στον κλάδο. 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που αποκτά η επιχείρηση µέσω της εφαρµογής 

της στρατηγικής της διαφοροποίησης είναι πιθανόν να µην καταστεί διατηρήσιµο 

καθώς87: 

→ Υπάρχει κίνδυνος αντιγραφής από τους ανταγωνιστές 

→ Η βάση της διαφοροποίησης απαξιώνεται από τους καταναλωτές 

→ Η επιχείρηση παύει να δίνει έµφαση στον έλεγχο του κόστους ενώ συχνά 

αυξάνει αλόγιστα την τιµή του προϊόντος. 

 

• Στρατηγική Εστίασης (µε διαφοροποίηση ή ηγεσία κόστους) 

Η στρατηγική εστίασης βασίζεται στην ικανοποίηση ενός συγκεκριµένου τµήµατος 

της αγοράς αντλεί ωστόσο στοιχεία είτε από τη στρατηγική διαφοροποίησης είτε 

                                                           
85

 Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006 (p. 148), Concepts in strategic management and business policy, Pearson Prentice 
Hall 
86

 Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 335), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 
87

 Porter M. , 1985, “Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance”, New York, The Free 
Press 



Θεµελίωση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της Πράσινης Ανάπτυξης 

στον Τραπεζικό Κλάδο 

Κεφάλαιο 4 

 

Σελίδα 66 από 155 

από τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η στρατηγική εστίασης εφαρµόζεται όταν η 

επιχείρηση ανακαλύψει ένα τµήµα της αγοράς, του οποίου τις ανάγκες δύναται να 

ικανοποιήσει αποτελεσµατικότερα από τους ανταγωνιστές της. Η εστίαση µε 

ηγεσία κόστους προϋποθέτει ότι το κόστος ορισµένων δραστηριοτήτων διαφέρει 

για ένα συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, στο οποίο αποφασίζει να εστιάσει κα να 

γίνει ηγέτης κόστους σε αυτό. Από την άλλη µεριά η στρατηγική εστίασης µε 

διαφοροποίηση βασίζεται στην επιλογή ενός τµήµατος της αγοράς, τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του οποίου προσπαθεί να ικανοποιήσει.88 

Το κλειδί της επιτυχούς εφαρµογής της στρατηγικής εστίασης, είναι αρχικά η 

τµηµατοποίηση και στη συνέχεια η επιλογή εκείνου του τµήµατος της αγοράς που 

ταιριάζει καλύτερα στις υπάρχουσες ή δυνητικές ικανότητες της επιχείρησης. Η 

τµηµατοποίηση της αγοράς µπορεί να γίνει βάσει του γεωγραφικού χώρου 

(περιοχή, χώρα, στάδιο ανάπτυξης της οικονοµίας), του τύπου του καταναλωτή 

και του τµήµατος της γραµµής προϊόντος. Σηµαντικός επίσης παράγοντας 

επιτυχίας είναι και η ελκυστικότητα του τµήµατος που επιλέγεται, καθώς υπάρχει 

η πιθανότητα το επιλεγόµενο τµήµα να ικανοποιείται ήδη επαρκώς από µία 

ευρέως διαφοροποιηµένη επιχείρηση ή το µέγεθος και η δυναµική του να µην 

µπορούν να εγγυηθούν ικανοποιητικές πωλήσεις.89 

Οι κίνδυνοι και στην εφαρµογή της στρατηγική της εστίασης είναι υπαρκτοί και 

συνίστανται στα εξής: 

→ Η εν λόγω στρατηγική εύκολα γίνεται αντικείµενο µίµησης όσον αφορά τα 

διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊόντος 

→ Υπάρχει το ενδεχόµενο της περαιτέρω σµίκρυνσης του τµήµατος-στόχου 

της αγοράς και το γεγονός αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά 

προβλήµατα 

→ Το επιλεγµένο τµήµα της αγοράς µπορεί να πάψει να είναι ελκυστικό. 

 

• Εφαρµογή Στρατηγικής Ηγεσίας Κόστους και ∆ιαφοροποίησης 

Σύµφωνα µε τον Porter, η ταυτόχρονη εφαρµογή στρατηγικής ηγεσίας κόστους και 

διαφοροποίησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς οι δύο αυτές στρατηγικές 

εµφανίζονται να είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες. Η προσπάθεια ελαχιστοποίησης 

κόστους από τη µια θέτει περιορισµούς στη διαφοροποίηση του προϊόντος ενώ από 
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την άλλη η επίτευξη διαφοροποίησης συνεπάγεται συχνά αυξηµένο κόστος. Κατά 

συνέπεια µία επιχείρηση που υιοθετεί στρατηγική διαφοροποίησης και προσπαθεί 

ταυτόχρονα να µειώσει το κόστος της, θα φτάσει αναπόφευκτα σε ένα σηµείο όπου η 

περαιτέρω µείωση στο κόστος θα οδηγήσει σε απώλεια των πηγών της 

διαφοροποίησης του προϊόντος της90.  

O Porter, καταλήγει να αποδεχτεί ότι είναι πιθανό για µία επιχείρηση να επιτύχει 

ταυτόχρονα ελαχιστοποίηση κόστους και διαφοροποίηση, ωστόσο υποστηρίζει ότι η 

κατάσταση αυτή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν θα είναι δυνατόν να 

διατηρηθεί µακροπρόθεσµα91. Είναι γεγονός ότι η εκµετάλλευση ενδεχόµενων 

τεχνολογικών πλεονεκτηµάτων, µπορεί να δώσει σε µία επιχείρηση τη δυνατότητα να 

επιτύχει και ανώτερη ποιότητα και υψηλό µερίδιο αγοράς και κατά συνέπεια και 

µείωση του κόστους της92. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εταιρειών που πέτυχαν την 

ταυτόχρονη εφαρµογή των δύο αυτών γενικών ανταγωνιστικών στρατηγικών, είναι οι 

αυτοκινητοβιοµηχανίες Toyota και Honda καθώς και η εταιρεία επίπλων IKEA. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται ορισµένα σύγχρονα συστήµατα διοίκησης, 

η εφαρµογή των οποίων είναι δυνατό να οδηγήσει και σε επίτευξη µειωµένου 

κόστους και σε ενίσχυση της διαφοροποίησης του προϊόντος. 
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Πίνακας 3-1: Τρόποι Ταυτόχρονης Επίτευξης Ηγεσίας Κόστους και ∆ιαφοροποίησης 

Πηγή: Παπαδάκης Β. , 2007, σελ. 351 

 

 

3.5. Η πράσινη ανάπτυξη ως µέσο επίτευξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος 

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις δέχονται ολοένα και µεγαλύτερη πίεση 

προκειµένου να γίνουν περισσότερο ευαίσθητες σε περιβαλλοντικά θέµατα. Πολύ 

σηµαντικοί φορείς ασκήσεως πίεσης προς την κατεύθυνση αυτή, είναι: 

� Οι «πράσινοι» καταναλωτές, οι οποίοι εµφανίζονται ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και έχουν ως 

βασικό κριτήριο για την επιλογή των αγαθών και των υπηρεσιών που 

καταναλώνουν, τη περιβαλλοντική τους συµβατότητα 
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� Οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω θέσπισης 

περιβαλλοντικών κανόνων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η µη τήρηση 

των οποίων επισύρει σηµαντικά πρόστιµα 

� ∆ιεθνείς οργανισµοί που αποστολή έχουν την προαγωγή και την ανάδειξη της 

σηµασίας του ζητήµατος της πράσινης ανάπτυξης και της αειφορίας, στη 

σύγχρονη επιχείρηση και κοινωνία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν 

ο συνασπισµός για περιβαλλοντικά υπεύθυνες οικονοµίες CERES (Coalition 

for Environmental Responsible Economies) καθώς και ο οργανισµός Green 

Alliance που δραστηριοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο 

� Η αυξανόµενη σπουδαιότητα της έννοιας της κοινωνικής υπευθυνότητας της 

σύγχρονης επιχείρησης, η οποία θέτει την επιχείρηση στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και την προάσπιση του κοινωνικού συµφέροντος πέραν της 

επιδίωξης του κέρδους. Στο πλαίσιο δράσης της κοινωνικής υπευθυνότητας 

τα περιβαλλοντικά ζητήµατα ιεραρχούνται πολύ ψηλά από τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες προσπαθούν να επιτύχουν ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση και να 

µειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. 

Οι ανωτέρω παράγοντες αναδεικνύονται σε ηγέτιδες δυνάµεις της αλλαγής και της 

στροφής όλο και περισσότερων επιχειρήσεων σε πράσινες πρακτικές και 

αναγνωρίζεται πλέον από την πλειοψηφία τους η σπουδαιότητα των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων και της ορθής τους διαχείρισης. Παρατηρείται λοιπόν ότι 

οι επιχειρήσεις, είτε εξοικονοµώντας ενέργεια µέσω της υιοθέτησης πράσινων 

πρακτικών στην παραγωγική και λειτουργική τους διαδικασία, είτε αναπτύσσοντας 

«πράσινα» προϊόντα είτε µέσω εκπαίδευσης και παροχής κινήτρων στους 

εργαζόµενους προκειµένου να δρουν περιβαλλοντικά υπεύθυνα, κατορθώνουν να 

βελτιώνουν τις διαδικασίες τους και να µειώνουν το κόστος τους, να αναπτύσσονται 

και να προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις τους93. 

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία McKinsey τον Ιούλιο του 2011 σε 

δείγµα 3.203 στελεχών εταιρειών διαφορετικών εθνών, κλάδων και µεγέθους, 

προέκυψε ότι η έννοια της βιωσιµότητας έχει ενσωµατωθεί για το 69% των 

επιχειρήσεων στην αποστολή και τις αξίες τους, για το 60% σε θέµατα εξωτερικής 

επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων, για το 59% στην εταιρική κουλτούρα, για το 

58% στην εσωτερική επικοινωνία και τις λειτουργικές δραστηριότητες, ενώ το 57% 
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έχει ενσωµατώσει τις έννοιες της βιωσιµότητας και της αειφορίας στο στρατηγικό 

τους σχεδιασµό94. 

Η ιδέα της πράσινης ανάπτυξης και η εφαρµογή της, προσφέρει στη σύγχρονη 

επιχείρηση σηµαντικά οφέλη καθώς της δίνει τη δυνατότητα να µειώσει τα κόστη της, 

να βελτιώσει τη φήµη της αλλά και την εσωτερική της λειτουργία καθώς και να 

εκµεταλλευτεί τις προκύπτουσες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι οι λόγοι που 

ωθούν τις επιχειρήσεις σε πράσινες πρακτικές, σύµφωνα πάντα µε την έρευνα της 

εταιρείας McKinsey (2011), είναι για το 33% των εταιρειών η µείωση του κόστους, για 

το 32% η βελτίωση της φήµης της εταιρείας, για το 31% η ευθυγράµµιση µε τους 

στόχους, την αποστολή και τις αξίες της εταιρείας, ενώ το 27% επιλέγει να υιοθετήσει 

την έννοια της βιωσιµότητας καθώς διαβλέπει να προκύπτουν µέσα από αυτή 

σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. 

∆εδοµένων των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων της εφαρµογής της πράσινης 

ανάπτυξης στη σύγχρονη επιχείρηση, είναι λογικό να ανακύπτει το ερώτηµα πώς οι 

επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν αυτά τα πλεονεκτήµατα, προκειµένου να 

θεµελιώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται 3 διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τον τρόπο 

επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

«Πράσινη» ∆ιαφοροποίηση 

Μία επιχείρηση που αποφασίζει να συνταχθεί µε τους κανόνες και τις πρακτικές της 

πράσινης ανάπτυξης, µπορεί να ακολουθήσει µία στρατηγική διαφοροποίησης 

στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών των πράσινων 

καταναλωτών. 

Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε µέσω ενός ανασχεδιασµού των προϊόντων της, 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική τους συµβατότητα είτε µέσω της 

οικοδόµησης µίας αξιόπιστης εικόνας «πράσινης επιχείρησης», η οποία χρησιµοποιεί 

µόνο διαδικασίες και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον95. ∆ηµιουργείται έτσι 

ένα µοναδικό προϊόν ή υπηρεσία, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλοτε απτά, όπως 

οικολογικά υλικά συσκευασίας, οικολογικά σήµατα (eco-labels) που πιστοποιούν την 

φιλική περιβαλλοντική υπόσταση του προϊόντος και άλλοτε αντιληπτά, καθώς 

προσφέρει στον καταναλωτή την ηθική ικανοποίηση ότι χρησιµοποιεί προϊόντα και 
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υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και πολύ περισσότερο ότι ενισχύει µε τα 

χρήµατά του εταιρείες που λαµβάνουν δράση για την προστασία του 

οικοσυστήµατος. 

Αυτό που είναι σηµαντικό για την επιχείρηση από οικονοµικής πλευράς είναι ότι για 

την απόκτηση του ανώτερου και ιδιαίτερου αυτού προϊόντος, οι καταναλωτές είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα υψηλότερο τίµηµα. Μάλιστα έχοντας αναπτύξει 

αφοσίωση στο προϊόν γίνονται λιγότερο ευαίσθητοι στις µεταβολές της τιµής του. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται για την επιχείρηση την απολαβή µεγαλύτερων κερδών, 

που είναι άλλωστε και ο βασικός στόχος κάθε οργανισµού εάν θέλει να επιβιώσει. 

Ωστόσο, η πράσινη ταυτότητα της επιχείρησης θα πρέπει να αποδεικνύεται επίσηµα 

και να µπορεί να αιτιολογηθεί. Η δήλωση και µόνο ότι ένα προϊόν είναι πράσινο ή ότι 

µία εταιρεία συντάσσεται µε τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης, δεν αρκεί καθώς οι 

πράσινοι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστές και καχύποπτοι ενώ η ψευδής 

δήλωση µιας επιχείρηση σχετικά µε την περιβαλλοντικής της διαχείριση επισύρει 

σηµαντικές κυρώσεις από τους κρατικούς φορείς. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί 

διεθνή συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το ISO 14001, που 

επιτρέπουν την αναγνώριση και την µέτρηση της πράσινης δράσης µιας επιχείρησης 

και βοηθούν τόσο τους καταναλωτές, που αναγνωρίζουν πλέον τα πράσινα προϊόντα 

µέσω των επίσηµων πιστοποιήσεών τους, τόσο και τα στελέχη των επιχειρήσεων 

προκειµένου να συντονίσουν και να οργανώσουν καλύτερα τις πράσινες δράσεις 

τους. 

Κατά συνέπεια προκειµένου µία στρατηγική πράσινης διαφοροποίησης να είναι 

αποτελεσµατική και να οδηγήσει σε επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την 

επιχείρηση, θα πρέπει: 

• Το προσφερόµενο προϊόν ή υπηρεσία να έχει γνήσια πράσινα 

χαρακτηριστικά και αυθεντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα, που να 

αιτιολογούν τη χρέωση µίας υψηλής τιµής  

• Η επιχείρηση να είναι ικανή να επικοινωνήσει αποτελεσµατικά τα 

πλεονεκτήµατα του προϊόντος της στο καταναλωτικό κοινό. 

Απαιτείται εποµένως ισχυρή δέσµευση από την πλευρά της διοίκησης αλλά και του 

προσωπικού της επιχείρησης και διάθεση σηµαντικών πόρων96. 

Η εφαρµογή της στρατηγικής της πράσινης διαφοροποίησης φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσµατική σε µικρά τµήµατα της αγοράς (διαφοροποίηση µε εστίαση) και αυτό 
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γιατί από τη µια οι καταναλωτές εµφανίζονται συχνά δύσπιστοι ως προς την πράσινη 

ταυτότητα ενός προϊόντος ή µίας επιχείρησης, ενώ από την άλλη το απαιτούµενο 

τίµηµα για την απόκτηση ενός πράσινου προϊόντος είναι συχνά απαγορευτικά υψηλό. 

Ωστόσο, οι αγορές στόχος των επιχειρήσεων που υιοθετούν πράσινες πρακτικές, 

τείνουν να διευρυνθούν, καθώς: 

• Υπάρχουν πλέον επίσηµες πιστοποιήσεις των επιχειρήσεων από διεθνή 

συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και των προϊόντων από οικολογικά 

σήµατα (π.χ. Red Cross στις Η.Π.Α και Blue Angel στη Γερµανία). Έτσι 

υπάρχει πιστοποίηση των πράσινων ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος από µια τρίτη αµερόληπτη πλευρά και αυτό διαβεβαιώνει τους 

καταναλωτές για τα πλεονεκτήµατά του  

• Οι εταιρείες εκµεταλλευόµενες την απόκτηση εµπειρίας και τις προκύπτουσες 

οικονοµίες κλίµακας, χρησιµοποιώντας πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές 

στην παραγωγική τους διαδικασία (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πρακτικές 

αποτελεσµατικής διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριµµάτων κ.α.), 

επιτυγχάνουν µείωση του κόστους τους και κατά συνέπεια έχουν τη 

δυνατότατα να µειώσουν την τιµή του προϊόντος του97. 

Στις µέρες µας οι επιχειρήσεις µπορούν να ακολουθήσουν µία στρατηγική 

πράσινης διαφοροποίησης απευθυνόµενες στο σύνολο της αγοράς. Μάλιστα 

εκείνες που θα κατορθώσουν να δηµιουργήσουν και να προσφέρουν ένα προϊόν 

ή µία υπηρεσία που να εµφανίζει ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να 

ανταποκρίνεται µε συνέπεια στις ανάγκες των πελατών θα κατορθώσουν να 

επιτύχουν και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Μείωση του κόστους της επιχείρησης µέσω υιοθέτησης πράσινων πρακτικών  

Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι µία επιχείρηση στην προσπάθεια της να 

µειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα αυξάνει τα κόστη της, καθώς µία 

τέτοια διαδικασία απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε χρηµατικό και ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη µίας διαδικασίας αποτελεσµατικής 

διαχείρισης των αποβλήτων ή των απορριµµάτων, ο περιορισµός των εκποµπών 

ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ή η εγκατάσταση παραγωγής και τροφοδοσίας 

ενέργειας µέσω εναλλακτικών πηγών, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες διαδικασίες. 

Ωστόσο αποδεικνύεται, ότι µπορεί τελικά να κοστίζει πολύ περισσότερο σε µία 

επιχείρηση η κάλυψη των εξόδων που δηµιουργούνται από µία µη ορθολογική 
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περιβαλλοντική διαχείριση, από τις επενδύσεις που απαιτούνται προκειµένου να 

εφαρµόσει πράσινες πρακτικές στην παραγωγική της διαδικασία. Εποµένως 

υποστηρίζεται ότι εάν οι πράσινες βελτιώσεις γίνουν σωστά, µπορούν να 

οδηγήσουν όχι µόνο σε µείωση του κόστους αλλά να αποδειχθούν και 

κερδοφόρες. 

Οι Schroeder και Robinson (2010), βασιζόµενοι στα οικονοµικά στοιχεία που 

προέκυψαν µελετώντας την περίπτωση της αυτοκινητοβιοµηχανίας SIA (Subaru 

Indiana Automotive) η οποία κατόρθωσε να επιτύχει µηδενική υγειονοµική ταφή 

των απορριµµάτων της, κατέληξαν στην κάτωθι απεικόνιση της Καµπύλης 

Σωρευτικής Απόσβεσης των πράσινων επενδύσεων. 

 

Σχήµα 3-3: Καµπύλη Σωρευτικής Απόσβεσης των πράσινων επενδύσεων 

Πηγή: Schroeder and Robinson, 2010 

 

Βάσει του διαγράµµατος είναι φανερό ότι στο πρώιµο στάδιο της πράσινης στροφής 

της επιχείρησης (1η φάση), οι περισσότερες επενδύσεις έχουν γρήγορη και βέβαιη 

οικονοµική απόσβεση καθώς αφορούν κυρίως άµεσα υλοποιήσιµες και εύκολες 

αλλαγές, όπως εξοικονόµηση ενέργειας µέσω χρήσης φωτοκύτταρων, ανακύκλωση 

των απορριµµάτων, χρήση ανακυκλωµένων αναλώσιµων. Ωστόσο περαιτέρω 

βελτιώσεις απαιτούν την υλοποίηση προγραµµάτων µε µακροπρόθεσµη, αβέβαιη και 

αρκετές φορές αρνητική απόδοση (2η φάση). Στο στάδιο αυτό υλοποιούνται 

προγράµµατα που δεσµεύουν περισσότερους πόρους, όπως είναι η εγκατάσταση 

συστηµάτων για την αξιοποίηση των αποβλήτων ή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
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συστηµάτων για την παραγωγή ενέργειας. Οι εν λόγω επενδύσεις µπορεί να µην 

έχουν άµεσα θετικά αποτελέσµατα, θέτουν όµως τα θεµέλια για πιο επικερδείς 

πράσινες ιδέες και οδηγούν την επιχείρηση στην τρίτη φάση όπου η καµπύλη 

απόσβεσης αρχίζει την απότοµη ανοδική της πορεία98. 

Η ανωτέρω ανάλυση δίνει απάντηση στο γιατί κάποιες εταιρείες δεν κατορθώνουν να 

επιτύχουν σηµαντικές βελτιώσεις της περιβαλλοντικής τους διαχείρισης. Αυτό 

συµβαίνει γιατί εκµεταλλεύονται µεν τα άµεσα οφέλη της πρώτης φάσης αλλά όταν 

φτάνουν στη δεύτερη φάση που οι αποδόσεις µειώνονται και η αβεβαιότητα 

αυξάνεται, υπαναχωρούν. Οι αναλύσεις κόστους οφέλους στις οποίες βασίζουν τις 

αποφάσεις του τα στελέχη των επιχειρήσεων, δεν επιτρέπουν συχνά την 

ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της διαδικασίας όπου αρχίζει η ανοδική απόδοση των 

πράσινων επενδύσεων.  

Επιπλέον οι επιχειρήσεις που υιοθετούν πράσινες πρακτικές, µπορούν να 

επωφεληθούν από τις απαλλαγές που προβλέπουν πολλά κράτη στην φορολόγηση 

τέτοιων δραστηριοτήτων, γεγονός που συντελεί επίσης στη µείωση του κόστους 

τους. Ωστόσο στην Ελλάδα τα φορολογικά κίνητρα είναι ακόµη φτωχά, γεγονός που 

ενεργεί ανασταλτικά στην ανάληψη πράσινων επενδύσεων από τους επιχειρηµατίες. 

Επίσης, σε µία κοινωνία που οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί θα γίνονται µελλοντικά 

ολοένα και πιο αυστηροί και θα προβλέπουν υψηλά πρόστιµα για τη µη 

συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε αυτούς, οι πράσινες επιχειρήσεις θα έχουν 

ευνοϊκότερη τοποθέτηση και πλεονέκτηµα κόστους έναντι των υπολοίπων. 

Τέλος σηµαντική είναι η ενίσχυση που προβλέπεται από τα κοινοτικά προγράµµατα 

στήριξης που επιδοτούν την πράσινη επιχειρηµατικότητα και προσφέρουν 

συµφέρουσες χρηµατοδοτικές λύσεις. Στην Ελλάδα το αναπτυξιακό πρόγραµµα 

ΕΣΠΑ (2007-2013), προβλέπει την αποδέσµευση κοινοτικών πόρων προς ενίσχυση 

της πράσινης επιχειρηµατικότητας και του πράσινου τουρισµού και χορήγηση 

δανείων στις επιχειρήσεις µε συµφέροντες όρους. Η δυνατότητα φθηνής 

χρηµατοδότησης των πράσινων επενδύσεων, µειώνει το κόστος δανεισµού των 

επιχειρήσεων και επιδρά µειωτικά και στο συνολικό τους κόστος. 

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση που αποφασίζει να δράσει 

πράσινα, µακροχρόνια είναι δυνατό να αναπτύξει πλεονέκτηµα κόστους έναντι των 

ανταγωνιστών της και αυτό να αποτελέσει την πηγή του ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήµατος. Το πλεονέκτηµα αυτό κόστους της επιχείρησης βασίζεται σε 
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υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών και ανάπτυξη διαδικασιών που απαιτούν 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα και σηµαντικές επενδύσεις σε κεφάλαιο αλλά και 

εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αρχίσουν να αποδίδουν 

καρπούς. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη τη µίµηση και την αντιγραφή της πηγής 

του πλεονεκτήµατος κόστους της επιχείρησης, από τους ανταγωνιστές του κλάδου 

και δηµιουργεί υψηλά εµπόδια εισόδου. 

Ανάπτυξη θεµελιωδών ικανοτήτων µέσω της πράσινης επιχειρηµατικής δράσης  

Μία επιχείρηση που υιοθετεί το µοντέλο της πράσινης ανάπτυξης, είτε παράγοντας 

ένα πράσινο προϊόν είτε αναπτύσσοντας ένα πράσινο προφίλ µέσω εφαρµογής 

διαδικασιών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, αποκτά νέους πόρους 

υλικούς και άυλους, αναβαθµίζει τους ήδη υπάρχοντες και µπορεί εάν τους 

συνδυάσει κατάλληλα να οδηγηθεί στην ανάπτυξη θεµελιωδών ικανοτήτων και µέσω 

αυτών στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Στους υλικούς πόρους της πράσινης επιχείρησης παρατηρείται, ότι ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός, οι εγκαταστάσεις της, οι πρώτες ύλες, όλα επιλέγονται και 

αναβαθµίζονται προκειµένου να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους συµβατότητα. 

Στους ανθρώπινους πόρους, οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται στις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης και µαθαίνουν να επιδιώκουν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της επιχείρησης µε κάθε µέσο και σε κάθε σηµείο της παραγωγικής 

διαδικασίας. Στους οργανωτικούς πόρους επίσης, υιοθετούνται συστήµατα 

προγραµµατισµού, ελέγχου και συντονισµού της πράσινης δράσης της επιχείρησης, 

όπως τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001). 

Σηµαντική επίσης κατάκτηση της πράσινης επιχείρησης, θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν οι πόροι καινοτοµίας που αναπτύσσει, καθώς οι εργαζόµενοι έχοντας 

µυηθεί στις αρχές της βιωσιµότητας και της αειφορίας, αναδεικνύονται σε πηγές 

καινοτόµων ιδεών προκειµένου οι πράσινες πρακτικές να εφαρµοστούν σε όλο το 

µήκος της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. Επιπλέον στους άυλους πόρους 

σηµαντική θέση κατέχει η φήµη της επιχείρησης, η οποία συνδέεται µε την ορθή 

περιβαλλοντική διαχείριση, την διαπιστευµένη ποιότητα των περιβαλλοντικά 

συµβατών προϊόντων της και την αυξηµένη κοινωνική της υπευθυνότητα. 

Η πράσινη επιχείρηση είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται αποτελεσµατικά τους πόρους 

της και να τους συνδυάζει κατάλληλα µεταξύ τους, έτσι ώστε αυτοί µέσω της µεταξύ 

τους διάδρασης να δηµιουργούν ικανότητες. Αυτό συµβαίνει γιατί τα πάντα 

λειτουργούν και αναπτύσσονται υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας και της αειφορίας 



Θεµελίωση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της Πράσινης Ανάπτυξης 

στον Τραπεζικό Κλάδο 

Κεφάλαιο 4 

 

Σελίδα 76 από 155 

και η ύπαρξη του κοινού στόχου για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

επιχείρησης, βοηθά στον αποτελεσµατικότερο συντονισµό των πόρων της. 

Η πράσινη ανάπτυξη γίνεται µια από τις βασικές επιδιώξεις της επιχείρησης, 

κατέχοντας ισάξια θέση µε άλλα στοιχεία µέτρησης της απόδοσής της όπως το 

κέρδος, το κόστος και η ποιότητα. Η πράσινη επιχειρηµατική δράση, συνοδεύεται 

από ισχυρή δέσµευση και πίστη όλων των εργαζοµένων στα ιδεώδη και τις πρακτικές 

της και απαιτεί αποτελεσµατική συνεργασία των εργαζοµένων σε όλα τα τµήµατα της 

επιχείρησης και σε όλο το µήκος της ιεραρχίας. Οι πόροι της πράσινης επιχείρησης, 

υλικοί και άυλοι, συνδυάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται για την επίτευξη του κοινού 

στόχου.99 

Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται, ότι η πράσινη επιχείρηση είναι δυνατόν να 

αναπτύξει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το οποίο θα βασίζεται στη φήµη της, αφού 

καθιερώνεται στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού ως ένας οργανισµός που 

σκέφτεται αλλά και δρα πράσινα αλλά και στην εταιρική της κουλτούρα, η οποία 

διέπεται από τις αρχές της βιωσιµότητας και της αειφορίας. Ακολουθώντας το 

πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον Barney (VRIO framework) και το οποίο 

αναπτύχθηκε στο 1ο κεφάλαιο του παρόντος συγγράµµατος, παρατηρούµε ότι οι 

ικανότητες αυτές της επιχείρησης, µπορούν να λογιστούν ως θεµελιώδεις, καθώς100: 

• Επιτρέπουν στην επιχείρηση να δηµιουργεί αξία για τους πελάτες της 

(Value) 

• Χαρακτηρίζονται από σπανιότητα, καθώς η πράσινη στροφή των 

επιχειρήσεων είναι µια σχετικά νέα τάση, µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχουν ακόµη πολλές επιχειρήσεις που να έχουν καθιερωθεί ως 

πράσινες στη συνείδηση του κόσµου (Rareness) 

• Είναι δύσκολο να αντιγραφούν καθώς αφορούν σε στοιχεία άυλα που 

δηµιουργούνται και αναπτύσσονται µέσα στον οργανισµό της 

επιχείρησης ως συνισταµένη πολλών διαφορετικών δυνάµεων και 

απαιτούν επένδυση σε χρόνο και χρηµατικά κεφάλαια (Imitability)  

• Η πράσινη επιχείρηση είναι οργανωµένη, αναφορικά µε τη δοµή και τα 

συστήµατα ελέγχων της, µε τέτοιο τρόπο ώστε µπορεί να εκµεταλλεύεται 

τους πόρους της αποτελεσµατικά, πάντα µε στόχο τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής της διαχείρισης (Organization). 

                                                           
99

 Schroeder M. Dean and Robinson G. Alan, Green is free: Creating Sustainable Competitive Advantage Through 
Green Excellence, Organizational Dynamics (2010) 39, pp. 350 
100

 Barney J. , 2003, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 2
nd

 
edition 
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Οι ικανότητες αυτές της επιχείρησης, δηλαδή η φήµη και η εταιρική της κουλτούρα, 

εµφανίζουν µεγαλύτερη σταθερότητα και έχουν την τάση να απαξιώνονται βραδύτερα 

από άλλες ικανότητες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που µπορούν να οδηγήσουν στην 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε διάρκεια στο χρόνο. 

 

3.6. Συµπέρασµα 

 

Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται, ότι αν µία επιχείρηση ακολουθήσει την οδό της 

πράσινης ανάπτυξης είτε µέσω της παραγωγής πράσινων προϊόντων είτε µέσω της 

υιοθέτησης πράσινων πρακτικών προκειµένου να µειώσει το περιβαλλοντικό της 

αποτύπωµα, είναι δυνατόν να οδηγηθεί στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Ωστόσο απαιτείται επίµονη και συστηµατική προσπάθεια από την πλευρά των 

στελεχών της, καθώς η πράσινη ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα αποδίδουν τα 

οφέλη τους σε βάθος χρόνου µέσω µιας διαδικασίας µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα 

υλοποίησης. Αυτό συµβαίνει γιατί προκειµένου να εναρµονιστεί µία επιχείρηση µε τις 

αρχές της πράσινης ανάπτυξης, χρειάζεται να γίνει µία ολική αναδιάρθρωση των 

εσωτερικών δοµών της, των διαδικασιών της, της παραγωγικής της διαδικασίας, των 

υλικών και άυλων πόρων της και γενικά να πραγµατοποιηθεί µία ανακατεύθυνση του 

οράµατος και της αποστολής της και µία αναθεώρηση της εταιρικής της κουλτούρας. 

Βέβαια το κατά πόσο το αποκτούµενο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι δυνατόν να 

καταστεί διατηρήσιµο, εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς αλλά και από 

την ικανότητα των στελεχών της, καθώς απαιτείται διαρκής ενίσχυση των επιµέρους 

στοιχείων που διαµορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έτσι ώστε να 

αναδηµιουργούνται νέα διαδοχικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 



Θεµελίωση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της Πράσινης Ανάπτυξης 

στον Τραπεζικό Κλάδο 

Κεφάλαιο 4 

 

Σελίδα 78 από 155 

3.7. Βιβλιογραφία 

 

1. Azzone G. and Bertele U. , 1994, “Exploiting Green Strategies for Competitive 
Advantage”, Long Range Planning Vol. 27, No 6, pp. 69-81, Elsevier Science 

2. Baaij M. , Reinmoeller P. , Niepce N. , 2007, Sustained superior performance in 
changing environments: towards a synthesis and a research agenda, Strategic 
Change, 16: 87-95 

3. Barney J. , 2003, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall 2nd edition 

4. Bonini S.M.J. , Mendonca L.T. and Oppenheim J.M. , 2006, “When Social Issues 
Become Strategic”, The McKinsey Quartely, 2, pp. 20-31 

5. Γεωργόπουλος Ν. , 2002, «Στρατηγικό Μάνατζµεντ», A’ έκδοση, Εκδόσεις Ε. 
Μπένου 

6. Γεωργόπουλος Ν. , 2010, Σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος 
«Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων» 

7. Fitzroy P. and Hulbert J.M. , 2005, Strategic Management: Creating Value in a 
Turbulent Times, John Wiley and Sons 

8. Grant R. , 2005, Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, 5th 
edition 

9. Hill C. and Jones G. , 2007, Strategic Management: An Integrated Approach, 
Houghton Mifflin Company 7th edition, pp. 171-177 

10. Hitt M.A. , Ireland D.R. and Hoskisson R.E. , 2005, Strategic Management: 
Competitiveness and Globalization, Thompson South-western, 6th edition  

11. Hodgetts R.M. , 1999 (pp. 24-23), “A Conversation with Michael E. Porter: A 
‘Significant Extension’ Toward Operational Improvement and Positionig”, 
Organizational Dynamics 

12. Johnson G. , Scholes K. and Whittngton R. , 2005, “Exploting Corporate Strategy: 
Text and Cases”, Pearson Education, 7th edition 

13. Kroll M. , Wright P. and Heiens R.A. , 1999 (pp. 375-384), “The Contribution of 
Product Quality to Competitive Advantage: Impacts on Systematic Variance and 
Unexplained Variance in Returns”, Strategic Management Journal 

14. McKinsey Global Survey results, October 2011, The business of sustainability, 
Sector of Sustainability & Resource Productivity Practice 

15. Παπαδάκης Β. , 2007 (σελ. 195), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και 
∆ιεθνής εµπειρία, Εκδόσεις Ε. Μπένου 

16. Porter M. , 1980, (p. 35), Competitive Strategy, NY: The Free Press 
17. Porter M. , 1985, “Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior 

Performance”, New York, The Free Press 
18. Schroeder M. Dean and Robinson G. Alan, Green is free: Creating Sustainable 

Competitive Advantage Through Green Excellence, Organizational Dynamics 
(2010) 39, pp. 348 

19. Σιγάλας Χρ. , Πέκκα - Οικονόµου Β. , 5 Ιανουαρίου 2009, «Σε αναζήτηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων» , Εφηµερίδα «Η Ναυτεµπορική» 

20. Wheelen Τ. , Hunger D. , 2006, Concepts in strategic management and business 
policy, Pearson Prentice Hall 
 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

• https://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx 

• el.wikipedia.org 

• http://www.iucn.org/ 



Θεµελίωση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της Πράσινης Ανάπτυξης 

στον Τραπεζικό Κλάδο 

Κεφάλαιο 4 

 

Σελίδα 79 από 155 

 

4. Θεµελίωση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της 
Πράσινης Ανάπτυξης στον Τραπεζικό Κλάδο 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να παρουσιασθεί, πώς οι τράπεζες µπορούν να 

ωφεληθούν από µία στρατηγική πράσινης ανάπτυξης και να οδηγηθούν στην 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Θα παρουσιασθεί σύντοµα ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος και θα αναλυθούν τα 

στοιχεία του µάκρο και µίκρο περιβάλλοντος που δηµιουργούν ευκαιρίες που 

µπορούν να εκµεταλλευτούν και απειλές που µπορούν να αποκρούσουν οι 

επιχειρήσεις, υιοθετώντας τις πρακτικές της πράσινης τραπεζικής. 

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν οι τρόποι εφαρµογής της πράσινης ανάπτυξης στον 

τραπεζικό κλάδο µέσω ανάπτυξης πράσινων τραπεζικών προϊόντων ιδιωτών, 

στήριξης της πράσινης επιχειρηµατικότητας αλλά και υιοθέτησης πράσινων 

πρακτικών στη λειτουργική τους διαδικασία ως οργανισµοί. 

Τέλος, θα αναπτυχθεί κατά πόσο είναι δυνατό για τις τράπεζες υιοθετώντας τις αρχές 

της πράσινης τραπεζικής, να διακριθούν έναντι των ανταγωνιστών τους και να 

οδηγηθούν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 
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4.2 Σύντοµος ορισµός του ελληνικού τραπεζικού κλάδου 

 

Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να γίνει µία συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης 

του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, προκειµένου να οριστεί ο υπό εξέταση 

κλάδος. 

Όπως ορίζεται βάσει του νόµου 2076/1992, «Πιστωτικό ίδρυµα είναι η επιχείρηση, η 

δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή επιστρεπτέων 

κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασµό της». Οι 

βασικές κατηγορίες τραπεζών όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στην Ελλάδα µε βάση 

τις νοµοθετικά προσδιοριζόµενες δραστηριότητές τους, είναι: 

 

Η Κεντρική Τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδος) 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 βάσει 

ενός Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο 

του 1928. Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο 

µέλος του Ευρωσυστήµατος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (EKT) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της 

Ελλάδος συµβάλλει µε τη δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των 

καθηκόντων του Ευρωσυστήµατος, το οποίο χαράσσει και εφαρµόζει τη νοµισµατική 

πολιτική στη ζώνη του ευρώ.101 

 

Εµπορικές τράπεζες 

Ουσιαστικά τα ιδρύµατα αυτά παίζουν το ρόλο του διαµεσολαβητή µεταξύ των 

πλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων µε σκοπό την άντληση καταθέσεων και 

τη χορήγηση δανείων. Οι εργασίες των Εµπορικών Τραπεζών κατατάσσονται σε 

τρεις µεγάλες κατηγορίες: στις ενεργητικές, παθητικές και µεσολαβητικές. Στις 

ενεργητικές εργασίες περιλαµβάνονται οι πιστωτικές εργασίες, δηλαδή οι χορηγήσεις 

και κατ’ επέκταση οι εγγυητικές επιστολές και οι ενέγγυες πιστώσεις. Επίσης, στην 

κατηγορία αυτήν περιλαµβάνονται και οι τοποθετήσεις σε ακίνητα, χρεόγραφα κ.λ.π. 

Στις παθητικές εργασίες περιλαµβάνονται οι καταθέσεις και όλες οι άλλες εργασίες 

                                                           
101

 Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, www.bankofgreece.gr 
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που αποβλέπουν σε προσέλκυση κεφαλαίων. Στις µεσολαβητικές εργασίες 

περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Τράπεζες µε αµοιβή.102 

 

Συνεταιριστικές τράπεζες 

Οι τράπεζες αυτές δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές και 

ως εκ τούτου αντλούν κεφάλαια από τις αποταµιεύσεις της περιοχής τους, µέσω της 

χρηµατοδότησης από τα µέλη τους. Και αυτές οι τράπεζες υπόκεινται στον έλεγχο 

της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί 

Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί θεωρούνται τα πιστωτικά εκείνα ιδρύµατα που έχουν 

εξειδικευµένο σκοπό, κυρίως όσον αφορά την δανειοδοτική τους δραστηριότητα ή 

αρµοδιότητα103. Οι οργανισµοί αυτοί διεξάγουν περιορισµένες τραπεζικές εργασίες 

και δεν προσφέρουν πολλά από τα προϊόντα των πιστωτικών ιδρυµάτων. Στην 

Ελλάδα υπάρχει ένας ειδικός πιστωτικός οργανισµός, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων.  

Βάσει έκθεσης που δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2011 από την Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών, στην Ελλάδα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται από 

συνολικά 467 πιστωτικούς οργανισµούς, τους οποίους η ΤτΕ ταξινοµεί ως εξής104: 

� 62 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα 

� 351 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕOΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς επί 

τόπου παρουσία. Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα εποπτεύονται από τις 

αρµόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και κατά τα προβλεπόµενα από 

τον ν. 3601/2007, έχουν απλώς γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος 

«ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση» 

� 54 λοιπές εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι εν λόγω εταιρείες 

εξειδικεύονται στην παροχή συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

(εκτός της αποδοχής καταθέσεων από το κοινό, υπηρεσία που σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία επιτρέπεται να παρέχεται µόνον από τα πιστωτικά ιδρύµατα) 

και εποπτεύονται, επίσης, από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

                                                           
102 Πετράκης Π, Αλεξάκης Π. , 2000, Εµπορικές και Αναπτυξιακές Τράπεζες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
103 Καφούσης Γ. , 1999, Ανάλυση & Κριτική ∆ιερεύνηση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, 

Αθήνα  
104

 Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, http://www.hba.gr/ 
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Ουσιαστικά το σηµαντικότερο ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα κατέχουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα εκείνα τα οποία είτε έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα είτε 

διατηρούν κάποιο υποκατάστηµα σε αυτή. Βάσει νεώτερων στοιχείων που 

αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της ΤτΕ, τον Νοέµβριο του 2012 το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα απαρτιζόταν από συνολικά 52 επιχειρήσεις και συγκεκριµένα 16 

εµπορικές τράπεζες, 13 συνεταιριστικές, 22 υποκαταστήµατα αλλοδαπής και 1 ειδικό 

πιστωτικό οργανισµό (Πίνακας 3.1)105. 

 

                                                           
105

 Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, www.bankofgreece.gr 
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Πίνακας 3-1: Πιστωτικά Ιδρύµατα σε λειτουργία (Νοέµβριος 2012) 
Πιστωτικά ιδρύµατα που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας λειτουργίας (κοινοτικό διαβατήριο) του 

Ν.3601/2007 (οδηγία 2006/48/ΕΚ) 

Πηγή: Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, www.bankofgreece.gr 

 

Πιστωτικά Ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΟΥ 86, 
102 32 ΑΘΗΝΑ 

15. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 
187, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11, 105 59 ΑΘΗΝΑ 

16. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε., 
ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6, 101 75 ΑΘΗΝΑ 

3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΣΤΑ∆ΙΟΥ 40, 102 52 ΑΘΗΝΑ 
17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ., ΑΒΕΡΩΦ 12, 
452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
109-111, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

18. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ., Λ. ΙΚΑΡΟΥ & 
ΕΦΕΣΟΥ,71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

5. ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΟΜΗΡΟΥ 23, 106 72 ΑΘΗΝΑ 

19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28-32, 731 32 ΧΑΝΙΑ 

6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΤΚ 105 64, 
ΑΘΗΝΑ 

20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 51, 85 100 ΡΟ∆ΟΣ 

7. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ΟΘΩΝΟΣ 8, 
105 57 ΑΘΗΝΑ 

21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., Λ. 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 158, 681 00 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

8. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
24Β, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 

22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., ΜΙΑΟΥΛΗ 
3, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 

9. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENΝIUM BANK Α.Ε., Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 182, 
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., 
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 1, 43 100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

10. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΣΛΙΝ 13 & 
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 20, 115 23 ΑΘΗΝΑ 

24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 
245, 34 100 ΧΑΛΚΙ∆Α 

11. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E., ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74, 183 46 
ΜΟΣΧΑΤΟ 

25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., 
ΕΡΜΟΥ 3, 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
290, 155 62 ΑΘΗΝΑ 

26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΣΥΝ.Π.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5, 60 100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

13. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91, 115 28 ΑΘΗΝΑ 

27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., Λ. 
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆Η 40, 66 100 ∆ΡΑΜΑ 

14. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε., Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217 Α, 151 
24 ΜΑΡΟΥΣΙ 

28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., 
ΤΣΟΝΤΖΑ 3 - 5, 50 100 ΚΟΖΑΝΗ 

  
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 
10, 621 23 ΣΕΡΡΕΣ 

Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα µέλος της Ε.E. 

1. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co LTD, Λ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24, 151 25  10. CITIBANK International plc, ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ 

2. BNP PARIBAS, Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94 & ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 
1A, 115 28 ΑΘΗΝΑ 

11. UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A., ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 
5 & ΕΥΗΝΟΥ, 115 27 ΑΘΗΝΑ 

3. HSBC BANK plc, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, 115 26 
ΑΘΗΝΑ 

12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆, Λ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 170, 115 21 ΑΘΗΝΑ 

4. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, ΑΚΤΗ 
ΜΙΑΟΥΛΗ 45, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑ 

13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆, ΒΑΣ. 
ΣΟΦΙΑΣ 11 & ΜΕΡΛΙΝ, 100 33 ΑΘΗΝΑ 

5. UNICREDIT BANK A.G., ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 7, 106 73 
ΑΘΗΝΑ 

14. VOLKSWAGEN BANK GmbH,Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409Α, 163 46 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ 

6. F.C.E. BANK. plc, Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 & 
ΣΤΥΛ. ΓΟΝΑΤΑ, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

15. BMW AUSTRIA BANK GmbH, ZEΠΠΟΥ 33, 166 57 ΓΛΥΦΑ∆Α, 
ΑΘΗΝΑ 

7. GMAC BANK GmbH, ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
16. MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA, 
ΘΗΒΑΪ∆ΟΣ 20, 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 

8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Λ. ΒΑΣ. 
ΣΟΦΙΑΣ 94 & ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 1,115 28 ΑΘΗΝΑ 

17. DEUTSCHE BANK AG, ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, 10674 
ΑΘΗΝΑ 

9. FGA BANK GmbH, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580A, 164 52 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 18. SAXO BANK AS ELLAS, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 4., 106 74 ΑΘΗΝΑ 

Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα εκτός τηςE.E. 

1. BANK OF AMERICA N.A., ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 68, 115 28 ΑΘΗΝΑ 

2. BANK SADERAT IRAN, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25-29, 105 64 ΑΘΗΝΑ 

3. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 117 45 ΑΘΗΝΑ 

4. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S., ΕΡΜΟΥ 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ 

Πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή του Ν. 3601/2007 

1. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ 
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4.3 Τα στοιχεία του εξωτερικού µάκρο και µίκρο περιβάλλοντος του 
τραπεζικού κλάδου που ενισχύουν την υιοθέτηση της πράσινης 
ανάπτυξης 

 

Μέσα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων του 

τραπεζικού κλάδου, αναδύονται ευκαιρίες τις οποίες οι τράπεζες µπορούν να 

εκµεταλλευτούν και απειλές τις οποίες είναι δυνατόν να αποφύγουν, υιοθετώντας τις 

πρακτικές της πράσινης ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα αναλυθούν ορισµένα στοιχεία 

του εξωτερικού περιβάλλοντος των τραπεζών που ενισχύουν την υιοθέτηση 

πράσινων πρακτικών στη λειτουργική τους διαδικασία ως επιχειρήσεις καθώς και την 

ανάπτυξη πράσινων προϊόντων για τους πελάτες τους. 

• Στο διεθνές περιβάλλον, το ζήτηµα της βιωσιµότητας και της αειφορίας 

αναδεικνύεται σε υψίστης σηµασίας και η ανάγκη για άµεση και 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και των δυσµενών της 

συνεπειών για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία, αποτελεί 

βασικό θέµα διαπραγµάτευσης και συζήτησης των Ηνωµένων Εθνών. Στη 

17η διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ντέρµπαν της Νοτίου Αφρικής, συµφωνήθηκε µεταξύ 

άλλων, ο σχεδιασµός ενός Πράσινου Ταµείου για το Κλίµα µε στόχο την 

οικονοµική ενίσχυση των φτωχότερων χωρών προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, ενώ αποφασίσθηκε η 

έναρξη νέων διαπραγµατεύσεων το 2012 µε σκοπό να επιτευχθεί το 2015 και 

να τεθεί σε ισχύ το 2020 συνολική συµφωνία όλων των χωρών -

ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων- για µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας συµφωνίας το 2020 η Ε.Ε. 

και ορισµένες άλλες αναπτυγµένες χώρες αποφάσισαν την παράταση της 

ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο το οποίο έληξε το ∆εκέµβριο του 2012.106 

• Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, στα πλαίσια πάντα της δυσµενούς διεθνούς 

οικονοµικής συγκυρίας, βρίσκεται στη δίνη µίας δηµοσιονοµικής κρίσης µε 

σηµαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και 

στην αγοραστική δύναµη των καταναλωτών και των επενδυτών. 

• Η παρατηρούµενη έξαρση των δανειοδοτήσεων στην Ελλάδα κατά τα 

προηγούµενα έτη σε συνδυασµό µε διεθνής κοινωνικοοικονοµικοπολιτικές 

περιστάσεις, κατάληξε σε µια πιστωτική κατάρρευση, µε τα ελληνικά 

                                                           
106Στοιχεία από την έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2011 (σελ. 171) 
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νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να εµφανίζονται υπερχρεωµένοι και τις 

τράπεζες να καταλήγουν µε σηµαντικό όγκο µη βιώσιµων δανείων στα 

χαρτοφυλάκιά τους. 

• Οι διεθνείς τιµές του αργού πετρελαίου παρέµειναν πολύ υψηλές και το 2012. 

Η µέση διεθνής τιµή του αργού πετρελαίου, αφού αυξήθηκε έντονα το 2010 

(+27,9%) και το 2011 (+31,6%), προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1% το 

2012, φτάνοντας στα 106,2 δολάρια το βαρέλι. Η αυξητική αυτή τάση στην 

τιµή της βασικής σήµερα φυσικής πηγής ενέργειας που είναι το πετρέλαιο, 

καθιστά ακόµη ποιο επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης νέων εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας προς κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων, τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. 

• Στην Ελλάδα ένας επιπλέον λόγος που αυξάνει το κόστος κατανάλωσης 

πετρελαίου, είναι η αύξηση κατά το 2011 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

(ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρµανσης, ο οποίος µάλιστα µέχρι το 2012 θα τείνει 

να εξισωθεί µε τον αντίστοιχο φόρο του πετρελαίου κίνησης για τις 

επιχειρήσεις. Αυξητικές τάσεις υπήρξαν επίσης το 2011, στον ΕΦΚ που 

επιβλήθηκε και σε άλλα καύσιµα όπως το µαζούτ και το υγραέριο.107 

• Αναφορικά µε τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων στην 

Ελλάδα, πλέον και από τον Νοέµβριο του 2010 αυτά καθορίζονται βάσει των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (πράσινα τέλη κυκλοφορίας). Έτσι η 

χρήση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας καθίσταται και οικονοµικά 

ασύµφορη και ενισχύεται το κίνητρο για επιλογή υβριδικών αυτοκινήτων και 

αυτοκινήτων µε χαµηλές εκποµπές ρύπων. 

• Σχετικά µε το ζήτηµα της ενεργειακής αναβάθµισης των ακινήτων, από τον 

Ιανουάριο του 2011 επιβάλλεται βάσει νόµου η έκδοση ειδικού ενεργειακού 

πιστοποιητικού προκειµένου να λάβει χώρα εκµίσθωση ή αγοραπωλησία 

κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης άνω των 50 τ.µ. 

• Επιπλέον, κίνητρο στην ενεργειακή αναβάθµιση των ακινήτων αποτελεί η 

έκπτωση στο φόρο εισοδήµατος που προβλέπεται για αυτό το είδος 

δαπάνης, ανεξαρτήτως του ύψους του δηλωθέντος εισοδήµατος της 

οικονοµικής µονάδας (20% για το 2011). Ωστόσο σηµειώνεται ότι γενικά τα 

φορολογικά κίνητρα για την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών τόσο από τις 

επιχειρήσεις όσο και από τα νοικοκυριά παραµένουν φτωχά. 
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• Στην Ελλάδα δεσµευµένα παραµένουν σηµαντικά κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα 

οποία είναι µεν διαθέσιµα αλλά δεν έχουν απορροφηθεί κυρίως λόγω 

γραφειοκρατικών κωλυσιεργιών. Σηµαντικό µέρος των εν λόγω κονδυλίων 

προορίζονται για τη στήριξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας και η 

αποδέσµευση τους αποτελεί στόχο της κυβέρνησης προκειµένου η χώρα να 

εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Σηµαντική σχετική εξέλιξη αποτελεί η 

πρόσφατη υπογραφή της σύστασης Ταµείου Εγγύησης για τις Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις που θα επιτρέψει τη διοχέτευση δανειακών κεφαλαίων από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνολικού ύψους, κατ’ ελάχιστον, 

1,44 δισεκ. ευρώ µέχρι το τέλος του 2015 το οποίο δύναται να αυξηθεί 

ανάλογα µε την εξέλιξη της πιστωτικής αξιολόγησης της Ελλάδος, στις 

επιχειρήσεις αυτές µε τη διαµεσολάβηση των ελληνικών τραπεζών. Οι 

ελληνικές τράπεζες θα χρηµατοδοτούν ανάγκες για κεφάλαια κίνησης και 

επενδυτικές δαπάνες επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου µεγέθους αντλώντας 

αντίστοιχη χρηµατοδότηση (ή βασιζόµενες σε εγγυήσεις) από την ΕΤΕπ. Από 

τη σκοπιά της ΕΤΕπ, µέρος των κεφαλαίων που θα διοχετεύει προς τις 

ελληνικές τράπεζες θα καλύπτεται από εγγυήσεις οι οποίες (αν καταπέσουν) 

θα χρηµατοδοτηθούν από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ108. 

• Τα ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατανάλωσης ενέργειας 

και της κλιµατικής αλλαγής, θεσµοθετούνται πλέον και βάσει νόµων που 

ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο, µε πιο πρόσφατους το Νόµο 

4042/2012 και 4062/2012. Η ψήφιση του νόµου 4042/2012 ενισχύει τον 

παρεµβατικό ρόλο του κράτους στην άσκηση πολιτικών για το περιβάλλον 

και επί της ουσίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενσωµάτωσης στο εθνικό 

δίκαιο των ρυθµίσεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου και τον 

εκσυγχρονισµό του πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Ο 

νόµος 4062/2012 αφορά µεταξύ άλλων, το πρόγραµµα “ΗΛΙΟΣ” που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια, την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τα κριτήρια 

αειφορίας βιοκαυσίµων και βιορευστών.109 
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• Βάσει πρόσφατης έρευνας του ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης) οι εκτιµώµενες δηµογραφικές και οικονοµικές εξελίξεις µε 

ορίζοντα το 2050, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων και 

οργανωµένης δράσης για την προστασία του. Πιο συγκεκριµένα, ο 

πληθυσµός της γης αναµένεται να αυξηθεί από 7 δις σε περισσότερους από 

9 δις ανθρώπους, µε τάση ωστόσο αύξησης του µέσου όρου ηλικίας του 

πληθυσµού. Στις χώρες του ΟΟΣΑ συγκεκριµένα, αναµένεται ότι πάνω από 

το ένα τέταρτο του πληθυσµού τους θα είναι άνω των 65 ετών έως το 2050, 

έναντι του 15% που είναι σήµερα. Επιπλέον, η παγκόσµια οικονοµία 

προβλέπεται ότι σχεδόν θα τετραπλασιαστεί, µε συνεχή αύξηση της ζήτησης 

για ενέργεια και φυσικού πόρους, η οποία αναµένεται να είναι 80% 

περισσότερη από όσο είναι σήµερα. Το σενάριο της συνέχισης των 

υφιστάµενων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών και της παράλληλης απουσίας 

νέων πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή και την προστασία του 

περιβάλλοντος, θα είναι καταστροφικό. Για το λόγο αυτό προβάλλεται 

επιτακτική η ανάγκη της πράσινης συλλογικής δράσης και λήψης των 

κατάλληλων µέτρων και πολιτικών, σε κρατικό, ατοµικό και επιχειρηµατικό 

επίπεδο.110 

Στα προαναφερόµενα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος του τραπεζικού 

κλάδου, κρύβονται ευκαιρίες και ελλοχεύουν απειλές, που µε την υιοθέτηση 

πράσινων πρακτικών µπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των επιχειρήσεων του 

κλάδου. Άλλωστε, η εφαρµογή των αρχών της πράσινης ανάπτυξης πέραν του 

προφανούς της οφέλους που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, 

µπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

4.4 Πράσινη Τραπεζική. Πώς εφαρµόζεται η πράσινη ανάπτυξη στον 
ελληνικό τραπεζικό κλάδο 

 

Οι πρακτικές της πράσινης ανάπτυξης στον τραπεζικό κλάδο µπορούν να 

εφαρµοστούν και να εκδηλωθούν µε δύο τρόπους, ανάλογα από ποια πλευρά 

                                                           
110

 OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction – ISBN 978-92-64-122161 © OECD 2012  
 



Θεµελίωση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος µέσω της Πράσινης Ανάπτυξης 

στον Τραπεζικό Κλάδο 

Κεφάλαιο 4 

 

Σελίδα 88 από 155 

προσεγγίζεται η τράπεζα, δηλαδή ως επιχείρηση ή ως φορέας κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Βάσει της πρώτης προσέγγισης, η πράσινη 

ανάπτυξη εκδηλώνεται µε τη σχεδίαση πράσινων τραπεζικών προϊόντων που είτε θα 

στηρίζουν την πράσινη επιχειρηµατικότητα είτε θα ενισχύουν τους ιδιώτες στην 

προσπάθειά τους να ακολουθήσουν στην καθηµερινότητα τους τις αρχές προστασίας 

του περιβάλλοντος. Βάσει της δεύτερης προσέγγισης, οι τράπεζες προσπαθούν να 

εφαρµόσουν στη λειτουργία τους ορθές περιβαλλοντικές πολιτικές, να σταθµίσουν 

και να αντιµετωπίσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και γενικά να µειώσουν το 

περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. 

Στη συνέχεια και για να γίνει κατανοητό πώς εκδηλώνεται και αναπτύσσεται στην 

Ελλάδα η πράσινη τραπεζική, θα αναλύσουµε την αειφόρο συµπεριφορά τεσσάρων 

µεγάλων ελληνικών τραπεζών σε όρους περιβαλλοντικής φροντίδας, 

χρηµατοδότησης των περιβαλλοντικών κινδύνων, οργάνωσης και ανάπτυξης 

προϊόντων. Συγκεκριµένα θα αναλυθεί η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank 

και η Τράπεζα Πειραιώς. 

 

Επικοινωνία - Οργάνωση 

Η Εθνική Τράπεζα πιστεύει ότι η ευθύνη προς το περιβάλλον αποτελεί θεµελιώδη 

λίθο ορθής εταιρικής συµπεριφοράς και συνεισφοράς στην αειφόρο ανάπτυξη και την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό δεσµεύεται να αναλύει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βασικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων της, να 

θέτει κατάλληλους στόχους για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της 

επίδοσης, να προωθεί σχέδια δράσης µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και 

φυσικών πόρων, τον εξορθολογισµό των επαγγελµατικών µετακινήσεων, την 

αποτελεσµατική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων, την εφαρµογή 

περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προµήθειες. Τέλος, δεσµεύεται να συµµορφώνεται 

µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία και να παρακολουθεί περιοδικά την 

αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.111 

Η Alpha Bank αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από την 

βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος και αναλαµβάνει την ευθύνη που έχει να συµβάλλει 

ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι βασικές αρχές της περιβαλλοντικής 

της πολιτικής είναι: (α) η εξοικονόµηση ενέργειας και η επιλογή των εγκαταστάσεών 

της βάσει των κριτηρίων της Τραπέζης για εξοικονόµηση ενέργειας, (β) η ενηµέρωση 
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των εργαζοµένων για τα περιβαλλοντικά θέµατα που απασχολούν την Τράπεζα µε 

σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής τους συνειδήσεως, (γ) η ορθή εφαρµογή της 

περιβαλλοντικής πολιτικής για την οποία είναι υπεύθυνη η ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως 

Περιουσίας και Ασφαλείας, (δ) η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής για την οποία 

την ευθύνη φέρει η ∆ιεύθυνση Επιθεωρήσεως, (ε) η δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων 

αναφορικά µε την περιβαλλοντική δράση της Τράπεζας, (στ) η συµµετοχή σε διάλογο 

για περιβαλλοντικά θέµατα µε τους κοινωνικούς εταίρους (δηλ. εργαζοµένους, 

µετόχους, πελάτες, προµηθευτές και την πολιτεία).112 

Οι προσπάθειες της Eurobank για τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού της 

αποτυπώµατος συντονίζονται στη σωστή διαχείριση της ενέργειας προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθεί η συµβολή της Eurobank στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και την 

κλιµατική αλλαγή, στην ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, στη 

λήψη µέτρων µε στόχο την εξοικονόµηση νερού. Τέλος ακολουθείται και µία πράσινη 

πολιτική προµηθειών µε την υιοθέτηση περιβαλλοντικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

προµηθευτών της.113 

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης 

συνιστούν θεµελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, ενσωµατώνει 

περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηµατικές της διαδικασίες και αναπτύσσει 

στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, τη µείωση 

του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, την ενίσχυση της πράσινης 

επιχειρηµατικότητας, τη διαχείριση του περιβαλλοντικού-κλιµατικού κινδύνου, καθώς 

και για την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να συµβάλλει στην αντιµετώπιση 

των µεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων του πλανήτη.114
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Περιβαλλοντική φροντίδα 

Η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρµόζει από το 2004 Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, το οποίο είναι εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις του 

διεθνούς προτύπου ISO 14001.115 

Η Alpha Bank έχει αναπτύξει µια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων µε στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ενισχύει και αναπτύσσει 

προγράµµατα σε συνεργασία µε ειδικούς φορείς. H Alpha Bank, από τον Ιανουάριο 

του 2007, είναι το νέο µέλος του UNEP Finance Initiative, ενός παγκόσµιου δικτύου 

που αποτελείται από 160 µέλη, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι οποίοι 

έχουν δεσµευθεί για την προώθηση των θεµάτων αειφορίας, όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Αειφόρος Ανάπτυξη γενικότερα. 

Επίσης η συµµετοχή της τράπεζας στο διεθνή δείκτη FTSE4Good, πιστοποιεί ότι η 

Τράπεζα διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.116 

H Eurobank έχει πιστοποιηθεί κατά το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001 για την εφαρµογή 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ενώ το 2009 ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες καταχώρισής της στο Ευρωπαϊκό Μητρώο επιχειρήσεων που τηρούν τον 

Κανονισµό (Κανονισµός (ΕΚ) 761.2001) για την περιβαλλοντική διαχείριση, το 

γνωστό EMAS (Eco-Management & Audit Scheme).117 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει και εφαρµόζει διαδικασία για την αναγνώριση και 

την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες που ασκεί και την αναγνώριση των σηµαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που συνδέονται µε αυτές. Η συµβολή της στην προστασία του 

περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, την εσωτερική, που αναφέρεται στην 

προσπάθειά της για µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της και 

την εξωτερική, που αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής 

αντίληψης των πελατών της, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται µε 

τη γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόµενες γενιές. Για την 

ικανοποίηση του στόχου αυτού εφαρµόζει ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

συµµορφούµενο µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS.118 
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Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων 

Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει την επίδραση που ασκούν οι πελάτες της, ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό σταθµίζει αυτόν τον παράγοντα 

στην αξιολόγηση της δανειοληπτικής τους ικανότητας. Έτσι εφαρµόζει µία πολιτική 

ανάλυσης και εκτίµησης των περιβαλλοντικών κινδύνων στις επενδυτικές και 

πιστοδοτικές της διαδικασίες.119 

Η Eurobank έχει αναπτύξει διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου των 

χορηγήσεών της, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία 

υψηλής όχλησης. Από το 2004 η τράπεζα έχει υιοθετήσει κριτήρια αξιολόγησης του 

περιβαλλοντικού κινδύνου των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µαζί της. Με την 

αυξανόµενη σηµασία που λαµβάνουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στην αντίληψη της 

κοινωνίας, της νοµοθεσίας αλλά και των διεθνών οργανισµών, ο όµιλος της Eurobank 

επεξεργάζεται την εµβάθυνση του συστήµατος αξιολόγησης και διαχείρισης 

περιβαλλοντικών κινδύνων ώστε αυτοί να αντιµετωπίζονται έγκαιρα σε συνεργασία 

µε τους πελάτες του.120 

Η Alpha Bank αναγνωρίζει τη σηµασία της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, ωστόσο 

δεν φαίνεται να έχει αναπτύξει κάποια συγκριµένη διαδικασία αξιολόγησης του 

περιβαλλοντικού κινδύνου. 

Η Τράπεζα Πειραιώς από την άλλη, εφαρµόζει διαδικασίες διαχείρισης του 

περιβαλλοντικού και κλιµατικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει από το ευρύ 

φάσµα της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας (χρηµατοδοτήσεις-επενδύσεις) και 

παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες για την έγκαιρη αντιµετώπιση περιβαλλοντικών 

προκλήσεων και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.121 

 

Προϊόντα 

Οι ελληνικές τράπεζες στην πλειοψηφία τους έχουν αναπτύξει µία ολοκληρωµένη 

γκάµα χρηµατοδοτικών προϊόντων, που απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις προς 

στήριξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας, όσο και σε ιδιώτες προς ενίσχυση της 

ορθής περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και δράσης. 

Πιο συγκεκριµένα η Alpha Bank, έχει αναπτύξει µία σειρά χρηµατοδοτικών 

προϊόντων µε την ονοµασία «Alpha Πράσινες Λύσεις», που απευθύνονται τόσο σε 

ιδιώτες όσο και σε επιχειρηµατίες.  
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Στον τοµέα των ιδιωτών προσφέρει τα προϊόντα: 

• «Εξοικονόµηση κατ’οίκον». Πρόκειται για ένα συγχρηµατοδοτούµενο 

πρόγραµµα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του οικιακού 

τοµέα. 

• «Ενεργειακό σπίτι» το οποίο χορηγείται ως στεγαστικό δάνειο µε 

προσηµείωση ακινήτου ή ως καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις. Το 

προϊόν αυτό χρηµατοδοτεί την επισκευή ή την ανακαίνιση της κατοικίας µε 

στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης. 

• «Πράσινη Μετακίνηση». Το εν λόγω προϊόν χρηµατοδοτεί την απόκτηση 

οικολογικού οχήµατος για τη µετακίνηση του πελάτη. 

Στον τοµέα των επιχειρήσεων η Alpha Bank προσφέρει το προϊόν «Alpha Πράσινες 

Λύσεις- Οικολογική Επιχείρηση», το οποίο απευθύνεται σε µικρές επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι επιθυµούν να προχωρήσουν στην ενεργειακή 

αναβάθµιση της επαγγελµατικής στέγης τους µε κτιριακές βελτιώσεις αλλά και για την 

αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού φιλικού προς το περιβάλλον.122 

Η Εθνική Τράπεζα αναφορικά µε τα προϊόντα των ιδιωτών προσφέρει: 

• Το επιδοτούµενο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’οίκον» 

• Το στεγαστικό δάνειο «ESTIA Πράσινη», το οποίο χρηµατοδοτεί την αγορά ή 

κατασκευή ενεργειακά αναβαθµισµένης κατοικίας, όσο και επισκευαστικές 

εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης κατοικίας 

• Το καταναλωτικό δάνειο «Πράσινο ∆άνειο», το οποίο καλύπτει δαπάνες 

ενεργειακής αναβάθµισης κατοικίας, µε προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς 

το περιβάλλον 

• Το δάνειο «Φωτοβολταϊκό Σπίτι», το οποίο είναι ένα ειδικό δάνειο 

επισκευαστικού χαρακτήρα για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού 

Συστήµατος σε ταράτσα ή/και στέγη κατοικίας, στο πλαίσιο του Ειδικού 

Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων συνολικής ισχύος 

µέχρι 10 kWp (ΦΕΚ 1079/Β/04-06-2009 και 2317/Β/10-08-2012). 

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει σε επιχειρήσεις που επιθυµούν να υλοποιήσουν 

επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, τα 

προϊόντα «Επιχειρηµατικό τοκοχρεολυτικό Πολυδάνειο» καθώς και το «Χρεολυτικό 
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δάνειο παγίων εγκαταστάσεων και Κεφάλαιο Κίνησης Έναντι ∆ηµόσιας 

Επιχορήγησης».123 

Η Eurobank τώρα, εκδίδει την «WWF Eurobank Visa», η οποία αποτελεί το πρώτο 

πράσινο προϊόν που εξέδωσε ποτέ ελληνική τράπεζα. Η Eurobank αποδίδει µέρος 

των εσόδων του εν λόγω προϊόντος στην WWF Ελλάς, ποσό που αξιοποιείται σε 

δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης προσφέρει τα στεγαστικά δάνεια 

«Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» καθώς και το «Πράσινο ∆άνειο Κατοικίας-Εξοικονόµηση 

Ενέργειας». Επιπλέον η Eurobank δηµιούργησε ένα εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο, 

το Eurobank Equity Partners, µέσω του οποίου ενισχύονται µεταξύ άλλων και 

πράσινες επιχειρήσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξοικονόµηση φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας παράλληλα κερδοφόρo ανάπτυξη. 

Τέλος, η τράπεζα προσφέρει και άλλα ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα που 

αφορούν στην αντικατάσταση παλαιών (ρυπογόνων) ταξί µε νέους φιλικούς προς το 

περιβάλλον κινητήρες, στην εγκατάσταση εξοπλισµού φυσικού αερίου, σε 

κατασκευαστικά έργα υποδοµής για παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε, αιολικά πάρκα, 

φωτοβολταϊκά συστήµατα. 

Η Τράπεζα Πειραιώς πιστή στη δέσµευση της για ενίσχυση των επιχειρήσεων και 

των ιδιωτών που θέλουν να επενδύσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το 

περιβάλλον, διαθέτει σήµερα µια ολοκληρωµένη σειρά χρηµατοδοτικών προϊόντων. 

Συγκεκριµένα προσφέρει: 

• Πράσινα προϊόντα προς επιχειρήσεις που επιθυµούν να επενδύσουν σε 

µεγάλα έργα ΑΠΕ καθώς και σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος µέχρι και 

150KWp 

• Πράσινα Στεγαστικά ∆άνεια και συγκεκριµένα τα προγράµµατα 

«Φωτοβολταϊκά Συστήµατα», «Πράσινες Επισκευές» και «Πράσινη Κατοικία» 

που αφορά στην αγορά ή κατασκευή πράσινης κατοικίας 

• Πράσινα Καταναλωτικά ∆άνεια και συγκεκριµένα τα προϊόντα, 

«Φωτοβολταϊκά Συστήµατα», «Πράσινες Επισκευές», «Πράσινες Αγορές - 

Οικοσκευή» και «Βιολογικά Προϊόντα Αγροτών» 

• Πράσινες Χρηµατοδοτήσεις µέσω Leasing 

• Πράσινα Ασφαλιστικά Προϊόντα.124 

Τέλος, σηµειώνεται ότι όλες οι προαναφερόµενες τράπεζες προωθούν την υπηρεσία 

e-statements, µέσω της οποίας οι πελάτες τους έχουν τη δυνατότητα να 
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ενηµερώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µε τα αντίγραφα κινήσεων των τραπεζικών 

προϊόντων τους. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται τόσο η χρήση χαρτιού, όσο και 

µελανιού και επιτυγχάνεται µείωση της επίπτωσης των σχετικών αποβλήτων στο 

περιβάλλον. 

Στο σηµείο αυτό και έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση της αειφορικής 

συµπεριφοράς των τεσσάρων τραπεζών, θα παρουσιάσουµε πώς αυτές 

βαθµολογούνται και κατατάσσονται αναφορικά µε την αειφόρο τραπεζική τους. Για το 

σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα της µελέτης των A. 

Παπαστεργίου και Γ. Μπλάνα (2011)125 αναφορικά µε το ζήτηµα της αειφόρου 

ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών, η οποία βασίστηκε στο µοντέλο του Jeucken 

(2004)126. Τα κριτήρια της αειφόρου συµπεριφοράς που υιοθετήθηκαν από τον 

Jeucken (2004) και εφαρµόστηκαν από τους Παπαστεργίου και Μπλάνα στην 

ανάλυση της αειφόρου συµπεριφοράς των ελληνικών τραπεζών, είναι: 

1. Η επικοινωνία και η περιβαλλοντική πολιτική (10% βάρος στάθµισης) 

2. Η γενική χρηµατοδότηση και η ανάλυση των περιβαλλοντικών κινδύνων (15% 

βάρος στάθµισης) 

3. Οι γενικές πληροφορίες που δηµοσιεύονται (25% βάρος στάθµισης) 

4. Τα ειδικά προϊόντα (40% βάρος στάθµισης) και 

5. Η ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέµατα και φιλανθρωπίες (10% 

βάρος στάθµισης). 

Βάσει λοιπόν της µελέτης των Παπαστεργίου-Μπλάνα από τις τέσσερις ελληνικές 

τράπεζες που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, πρώτη σε αειφορική συµπεριφορά 

αναδεικνύεται µε διαφορά η Τράπεζα Πειραιώς η οποία συγκεντρώνει 13 βαθµούς, 

δεύτερη η Εθνική Τράπεζα µε 10,9 βαθµούς, τρίτη η Eurobank µε 9,95 βαθµούς και 

τέταρτη η Alpha Bank µε 9,05 βαθµούς.127 
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4.5 Η πράσινη ανάπτυξη ως µέσο επίτευξης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος στον τραπεζικό κλάδο 

 

Η απόφαση µίας τράπεζας να υιοθετήσει τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης 

αναδεικνύει και υποδεικνύει ταυτόχρονα, όπως και για κάθε επιχείρηση άλλωστε, 

τρείς κύριες στρατηγικές δράσης: τη στρατηγική της διαφοροποίησης, την ανάπτυξη 

θεµελιωδών ικανοτήτων µέσω της πράσινης επιχειρηµατικής δράσης, τη στρατηγική 

µείωσης του κόστους. Το ερώτηµα βέβαια, είναι ποια στρατηγική είναι αυτή που θα 

αποτελέσει το χάρτη και την πυξίδα για την τράπεζα προκειµένου να φτάσει στο 

στόχο της, που είναι η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 

∆ιαφοροποίηση 

Η τράπεζα που συντάσσεται µε τους κανόνες και τις πρακτικές της πράσινης 

ανάπτυξης στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών µας ειδικής 

κατηγορίας πελατών, των πράσινων καταναλωτών. Αυτό το επιτυγχάνει από τη µια 

µέσω της ανάπτυξης τραπεζικών προϊόντων που σκοπό έχουν να χρηµατοδοτήσουν 

τις πράσινες δράσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και από την άλλη µέσω 

της υιοθέτησης πράσινων διαδικασιών και τεχνολογιών στη λειτουργική της δράση 

ως επιχείρηση. 

Έτσι, οι τράπεζες δηµιουργούν και προσφέρουν µία µοναδική υπηρεσία µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τόσο απτά όσο και αντιληπτά128. Πράγµατι ο πελάτης επιλέγοντας 

ένα πράσινο τραπεζικό προϊόν, πέραν του προφανούς οφέλους που απολαµβάνει 

και είναι η χρηµατοδότηση και στήριξη του έργου του, λαµβάνει επιπρόσθετα και την 

ηθική ικανοποίηση ότι χρησιµοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το 

περιβάλλον και πολύ περισσότερο ότι ενισχύει και στηρίζει µία τράπεζα που 

λαµβάνει δράση για την προστασία του οικοσυστήµατος. 

Μάλιστα, όσο πιο ολοκληρωµένο και αληθινό είναι το πράσινο προφίλ µίας 

τράπεζας, τόσο ο καταναλωτής είναι διατεθειµένος να πληρώσει έστω και ένα 

ελαφρώς υψηλότερο επιτόκιο στη χορήγησή του, προκειµένου να επιλέξει µία 

τράπεζα που τάσσεται πραγµατικά στον αγώνα της προστασίας του περιβάλλοντος 

και όχι απλώς και µόνο στη στυγνή επιδίωξη του κέρδους. Είναι αλήθεια ότι ο 

πράσινος καταναλωτής, βασικό κριτήριο στις επιλογές του και στη δράση του έχει την 

περιβαλλοντική προστασία και την αειφορία και για το λόγο αυτό επιλέγει την 
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τράπεζα εκείνη που όχι µόνο του προσφέρει το κατάλληλο χρηµατοδοτικό προϊόν 

αλλά παράλληλα προσφέρει σαν οργανισµός τα µέγιστα στη βιωσιµότητα του 

οικοσυστήµατος.  

Ωστόσο, προκειµένου η στρατηγική της πράσινης διαφοροποίησης να µπορέσει να 

είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει η πράσινη ταυτότητα των παρεχόµενων από την 

τράπεζα χρηµατοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών να αποδεικνύεται επίσηµα και 

να µην χρήζει αµφισβήτησης. Για το λόγο αυτό οι τράπεζες δίνουν µεγάλη σηµασία 

στην υιοθέτηση διεθνών συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το ISO 

14001, που επιτρέπουν την αναγνώριση και την µέτρηση της πράσινης δράσης τους, 

καθώς και στη συµµετοχή τους σε διεθνής οργανισµούς µε σκοπό την προώθηση της 

αειφόρου ανάπτυξης. 

Επιπλέον, πολύ σηµαντικός παράγοντας για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή 

της στρατηγικής της πράσινης διαφοροποίησης, είναι η ικανότητα της τράπεζας να 

επικοινωνεί σωστά και αποτελεσµατικά στον καταναλωτή τόσο τα πράσινα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων της όσο και την πράσινη ταυτότητά της ως 

οργανισµού. Για το λόγο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύσσουν στρατηγικές 

για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και τη µείωση του 

περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος και να διασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή και 

τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής µέσω ελέγχου από αρµόδιες εσωτερικές 

διευθύνσεις. Επιπλέον θα πρέπει να δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα αναφορικά µε 

την περιβαλλοντική τους δράση αλλά και να συµµετέχουν σε διάλογο για 

περιβαλλοντικά θέµατα µε τους κοινωνικούς τους εταίρους δηλ. εργαζοµένους, 

µετόχους, πελάτες, προµηθευτές και την πολιτεία. 

Από τα ανωτέρω τεκµαίρεται ότι στο βαθµό που µία τράπεζα µπορέσει να 

οικοδοµήσει ένα άρτιο και πάνω από όλα αληθινό πράσινο προφίλ, προσφέροντας 

ταυτόχρονα µία ολοκληρωµένη γκάµα χρηµατοδοτικών προϊόντων που θα στηρίζουν 

τόσο την πράσινη επιχειρηµατικότητα όσο και την πράσινη δράση των νοικοκυριών, 

έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω 

της διαφοροποίησης. 

 

Μείωση Κόστους 

Όπως αναπτύχθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, η υιοθέτηση της πράσινης ανάπτυξης µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του 

κόστους µιας επιχείρησης. Έτσι λοιπόν και για την τράπεζα είναι δυνατή η µείωση 

του κόστους της, κυρίως µέσω της εξοικονόµησης φυσικών πόρων.  
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Πράγµατι στο πλαίσιο της πράσινης δράσης της η τράπεζα έχει ως κύριο µέληµα τη 

µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος και για το λόγο αυτό συγκεντρώνει 

τις προσπάθειές στην µείωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. 

Αυτό το επιτυγχάνει µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας, της αποτελεσµατικής 

διαχείρισης των απορριµµάτων, της εξοικονόµησης νερού, της µείωσης των 

µετακινήσεων και των µεταφορών. Όπως είναι φυσικό τα ανωτέρω πέραν των 

θετικών επιπτώσεων τους στο περιβάλλον συµβάλλουν σηµαντικά και στη µείωση 

του λειτουργικού κόστους της τράπεζας. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αδιαµφισβήτητο όφελος που προκύπτει για την τράπεζα, 

η µείωση του λειτουργικού κόστους δεν µπορεί από µόνο της να αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί η τράπεζα είναι κατά βάση µία 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ενώ οι τιµές των προσφερόµενων χρηµατοδοτικών 

της προϊόντων δεν εξαρτώνται άµεσα από το κόστος λειτουργίας της αλλά από άλλες 

δυνάµεις της αγοράς χρήµατος. Αποτέλεσµα αυτού είναι η µείωση του λειτουργικού 

κόστους των τραπεζών να µην µπορεί να αποτυπωθεί στις τιµές των προϊόντων τους 

και για το λόγο αυτό να µην µπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

 

Ανάπτυξη θεµελιωδών ικανοτήτων µέσω της πράσινης επιχειρηµατικής δράσης 

Η τράπεζα όπως και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην πράσινη στροφή της, έχει τη 

δυνατότητα να αναπτύξει σηµαντικούς πόρους υλικούς και άυλους και να εξελίξει τους 

ήδη υπάρχοντες. 

Στους άυλους πόρους η βελτίωση της φήµης της τράπεζας αναδεικνύεται ως ο πιο 

σηµαντικός πόρος έναντι όλων. Πράγµατι η ανάπτυξη της περιβαλλοντική 

ευαισθησίας της τράπεζας, βελτιώνει την εικόνα της στην αγορά και δηµιουργεί το 

προφίλ ενός οργανισµού, που παρακολουθεί τις ανάγκες των καταναλωτών, που 

πλέον είναι πιο ενηµερωµένοι και προβληµατισµένοι για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 

και ανταποκρίνεται σε αυτές µε επιτυχία. 

Στους ανθρώπινους πόρους τώρα, οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται συνεχώς για τα 

περιβαλλοντικά θέµατα που απασχολούν την τράπεζα και εκπαιδεύονται στις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης, µε σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής τους συνείδησης. 

Έτσι µαθαίνουν να επιδιώκουν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

τράπεζας µε κάθε µέσο, ενώ αναδεικνύονται παράλληλα σε πηγές καινοτόµων ιδεών 

πάντα στην υπηρεσία της βιωσιµότητας και της αειφορίας. Στους οργανωτικούς 

πόρους παρατηρείται επίσης σηµαντική εξέλιξη, καθώς υιοθετούνται συστήµατα 
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προγραµµατισµού, ελέγχου και συντονισµού της πράσινης δράσης της επιχείρησης. 

Επιπλέον η εταιρική κοινωνική ευθύνη, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η 

περιβαλλοντική δράση, γίνεται θεσµός που προσδιορίζεται µε στοχευµένες και 

οργανωµένες δράσεις από τις αρµόδιες εσωτερικές διευθύνσεις της τράπεζας. 

Εποµένως, η τράπεζα οικοδοµεί µία ισχυρή εταιρική κουλτούρα στα θεµέλια της 

βιωσιµότητας και της αειφορίας, βελτιώνει τη φήµη της στην αγορά και καθιερώνεται 

στη συνείδηση του κοινού ως ένας περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητος 

οργανισµός, που σκέφτεται και πράττει πράσινα, πάντα µε γνώµονα το καλό του 

κοινωνικού συνόλου. Μάλιστα καθώς τα ανωτέρω στοιχεία, δηλαδή η φήµη και η 

εταιρική κουλτούρα, είναι αποτέλεσµα βαθειάς εσωτερικής διεργασίας, συνδυασµού 

και αλληλεπίδρασης πολλών διαφορετικών πόρων, είναι δύσκολο να αντιγραφούν και 

εµφανίζουν µεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο καθώς έχουν την τάση να απαξιώνονται 

βραδύτερα.  

Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται, ότι η τράπεζα στην πράσινη πορεία της µπορεί 

συνδυάζοντας κατάλληλα τους πόρους της να οδηγηθεί στην ανάπτυξη θεµελιωδών 

ικανοτήτων που θα είναι δύσκολο να γίνουν προϊόν αντιγραφής και µίµησης από τους 

ανταγωνιστές της και να επιτύχει µε τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

 

4.6 Συµπέρασµα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκε και θεµελιώθηκε η δυνατότητα επίτευξης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τις τράπεζες µέσω της πράσινης ανάπτυξης. 

Οι τράπεζες είναι δυνατόν µέσω της επιλογής µιας στρατηγικής διαφοροποίησης να 

στοχεύσουν στην ικανοποίηση των πράσινων καταναλωτών προσφέροντας ένα 

µοναδικό και ανώτερο προϊόν και να οδηγηθούν έτσι σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Επίσης µπορούν να επενδύσουν στους άυλος πόρους τους, να χτίσουν µία ισχυρή 

εταιρική κουλτούρα και να βελτιώσουν τη φήµη τους στην αγορά, χρησιµοποιώντας 

ως θεµέλιο της αρχές της πράσινης ανάπτυξης, της βιωσιµότητας και της αειφορίας. 

Και στις δύο ανωτέρω πορείες, σηµαντικός θετικός παράγοντας λογίζεται η 

δυνατότητα µείωσης του λειτουργικού κόστους των τραπεζών µέσω της 

προσπάθειας εξοικονόµησης φυσικών πόρων. 

 Βέβαια προκειµένου µία επιχείρηση να αποκτήσει πράσινη ταυτότητα απαιτείται 

χρόνος και επίµονη προσπάθεια. Το πιο σηµαντικό ίσως στοιχείο στην πράσινη 

στροφή µίας τράπεζας είναι αυτή να είναι ειλικρινής, ουσιαστική και αντιληπτή σε όλο 
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το φάσµα της δράσης της από τους υποψήφιους και υφιστάµενους πελάτες της. 

Εποµένως, χρειάζεται να λάβουν χώρα σηµαντικές εσωτερικές διεργασίες στην 

τράπεζα, να γίνει αναδιάρθρωση των δοµών και των διαδικασιών της, των υλικών και 

άυλων πόρων της και να πραγµατοποιηθεί µία αναγέννηση του οράµατος και της 

αποστολή της, υπό το πρίσµα πάντα της πράσινης ανάπτυξης. 
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5. Μελέτη Περίπτωσης – Η Τράπεζα Πειραιώς 

 

5.1 Α΄ ενότητα: Γενικά στοιχεία για την Τράπεζα Πειραιώς 

 

5.1.1  Συνοπτική παρουσίαση του Οµίλου Πειραιώς 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Αρχικά και για αρκετές δεκαετίες 

λειτουργούσε ως ιδιωτική τράπεζα, ενώ το 1975 κρατικοποιήθηκε και παρέµεινε υπό 

τον κρατικό έλεγχο έως το 1991 οπότε και ιδιωτικοποιήθηκε για δεύτερη φορά. 

Ουσιαστικά από το ∆εκέµβριο του 1991 άρχισε για την Τράπεζα µία µεγάλη 

αναπτυξιακή πορεία µε εµφανή αποτελέσµατα στο µέγεθος των εργασιών και των 

δραστηριοτήτων της. 

Η Τράπεζα Πειραιώς στην προσπάθειά της να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά αλλά 

και να επεκταθεί στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής 

Μεσογείου, προχώρησε σε µία σειρά συγχωνεύσεων, εξαγορών και στρατηγικών 

συνεργασιών, µε τους κάτωθι κύριους σταθµούς: 

� Το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan 

στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της 

µικρής εξειδικευµένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas 

� Στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην 

απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην 

Ελλάδα 

� Τον Ιούνιο του 2000 πραγµατοποίησε την απορρόφηση των εµπορικών 

Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου 

� Το 2002, η Τράπεζα απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank, ενώ το ίδιο έτος 

υπογράφηκε συµφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του Οµίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς µε το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όµιλο ING για την ελληνική αγορά 

� Τον Ιούλιο 2009 προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στο 

Wealth Management, µε την BNP Wealth Management 

� Τον Οκτώβριο 2009 η Τράπεζα Πειραιώς και η ERGO A.A.E.Z., θυγατρική της 

Ergo International στην Ελλάδα και µέλος του γερµανικού ασφαλιστικού 

Οµίλου Munich Re, συµφώνησαν σε 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον 

κλάδο των γενικών ασφαλειών 
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� Το 2005, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας τη στρατηγική 

επέκτασής του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής 

Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank 

(µετονοµάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria) 

� Το 2005, εισήλθε στη σερβική αγορά µε την εξαγορά της Atlas Bank 

(µετονοµάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά και στην αιγυπτιακή αγορά 

µε την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (µετονοµάστηκε σε Piraeus 

Bank Egypt) 

� Εντός του 2007, ο Όµιλος Πειραιώς διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην 

Ουκρανία µε την εξαγορά της International Commerce Bank (µετονοµάστηκε 

σε Piraeus Bank ICB) και στην Κύπρο µε την ίδρυση της Τράπεζας Πειραιώς 

Κύπρου και τη συµφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου 

� Στα τέλη Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απόκτησε το "υγιές" τµήµα της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ τρεις µήνες αργότερα η Τράπεζα 

υπέγραψε συµφωνία µε τη Societe Generale για την απόκτηση του συνολικού 

ποσοστού συµµετοχής (99%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα 

� Το Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές 

δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular 

Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. 

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται σήµερα ενός Οµίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το 

σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην 

Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τοµέα µετά την εξαγορά της 

ATEbank, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην πράσινη τραπεζική, στην 

παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην 

αγορά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο µέσα από το εκτεταµένο 

δίκτυο 1.200 καταστηµάτων περίπου και 2.200 ΑΤΜ περίπου του Οµίλου στην 

Ελλάδα, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank, το οποίο 

αποτέλεσε το 2000 την πρώτη ολοκληρωµένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής 

στην Ελλάδα. Η παρουσία του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό 

εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτοντας στο 

τέλος του 2012 ένα δίκτυο 449 καταστηµάτων (www.piraeusbank.gr, Συνοπτική 

Περιγραφή Οµίλου/ Εταιρική Ταυτότητα).129 

                                                           
129Στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο www.piraeusbank.gr, Συνοπτική Περιγραφή Οµίλου/ Εταιρική Ταυτότητα 
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5.1.2  Στοιχεία του Οµίλου 

 

Βάσει της ετήσιας έκθεσης της Τραπέζης για το 2011, παρατίθενται στη συνέχεια τα 

βασικότερα στοιχεία του Οµίλου: 

� ∆ραστηριοποίηση στην Ελλάδα (4η θέση στην αγορά) και σε 8 άλλες χώρες, 

εκ των οποίων 4 µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

� 11.247 εργαζόµενοι: ανθρώπινο δυναµικό νέο σε ηλικία (µέσος όρος ηλικίας 

38 έτη), εξοικειωµένο µε την τεχνολογία, άρτια εκπαιδευµένο, ευέλικτο ως 

προς την υιοθέτηση νέων µεθόδων και πρακτικών και τη διασυνοριακή 

συνεργασία 

� Πρωτοπορία στα θέµατα ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηµατικότητας 

� Πρωτοπορία στο πεδίο της φιλικής προς το περιβάλλον και τους χρήστες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής µέσω της ολοκληρωµένης πλατφόρµας e-banking 

της winbank 

� 3,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα και τις λοιπές χώρες δραστηριότητας του 

Οµίλου 

� Σταθερά µεταξύ των πρώτων σε κατάταξη τραπεζών στην Ελλάδα ως προς 

την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών 

� Προσφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισµό µέσω 

συστηµατοποιηµένου πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών.130 

Στο συνέχεια παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη ορισµένων βασικών µεγεθών του 

οµίλου Πειραιώς (Σχήµα 5.1). 

                                                           
130

 Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 Μαΐου 2012 
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Σχήµα 5-1: ∆ιαχρονική εξέλιξη επιλεγµένων µεγεθών του οµίλου Πειραιώς 

Πηγή: Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 Μαΐου 2012 

 

5.1.3  Όραµα και Στόχοι του Οµίλου 

 

Όραµα του Οµίλου Πειραιώς είναι: «η µετεξέλιξή του σε περιφερειακό 

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό µε βάση την Ελλάδα και η ανάδειξή του σε κατεξοχήν 

τράπεζα του µεσαίου χώρου της αγοράς, επιχειρήσεων και ιδιωτών, µε αφοσιωµένο 

και ικανό προσωπικό και µε προσφορά υψηλών αποδόσεων για τους µετόχους της 

Τράπεζας» (www.piraeusbank.gr, Σταδιοδροµία στον Όµιλο/ Οι άνθρωποί µας/ 

Όραµα και Στρατηγική).131 

Άξονες της πολιτικής του Οµίλου Πειραιώς σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα αποτελούν: 
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� H διασφάλιση της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας 

δανείων, καθώς και 

� Η επίτευξη αποτελεσµατικότητας µε συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. 

Η επιδίωξη των ανωτέρω, επιχειρείται µε µία ταυτόχρονη εστίαση της Τράπεζας στις 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη λιανική τραπεζική, όπου κατέχει 

ισχυρή τεχνογνωσία, αξιοποιώντας το δίκτυο καταστηµάτων της, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό καθώς και τα εναλλακτικά δίκτυα ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Κεντρικοί στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς για το 2012 αποτελούν: η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης που έχει ήδη ξεκινήσει, η διατήρηση του αναγκαίου 

επιπέδου ρευστότητας, τόσο µέσω της συγκράτησης και ανάκτησης των καταθέσεων 

των πελατών µετά την αισθητή εκροή που σηµειώθηκε στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα τη διετία 2010-2011 όσο και µέσω του Ευρωσυστήµατος, η αποτελεσµατική 

διαχείριση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, η δραστική µείωση του 

λειτουργικού κόστους κατά 10% περίπου και τέλος, η δανειοδότηση αµυντικών και 

εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας.132 

 

5.1.4  Σύστηµα Αξιών 

 

Η πορεία και η δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς βασίζονται σε ένα πολύ 

σταθερό και συνεκτικό σύστηµα αξιών, το οποίο είναι: 

� Η εστίαση στον πελάτη, µέσω της παροχής υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης, 

στην ανάπτυξη ουσιαστικών πελατειακών σχέσεων αµοιβαίου οφέλους και 

στην αναζήτηση και εξεύρεση καινοτόµων λύσεων 

� Η προστασία της περιουσίας των µετόχων, µέσω της επιδίωξης της 

κερδοφορίας στο πλαίσιο πάντα των θεσπισµένων νόµων και των 

διαδικασιών και µε ταυτόχρονη διασφάλιση της Τράπεζας από τους πάσης 

εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους 

� Η ηγετική παρουσία στην αγορά. Το όραµα, ο στρατηγικός προσανατολισµός 

του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και οι στόχοι που τίθενται αποτελούν την 

κατευθυντήρια γραµµή όλων των εργαζοµένων σε αυτόν, προκειµένου να 

εντοπίζονται και να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες της αγοράς προς όφελος του 

Οµίλου 

� Η επένδυση στον άνθρωπο, αποτυπώνεται στη διασφάλιση της ευηµερίας και 

της εξέλιξης των εργαζοµένων, στο πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας 
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καθώς και στο σεβασµό της διαφορετικότητας και της προσωπικότητας του 

ατόµου 

� Η συνεισφορά στην κοινωνία, εκδηλώνεται µέσω της περιβαλλοντικής 

συνέπειας της Τραπέζης, της συνεισφοράς της στον πολιτισµό και την 

στήριξη και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.133 

 

5.1.5  Εταιρική υπευθυνότητα και Όµιλος Πειραιώς 

 

Για τον Όµιλο Πειραιώς η Εταιρική Υπευθυνότητα συνδέεται µε την οικειοθελή 

δέσµευση του οργανισµού για ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 

δράσεων στις επιχειρηµατικές του πρακτικές και η ανάληψη πρωτοβουλιών πέραν 

των νοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου, µε σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής 

ευηµερίας και προόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό οι 6 βασικές αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας του οµίλου είναι: οι 

αρµονικές σχέσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους, η ευθυγράµµιση επιχειρηµατικών 

στόχων και κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, η βελτιστοποίηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης, η υιοθέτηση άριστων εργασιακών πρακτικών, η προαγωγή του 

πολιτισµού και η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της ορθολογικής χρήσης των 

πόρων και την στήριξη επιχειρηµατικών δράσεων που προάγουν την περιβαλλοντική 

ωφέλεια. 

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία εταιρικής υπευθυνότητας του 

Οµίλου για το 2011. 
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Πίνακας 5-1: Στοιχεία Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011 

Πηγή: Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς για 

το 2011, 31 Μαΐου 2012 

 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Οµίλου 11.247 εργαζόµενοι 

Αµοιβές και Παροχές Ανθρώπινου 

∆υναµικού Οµίλου 
€372 εκατοµµύρια 

Ανθρωποώρες Εκπαίδευσης 417 χιλιάδες 

Πελάτες Οµίλου 3,5 εκατοµµύρια 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών 

στην Ελλάδα 

96% επί του συνόλου (βάσει έρευνας 

ανεξάρτητης εταιρείας) 

Μέτοχοι 155 χιλιάδες 

Συνεισφορά σε κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και πολιτιστικές 

δράσεις 

2% των ετήσιων κερδών προ φόρων 

και προβλέψεων Οµίλου 2011 

 

 

5.1.5.1 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση – Οργανωτική ∆οµή 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας πάντα ως κύριο στόχο της την προστασία του 

εταιρικού συµφέροντος αλλά και των συµφερόντων των µετόχων της, έχει 

εναρµονιστεί αναφορικά µε τα ζητήµατα της εταιρικής διακυβέρνησης µε το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο περί εταιρικής διοίκησης. Πιο αναλυτικά: 

� Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) ακολουθεί τις αρχές περί 

ύπαρξης Εκτελεστικών, Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μελών. Η εκλογή 

των µελών του ∆.Σ. διενεργείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που 

είναι και το ανώτατο διοικητικό όργανο της Τραπέζης. 

� Υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί την 

επάρκεια και διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε στοιχεία 

που παρέχει η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, οι εξωτερικοί ελεγκτές 

καθώς και οι εποπτικές αρχές. 

� Η Τράπεζα διαθέτει Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε σκοπό την κάλυψη 

όλων των µορφών κινδύνου, πιστωτικού, λειτουργικού, κινδύνου της αγοράς 
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� Επίσης, διαθέτει τους Τοµείς Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εταιρικής 

∆ιοίκησης οι οποίοι έχουν την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης όλων των 

προγραµµάτων εταιρικής διακυβέρνησης που εγκρίνει η ∆ιοίκηση της 

Τράπεζας. 

� Ο Εσωτερικός Κανονισµός Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη 

διαφάνειας στις διαδικασίες και εργασίες του Οµίλου και εγγυάται τη σύµµετρη 

πληροφόρηση όλων. 

� Η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που 

αναφέρεται στο ∆.Σ. της Τράπεζας µέσω της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και 

στον CEO της Τράπεζας και φέρει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου σε 

επίπεδο Οµίλου. 

� Η συµµόρφωση του Οµίλου προς το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο καθώς και µε 

το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες µέσω της τραπεζικής λειτουργίας αλλά και την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας, είναι ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης της Τράπεζας. 

� Η αδιάβλητη και συνεχής διάχυση πληροφοριών προς τους επενδυτές, τους 

µετόχους και τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, διασφαλίζεται από τις Υπηρεσίες 

Ενηµέρωσης Επενδυτών, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων. 

� Τέλος, η Τράπεζα έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών µε σκοπό να ενισχύει τις 

αξίες, να προστατεύει τα συµφέροντα του Οµίλου και να αποθαρρύνει την 

ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Με άλλα λόγια η Τράπεζα µέσω της 

πολιτικής αποδοχών της, προσπαθεί να υποκινεί τους εργαζόµενους αλλά 

ταυτόχρονα να ευθυγραµµίζει τις αποδοχές µε την κερδοφορία, τον κίνδυνο 

και την κεφαλαιακή της επάρκεια.134 

 

5.1.5.2 Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές 

 

Σχέσεις µε πελάτες 

 

Η υπευθυνότητα και ο σεβασµός απέναντι στον πελάτη είναι θεµελιώδεις αρχές της 

Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ακολουθεί και τηρεί πιστά τον Κώδικα Τραπεζικής 

∆εοντολογίας που ορίζει το πλαίσιο της σχέσης µεταξύ τραπεζών και 
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συναλλασσοµένων. Οι παρεχόµενες από την Τράπεζα υπηρεσίες, σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται µε οδηγό την προστασία των συµφερόντων των πελατών, οι οποίοι 

αντιµετωπίζονται ως µοναδικές οντότητες.  

Η Τράπεζα φροντίζει ώστε οι πελάτες της να λαµβάνουν έγκαιρη, σαφή και πλήρη 

ενηµέρωση αναφορικά µε τους όρους που συνοδεύουν την παροχή των υπηρεσιών 

της. Προς το στόχο αυτό έχει υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία 2007/ 64/ ΕΚ που 

αφορά το σύνολο των υπηρεσιών πληρωµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ φροντίζει 

για την πλήρη προσυµβατική ενηµέρωση των πελατών στα προϊόντα στεγαστικής 

πίστης. Παράλληλα, η Τράπεζα φροντίζει να «εκπαιδεύει» τους πελάτες της, 

εξοικειώνοντάς τους µε την τραπεζική ορολογία και παρέχοντάς τους αναλυτική 

περιγραφή των προσφερόµενων προϊόντων υπηρεσιών. 

Επιπλέον βασική µέριµνα της Τράπεζας είναι η προστασία των πελατών στο πλαίσιο 

των τραπεζικών τους συναλλαγών και ειδικά των διαδικτυακών. Μάλιστα η Τράπεζα 

Πειραιώς αναδεικνύεται πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό, έχοντας λάβει ειδική 

πιστοποίηση κατά το πρότυπο PCI DSS που αφορά στη διασφάλιση των δεδοµένων 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών που διεκπεραιώνονται µέσω καρτών καθώς και των 

στοιχείων των κατόχων τους. Επιπλέον, πάντα στο πλαίσιο της προστασίας του 

πελάτη η Τράπεζα εισήγαγε µια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία την «Piraeus 

Customer Protection», η οποία στόχο έχει την άµεση κάλυψη των πελατών σε 

περίπτωση απώλειας ή κλοπής των δεδοµένων τους οπουδήποτε στον κόσµο. 

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς, θέλοντας να βελτιώσει την επικοινωνία της µε τον 

πελάτη και να λαµβάνει απευθείας πληροφόρηση από αυτόν αναφορικά µε την 

εµπειρία του και το βαθµό ικανοποίησής του, εγκαινίασε το πρόγραµµα «Φωνή του 

Πελάτη», το οποίο αντικείµενο έχει την οργανωµένη και µετρήσιµη καταγραφή της 

εµπειρίας του πελάτη. Μάλιστα το 2011 η διαδικασία αυτή της αποτύπωσης της 

εµπειρίας του πελάτη επεκτάθηκε και στον «ψηφιακό πελάτη». 

Τέλος στους στόχους της Τράπεζας βρίσκεται η προσπάθεια άρτιας εκπαίδευσης και 

εξοικείωσης του προσωπικού της µε τα προϊόντα και τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής ώστε να µπορέσουν να εµφυσήσουν και στον πελάτη, την ηλεκτρονική 

κουλτούρα. Επιπλέον, η Τράπεζα συνεχίζει να µετρά την εµπειρία του «ψηφιακού 

πελάτη» ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει τη διαδικασία στην καταγραφή της εµπειρίας 

του «πράσινου πελάτη». 135 
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Σχήµα 5-2: ∆ιαγράµµατα Απεικόνισης Ικανοποίησης Πελατών από την Τράπεζα 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 

Μαΐου 2012 

 

Σχέσεις µε προµηθευτές 

Οι σχέσεις της Τράπεζας Πειραιώς µε τους προµηθευτές της διέπονται από τις αρχές 

της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας στους όρους συνεργασίας. Τα βασικά 

κριτήρια στη διαδικασία επιλογής των προµηθευτών είναι η σχέση ποιότητας µε την 

τιµή του παρεχόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας, η συνέπεια τους και η θέση τους στην 

αγορά. Σηµειώνεται ότι το σύνολο των κριτηρίων επιλογής των προµηθευτών είναι 
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καταγεγραµµένα στο πλαίσιο διαδικασιών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και 

∆ιοικητικής Υποστήριξης αλλά και στην Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης 

∆ραστηριοτήτων (Outsourcing). 

Σηµειώνεται ότι οι προµήθειες ανά χώρα γίνονται σχεδόν εξολοκλήρου από τοπικούς 

προµηθευτές µε εξαίρεση τα έπιπλα, τα ταµεία και τις επιγραφές, όπου υπάρχει 

κεντρική ενιαία συµφωνία του Οµίλου προκειµένου να υπάρχει οµοιοµορφία και να 

προστατεύεται η εταιρική ταυτότητα. Τέλος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της 

υπευθυνότητας η Τράπεζα ακολουθεί µία πολιτική πράσινων προµηθειών. Επιλέγει 

προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, µειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα και 

ενισχύει την ανάπτυξη νέων αγορών σχετιζόµενων µε τις πράσινες προµήθειες όπως 

το οικολογικό χαρτί, τα ανακυκλούµενα αναλώσιµα είδη αλλά και τα οχήµατα 

χαµηλών εκποµπών CO2 για εταιρική χρήση. 
136

  

 

5.1.5.3 Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 

Στον Όµιλο Πειραιώς αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα και ο σηµαντικός ρόλος του 

ανθρώπινου δυναµικού στην ανάπτυξη και πρόοδο του οργανισµού. Για το λόγο 

αυτό επιδίωξη του Οµίλου είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού του και η 

εξασφάλιση της αφοσίωσής του για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Ωστόσο στο 

πλαίσιο των δυσµενών οικονοµικών συγκυριών και προκειµένου να διασφαλίσει την 

επιβίωσή του, ο Όµιλος λαµβάνει µέτρα εξορθολογισµού του λειτουργικού του 

κόστους και ειδικότερα του µισθολογικού έχοντας ως σταθερό στόχο τη διαφύλαξη 

των θέσεων εργασίας. 

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τις αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ για την 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εφαρµόζει την αρχή των ίσων 

ευκαιριών για όλους. Πολεµάει τις διακρίσεις, την άνιση συµπεριφορά και την 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ αναγνωρίζει και προάγει τη 

διαφορετικότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ειδική ενότητα e-learning µε θέµα «Τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα στον Όµιλο Πειραιώς», έχει δηµιουργήσει ειδικό σηµείο 

επικοινωνίας στο εσωτερικό διαδίκτυο όπου το προσωπικό καταγράφει θέµατα που 

το απασχολούν και λαµβάνει ειδική βοήθεια, ενώ υπάρχει σχετική διαδικασία 

υποβολής παραπόνων αναφορικά µε τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Επίσης, εφαρµόζεται πολιτική ίσων ευκαιριών στην ανάδειξη και ιεραρχική εξέλιξη 

των στελεχών της, ενώ η επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων, ο Όµιλος 
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χρησιµοποιεί µία σειρά ενιαίων εργαλείων, τα οποία διασφαλίζουν τη διαφάνεια και 

αντικειµενικότητα της διαδικασίας. Επιπρόσθετα στην καθηµερινή λειτουργία του 

Οµίλου προωθείται κάθε προσπάθεια για ανοιχτή και αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ 

∆ιοίκησης και εργαζοµένων. Τέλος ο Όµιλος Πειραιώς επενδύει στους εργαζοµένους 

του, προωθώντας τη µάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, µε στόχο 

την πλήρη ανάδειξη του εργασιακού δυναµικού τους. 

Με αριθµητικά δεδοµένα τώρα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Όµιλος Πειραιώς το 2011 

απασχολούσε 11.247 άτοµα έναντι 11.637 το 2010, ενώ συγκεκριµένα στην Ελλάδα 

απασχολούσε 6.172 το 2011 έναντι 6.350 τον προηγούµενο χρόνο. Ο µέσος όρος 

ηλικίας του προσωπικού ανέρχεται στα 38 έτη µε το 81% των εργαζοµένων να ανήκει 

στις ηλικιακές οµάδες έως 45 ετών. Τέλος υψηλό ποσοστό των εργαζοµένων (67%) 

είναι κάτοχοι πτυχίων ή µεταπτυχιακών τίτλων, γεγονός που καταδεικνύει την 

ύπαρξη καταρτισµένων στελεχών µε δυνατότητα να συµβάλλουν ενεργά στην 

επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων. 

 

5.1.5.4 Κοινωνία, Πολιτισµός και Περιβάλλον 

 

Η ετήσια συνεισφορά της Τράπεζας Πειραιώς σε προγράµµατα που αποσκοπούν 

στην υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, στην ενίσχυση πολιτιστικών 

δράσεων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι πολύ σηµαντική. Για το 

2011 η συνολική συνεισφορά της όσον αφορά τις ανωτέρω δράσεις αναλογούσε στο 

2% των ετήσιων κερδών του Οµίλου προ φόρων και προβλέψεων και στο 1% του 

λειτουργικού του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό και για την καλύτερη οργάνωση και 

υλοποίηση των προγραµµάτων κοινωνικής ευθύνης, έχει συσταθεί από τον Όµιλο 

Πειραιώς ειδική Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.137 

Σηµειώνεται ότι στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά µόνο στις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές δράσεις του Οµίλου, καθώς οι περιβαλλοντικές δράσεις θα 

αναλυθούν διεξοδικά στη δεύτερη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  

 

Κοινωνικές ∆ράσεις 

Οι κοινωνικές δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς συνίστανται σε πρωτοβουλίες που 

σχετίζονται µε τη βελτίωση των όρων ζωής ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, στη 

γενικότερη αναβάθµιση του βιοτικού και πολιτισµικού επιπέδου και στην προστασία 

του περιβάλλοντος ως αναγκαίου όρου για την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. 
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Το 2011 υλοποιήθηκαν 25 δράσεις µε την εθελοντική συµµετοχή 746 εργαζοµένων 

του Οµίλου. Οι εν λόγω δράσεις στόχο είχαν, την ενίσχυση του θεσµού της 

οικογένειας, την προστασία των παιδιών και των νέων, την περίθαλψη και την 

φροντίδα των ηλικιωµένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της 

νεανικής επιχειρηµατικότητας. Παράλληλα ο Όµιλος Πειραιώς συνεργάστηκε και 

στήριξε τις προσπάθειες διαφόρων µη κυβερνητικών οργανισµών όπως η UNICEF, 

το Χαµόγελο του Παιδιού, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κ.α. Επίσης πολλοί ήταν και οι 

ερευνητικοί φορείς που ενίσχυσε ποικιλοτρόπως ο Όµιλος το 2011 όπως το Ελληνικό 

Ίδρυµα Καρδιολογίας, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και το ΤΕΙ Πατρών (µέσω 

υποτροφιών).138 

 

Πολιτιστικές ∆ράσεις 

Βασικός φορέας της πολιτιστικής δράσης του Οµίλου είναι το Πολιτιστικό Ίδρυµα 

Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το οποίο είναι ένα κοινωφελές ίδρυµα επιχορηγούµενο από 

την Τράπεζα Πειραιώς. 

Βασικοί καταστατικοί στόχοι του ΠΙΟΠ, είναι η διάσωση της παραδοσιακής 

τεχνολογίας και της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της χώρας και η συµβολή του στην 

πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και των τοπικών 

κοινωνιών, µέσω της προβολής και αξιοποίησης του πολιτιστικού της αποθέµατος. 

Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται µε την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, 

διασωστικών ενεργειών, την οργάνωση ιστορικού αρχείου συνδεδεµένου µε την 

οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη του τόπου, τη δηµοσίευση επιστηµονικών 

έργων και κυρίως τη δηµιουργία και διαχείριση ενός εκτεταµένου δικτύου θεµατικών 

τεχνολογικών µουσείων στην ελληνική περιφέρεια. Επισηµαίνεται ότι τα µουσεία αυτά 

δεν ανήκουν στο Ίδρυµα ή την Τράπεζα αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση ή το 

ελληνικό δηµόσιο. Το Ίδρυµα αναλαµβάνει για 50 χρόνια την ευθύνη της λειτουργίας 

τους, το κόστος λειτουργίας τους, καθώς και τη συντήρηση των κτιρίων και συλλογών 

τους. Στη συνέχεια, η ανάληψη των συγκεκριµένων υποχρεώσεων περιέρχεται στους 

ιδιοκτήτες τους, εάν το επιθυµούν.139 

 

                                                           
138Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 Μαΐου 2012 
139

 Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 Μαΐου 2012 



Μελέτη Περίπτωσης – Η Τράπεζα Πειραιώς 
Κεφάλαιο 5 

 

Σελίδα 114 από 155 

5.1.6  Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

 

Το 2011 ο Όµιλος Πειραιώς παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και τη µείωση 

της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες κατόρθωσε, δεδοµένων πάντα 

των συνθηκών, να εµφανίσει σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Πιο αναλυτικά και όπως είναι εµφανές από τα στοιχεία του Πίνακα 5.2, ο Όµιλος 

κατόρθωσε να διατηρήσει τις οργανικές πηγές εσόδων µε αποτέλεσµα τα καθαρά 

έντοκα έσοδα από τόκους και προµήθειες να ανέλθουν σε €1.364 εκατ. από €1.376 

το 2010, εµφανίζοντας µικρή µείωση της τάξεως του 1%. Επίσης τα καθαρά έσοδα 

λειτουργίας διαµορφώθηκαν στο τέλος του 2011 σε €1.213 εκατ. από €1.477 εκατ. το 

2010, κυρίως λόγω αρνητικών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και λοιπών 

εσόδων. 

Αναφορικά µε τα έξοδα, ο Όµιλος κατόρθωσε να επιτύχει σηµαντική µείωση των 

λειτουργικών του εξόδων της τάξεως του 5%. Η µείωση αυτή επετεύχθη µέσω 

µειώσεων στις αµοιβές προσωπικού, οι οποίες διαµορφώθηκαν σε €372 εκατ. 

εµφανίζοντας µείωση 5% σε ετήσια βάση, καθώς και µέσω του εξορθολογισµού των 

εξόδων διοίκησης τα οποία εµφανίστηκαν µειωµένα κατά 8% σε ετήσια βάση.  

Η προ φόρων και αποµειώσεων κερδοφορία του Οµίλου διαµορφώθηκε το 2011 σε 

€592 εκατ. από €638 εκατ. το 2010, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών 

αποτελεσµάτων που επηρεάστηκαν δυσµενώς από τη σηµαντική µείωση της αξίας 

των ΟΕ∆ το 2011, αλλά και της ζηµίας από αποτίµηση του επενδυτικού ακινήτου 

Citylink. Συµπεριλαµβάνοντας αυτά, η προ προβλέψεων κερδοφορία διαµορφώθηκε 

σε €385 εκατ. από €635 εκατ. το 2010.140 
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Πίνακας 5-2: Στοιχεία Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011 

Πηγή: Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011,31 Μαΐου 2012 

Ενοποιηµένα Στοιχεία (1) 
31 ∆εκ. 
2011 

31 ∆εκ. 
2010 

Επιλεγµένα Μεγέθη (€ εκατ.) 

Σύνολο ενεργητικού  
εκ των οποίων διακοπτόµενης δραστηριότητας στην Αίγυπτο 

49.352 
1.157 

57.561 
1.703 

∆άνεια προ προβλέψεων 37.058 38.218 

Καταθέσεις και οµόλογα λιανικής πελατών 22.038 28.675 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.711(2) 3.274 

Επιλεγµένα Αποτελέσµατα (€ εκατ.) 

Καθαρά έσοδα τόκων 1.173 1.188 

Καθαρά έσοδα προµηθειών 190 188 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, έσοδα από µερίσµατα και 
λοιπά έσοδα (151) 100 

Σύνολο καθαρών εσόδων 1.213 1.477 

Σύνολο επαναλαµβανόµενων καθαρών εσόδων (3) 1.420 1.479 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (796) (837) 

Κέρδη προ φόρων και αποµειώσεων 385 635 
Επαναλαµβανόµενα κέρδη προ φόρων και αποµειώσεων 
(3) 592 638 
Έξοδο αποµείωσης (αξίας δανείων, PSI (4) και λοιπών 
στοιχείων ενεργητικού) (7.863) (585) 
Καθαρά Κέρδη /(ζηµίες) από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες αναλογούντα στους µετόχους (6.577) 20 
Καθαρά Κέρδη /(ζηµίες) από διακοπτόµενες δραστηριότητες 
αναλογούντα στους µετόχους (37) (42) 
Καθαρά συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους 
αναλογούντα στους µετόχους (6.308) (262) 

(1)
 Στοιχεία χωρίς τον Όµιλο Piraeus Bank Egypt που αποτελεί διακοπτόµενη δραστηριότητα 

(2)
 Συνυπολογίζεται η Προκαταβολή του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ύψους €4,7 δισ. 

(3)
 Εξαιρούνται: α. χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και β. ζηµιά αποτίµησης επενδυτικού ακινήτου 

(4)
 Συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην ανταλλαγή των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (µόνο για το 2011) 

 

Βάσει των στοιχείων του ακόλουθου Πίνακα 5.3, το Ενεργητικό του Οµίλου Πειραιώς 

για το έτος 2011 διαµορφώθηκε σε €49,4 δισ. µειωµένο κατά 14% σε ετήσια βάση, µε 

µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων, κυρίως λόγω υλοποίησης του 

προγράµµατος ανταλλαγής Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆). Το πρόγραµµα 

ανταλλαγής ΟΕ∆ (PSI), είχε αναπόφευκτα εξαιρετικά δυσµενείς συνέπειες στα 

οικονοµικά αποτελέσµατα και στα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών γενικά. 

Ειδικότερα το σύνολο των καταθέσεων και οµολόγων λιανικής του Οµίλου Πειραιώς, 

διαµορφώθηκε στα €22 δισ. µειωµένο κατά 23% σε ετήσια βάση. 
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Αναφορικά τώρα µε την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου και 

κατόπιν σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την εταιρεία BlackRock Solutions, 

κατόπιν οδηγιών της ΤτΕ, επιβεβαιώθηκε η συνετή πιστωτική πολιτική που 

ακολουθεί διαχρονικά η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριµένα η αναµενόµενη ζηµία 

(Expected Loss) ως ποσοστό των δανείων της εκτιµήθηκε στο 10% έναντι 11% για 

την ελληνική αγορά κατά µέσο όρο.141 

 

Πίνακας 5-3: ∆ιάθρωση Χαρτοφυλακίου ∆ανείων και Καταθέσεων Οµίλου Πειραιώς 

Πηγή: Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 Μαΐου 2012 

Ανάλυση Μεγεθών (€ εκατ.) ∆εκ. ’11 ∆εκ. ’10 

∆άνεια προ Προβλέψεων ανά Κατηγορία 

∆άνεια σε επιχειρήσεις 26.326 26.949 

∆άνεια σε ιδιώτες 10.732 11.269 

Σύνολο ∆ανείων 37.058 38.218 

Ελλάδα 29.729 30.602 

∆ιεθνώς 7.329 7.616 

Καταθέσεις ανά Κατηγορία 

Ταµιευτηρίου-Όψεως 7.223 8.238 

Τακτής Λήξης 14.815 20.436 

Σύνολο Καταθέσεων 22.038 28.675 

Ελλάδα 18.057 24.359 

∆ιεθνώς 3.981 4.316 
 

5.1.7 Σύντοµη Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Τράπεζας 
Πειραιώς 

 

5.1.7.1 Ανάλυση PEST 

 

Το µοντέλο PEST (Political, Economic, Socio-cultural, Technological), είναι ένα 

χρήσιµο εργαλείο για την ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος µιας επιχείρησης 

και αναφέρεται σε στοιχεία που επιδρούν στις αποφάσεις της επιχείρησης µε 

µακροπρόθεσµο κυρίως ορίζοντα. Στην παρούσα ενότητα το εργαλείο αυτό θα 

βοηθήσει στην κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς 

µέσα από την ανάλυση των τεσσάρων διαστάσεών του, δηλαδή της Πολιτικής, 

Οικονοµικής, Κοινωνικής και Τεχνολογικής διάστασης. 
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Πολιτική-Οικονοµική 

• Ο τραπεζικός κλάδος δρα κάτω από ένα πολύ στενό και αυστηρό ρυθµιστικό 

πλαίσιο, µε κανόνες και νόµους που ορίζονται και ελέγχονται από εποπτικές 

αρχές όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

• Η παγκόσµια οικονοµία παραµένει υπό τις συνέπειες της κρίσης που ξεκίνησε την 

περίοδο 2008-2009 και η οποία εξελίχθηκε για την οικονοµία της Ευρωζώνης σε 

κρίση του ευρώ. 

• Το 2011 η ελληνική οικονοµία συνέχισε σε πτωτική τροχιά δραστηριότητας, µε το 

ΑΕΠ να µειώνεται κατά 7,1% και µε βασικότερα χαρακτηριστικά τη σηµαντική 

πτώση της εγχώριας κατανάλωσης, ιδιωτικής και δηµόσιας και τη ραγδαία άνοδο 

του ποσοστού ανεργίας στο επίπεδο του 17,7% από 9,5% το 2009, µε 

επιταχυνόµενη τάση142. 

• Ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε το 2011 στο 3,1%, µειωµένος σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο του 2010 (4,7%), µείωση που οφείλεται, µεταξύ άλλων, στις τιµές του 

πετρελαίου και στη µείωση της κατανάλωσης, ενώ αναµένεται να εµφανιστούν 

αποπληθωριστικές τάσεις από το 2013 και µετά σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2012, ο πληθωρισµός εκτιµάται ότι θα 

διαµορφωθεί στο 1,1%.143 

• Η λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξυγίανσης, συνεχίστηκε και 

κατά το 2012, µε κύριο στόχο τον περιορισµό των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων 

και τη σταδιακή αποκλιµάκωση του υψηλού δηµόσιου χρέους, την αποκατάσταση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την ανάκτηση της 

εµπιστοσύνης των αγορών.144 

• Το αρνητικό διεθνές κλίµα και οι εσωτερικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, 

περιορίζουν τη δυνατότητα της χώρας να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές και 

επηρεάζουν αρνητικά τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους.145 

• Πλήθος φορολογικών µεταρρυθµίσεων αλλά και ψήφιση νέων φορολογικών 

µέτρων έλαβαν χώρα µε στόχο την ενίσχυση των εσόδων του κράτους. 

• Τα ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατανάλωσης ενέργειας και 

της κλιµατικής αλλαγής, θεσµοθετούνται πλέον και βάσει νόµων που ψηφίζονται 

                                                           
142

 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2013, σελ. 7-12, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2011 και το 2012» 
143

 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2013, σελ. 7-12, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2011 και το 2012» 
144

 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιανουάριος 2013, σελ. 7-12, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2011 και το 2012» 
145

 Στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011 (σελ. 21), 31 Μαΐου 2012 



Μελέτη Περίπτωσης – Η Τράπεζα Πειραιώς 
Κεφάλαιο 5 

 

Σελίδα 118 από 155 

στο ελληνικό κοινοβούλιο, µε πιο πρόσφατους το Νόµο 4042/2012 και 

4062/2012.146 

• Οι πράσινες επενδύσεις και η στροφή στην πράσινη επιχειρηµατικότητα, 

προβάλλονται από τους πολιτικούς και οικονοµικούς φορείς της χώρας ως ένα 

αποτελεσµατικό µέσο για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαµψη της 

οικονοµίας.   

 

Κοινωνική  

• Τα ελληνικά νοικοκυριά εµφανίζονται υπερχρεωµένα µε δανεισµό, στην 

εξυπηρέτηση του οποίου αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν, δεδοµένης της 

µείωσης που έχουν υποστεί τα εισοδήµατά τους. 

• Η µείωση στα ατοµικά εισοδήµατα έχει επιφέρει µείωση στην αγοραστική δύναµη 

του κοινού καθώς και επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους. 

• Η αύξηση της ανεργίας ωθεί πολλούς Έλληνες πολίτες να αποκεντρωθούν, να 

επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους, να γίνουν καινοτοµικοί και να 

στραφούν σε νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες, στην καλλιέργεια της γης µε 

εναλλακτικές µεθόδους καθώς και σε πράσινες επιχειρηµατικές δράσεις. 

• Βάσει πρόσφατης έρευνας του ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης) οι εκτιµώµενες δηµογραφικές και οικονοµικές εξελίξεις µε ορίζοντα το 

2050, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος, κάνοντας 

επιτακτική την ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων και οργανωµένης δράσης για την 

προστασία του. Πιο συγκεκριµένα, ο πληθυσµός της γης αναµένεται να αυξηθεί 

από 7 δις σε περισσότερους από 9 δις ανθρώπους, µε τάση ωστόσο αύξησης 

του µέσου όρου ηλικίας του πληθυσµού.147 

• Το κοινωνικό σύνολο εµφανίζεται πλέον εντονότερα ευαισθητοποιηµένο στα 

ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, κατανοώντας την αναγκαιότητα της 

βιωσιµότητας και της αειφορίας για τη διασφάλιση του µέλλοντος του πλανήτη. 

 

Τεχνολογική  

Η τεχνολογική διάσταση είναι σηµαντικότατο στοιχείο του εξωτερικού περιβάλλοντος 

κάθε επιχείρησης. Οι νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα και η 

χρήση του διαδικτύου, αποτελούν πλέον αναγκαιότητα και για τις τράπεζες, η 
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λειτουργία των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την χρήση τους. Μάλιστα στις 

µέρες µας οι τράπεζες θέτουν την τεχνολογία στην υπηρεσία τους, αναπτύσσοντας 

νέες λειτουργικότητες, προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογική 

υπεροχή τους. 

 

5.1.7.2 Ανάλυση του Κλάδου 

 

Η δοµή και διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου παρουσιάσθηκε στο 2η 

ενότητα του 4ου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε 

σε ορισµένα σηµαντικά στοιχεία που ορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται και 

δρουν οι ελληνικές τράπεζες στις µέρες µας. 

� Η πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών υπέστη σοβαρές υποβαθµίσεις ως 

αποτέλεσµα των συνεχών αντίστοιχων υποβαθµίσεων της Ελλάδας. 

� Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών της χώρας και 

της ευρωζώνης γενικότερα, πλήθος συγχωνεύσεων και εξαγορών έλαβαν 

χώρα µε αποτέλεσµα να αλλάξει δραστικά ο ελληνικός τραπεζικός χάρτης. 

� Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος αντιµετώπισε έντονο πρόβληµα ρευστότητας, 

αποτέλεσµα τόσο του αποκλεισµού του από τις διεθνείς αγορές άντλησης 

κεφαλαίων όσο και της έντονης διαφυγής των καταθέσεων προς το εξωτερικό, 

που γίνεται προσπάθεια να αντιµετωπιστεί µέσω λήψης µέτρων ενίσχυσης 

της ρευστότητας εκ µέρους του ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

� Τα δάνεια σε καθυστέρηση στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών έχουν αυξηθεί 

σηµαντικά και όπως µαρτυρούν και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος Μαρτίου του 2012 ο λόγος των δανείων σε 

καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 18,7% έναντι 16% 

που είχε καταγραφεί τον ∆εκέµβριο του 2011 και 10,5% τον ∆εκέµβριο του 

2010148. Για το λόγο αυτό και προκειµένου οι τράπεζες να βελτιώσουν την 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, έχουν υιοθετήσει µία ιδιαίτερα συντηρητική 

πολιτική δανεισµού. 

� Τα αποτελέσµατα των τραπεζών εµφανίζονται επιδεινωµένα, µε τις ζηµίες το 

2011 να ανέρχονται σε 7,4 δισ. ευρώ149 και τις πιέσεις να συνεχίζονται 

έντονες σε όλη τη διάρκεια του 2012 (οι τράπεζες βάσει των δηµοσιευµένων 
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οικονοµικών στοιχείων της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 εµφάνισαν 

ζηµιές µετά από φόρους ύψους 808 εκατ. ευρώ150). 

� Οι τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης προκειµένου να 

επιτύχουν την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, που θα τους επιτρέψει να 

αντλήσουν και πάλι ρευστότητα από τη διατραπεζική αγορά, να επαναφέρουν 

το κλίµα εµπιστοσύνης ώστε να επαναπροσελκύσουν τις καταθέσεις και να 

µπορέσουν στη συνέχεια να διοχετεύσουν αυτή τη ρευστότητα στην αγορά 

µέσω δανεισµού. Ωστόσο ο βαθµός της ιδιωτικής συµµετοχής και της 

συµµετοχής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στη διαδικασία 

της ανακεφαλαιοποίησης, είναι ακόµη άγνωστος για τις περισσότερες από 

αυτές.  

� Οι τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικά ευαισθητοποιηµένους φορείς 

αναφορικά µε ζητήµατα που αφορούν στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον 

πολιτισµό. Παρά την τρέχουσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία, συνεχίζουν την 

κοινωνική τους δράση και υλοποιούν προγράµµατα ενίσχυσης και στήριξης 

περιβαλλοντικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.  

 

5.1.8  Ανάλυση SWOT 

 

Στις προηγηθείσες ενότητες έγινε αντιληπτό τόσο το εσωτερικό περιβάλλον όσο και 

το εξωτερικό της περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. Στην παρούσα ενότητα και µε 

τη χρήση του µοντέλου της SWOT ανάλυσης, θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε 

τις δυνάµεις και τις αδυναµίες που πηγάζουν από τους εσωτερικούς της πόρους αλλά 

και τις ευκαιρίες και τις απειλές που µπορούν να προκύψουν από το εξωτερικό της 

περιβάλλον. 

 

Ευκαιρίες 

� Τα καινοτοµικά προϊόντα που µπορούν να αναπτυχθούν προκειµένου να 

ικανοποιηθούν οι διαφοροποιηµένες απαιτήσεις των καταναλωτών (π.χ. 

πράσινα δάνεια). 

� Η προώθηση εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης µε τη βοήθεια του 

διαδικτύου, που θα παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα απολαβής ισάξιας 

ποιότητας υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν έχουν πρόσβαση σε κατάστηµα της 

Τραπέζης. 
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� Ανάπτυξη ευέλικτων προϊόντων ρύθµισης οφειλών προς ελάφρυνση των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και προς βελτίωση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου της. 

� Συνεισφορά στην προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας και αναστροφής 

του επενδυτικού κλίµατος, µέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των 

νέων, της πράσινης επιχειρηµατικότητας, της εξωστρέφειας, της γεωργικής 

επιχειρηµατικότητας µέσω ιδίων κεφαλαίων ή µέσω συνεργασίας µε 

αναπτυξιακούς φορείς.  

� Η προώθηση των προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µε την 

ανάληψη δράσεων µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, θα βοηθήσουν την Τράπεζα να 

οικοδοµήσει ένα ισχυρό εταιρικό προφίλ που θα έχει ανταπόκριση στους 

καταναλωτές που µαστίζονται από τις δυσµένειες της οικονοµικής, κοινωνικής 

και πολιτικής κρίσης.  

 

Απειλές 

• Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και 

ταυτόχρονα το µικρό µέγεθος της τραπεζικής αγοράς αλλά και η συνεχιζόµενη 

οικονοµική κρίση, µπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση του 

τραπεζικού κλάδου. 

• Η έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και η αδυναµία τους να 

χρηµατοδοτήσουν µε δάνεια την αγορά προκειµένου να υλοποιηθούν νέες 

επενδύσεις και να υπάρξει ανάπτυξη. 

• Η συνεχής µείωση των εισοδηµάτων των καταναλωτών και τα επαχθή 

φορολογικά µέτρα, συντελούν στη συνέχιση της αύξησης των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων. 

• Η αύξηση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε κρίση στην αγορά των ακινήτων. 

 

∆υνάµεις 

+ Υψηλό ποσοστό ικανοποίησης πελατών. 

+ Ισχυρό εταιρικό προφίλ που βασίζεται στο κοινωνικό πρόσωπο της Τράπεζας 

και στην υποστήριξη της σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και σε 

κοινωνικά θέµατα. 
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+ Η Τράπεζα έχει αναπτύξει εµπειρία σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και 

εξαγορών καθώς εµφανίζει από το 1998 αντίστοιχη δραστηριότητα. Την 

εµπειρία αυτή, τώρα που οι συνθήκες της αγοράς απαιτούν αντίστοιχες 

δράσεις, µπορεί να την αξιοποιήσει κατάλληλα. 

+ Συνέπεια µεταξύ λόγων και πράξεων. Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι δηλώσεις 

της Τράπεζας Πειραιώς µεταφράζονται πάντα σε έργα. 

+ Καταρτισµένο, δυναµικό και νέο σε ηλικία ανθρώπινο δυναµικό, που 

ταυτίζεται πλήρως µε την κουλτούρα της Τράπεζας και είναι βασικός 

συντελεστής στην υλοποίηση των ιδεών και των έργων της. 

 

Αδυναµίες 

- Οι συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές µπορούν να αποτελέσουν και 

αδυναµία, καθώς δηµιουργούν ένα µωσαϊκό από διαφορετικά συστήµατα και 

κουλτούρες στο εσωτερικό της τράπεζας, η οµογενοποίηση των οποίων 

απαιτεί χρόνο και χρήµα. 

- Ο χαµηλός βαθµός ρευστότητας ο οποίος ωστόσο είναι ίδιον όλων των 

τραπεζών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. 

- Η προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών της εξόδων που επιβάρυνε 

αναλογικά σε µεγάλο βαθµό το προσωπικό της καθώς µεταφράστηκε από τη 

διοίκηση σε µείωση των µισθών κατά 5% σε ετήσια βάση το 2011. 

- Η απορρόφηση της «καλής» ΑΤΕ Bank δηµιούργησε την απαίτηση να 

ανταποκριθεί και να υποστηρίξει τις ανάγκες µίας νέας κατηγορίας 

επιχειρηµατιών, των αγροτών, στην οποία δεν είχε εξειδίκευση, ενώ στέρησε 

από τους αγρότες έναν δηµόσιο χρηµατοδοτικό φορέα που τους στήριζε σε 

µεγάλο βαθµό. ∆ηµιούργησε έτσι δυσαρέσκεια και επιφυλακτικότητα σε µία 

µεγάλη µερίδα και µία ειδική κατηγορία πελατών, των αγροτών, τους οποίους 

θα πρέπει να προσπαθήσει να ικανοποιήσει και εξευµενίσει.  
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5.2 Β΄ ενότητα: Η Τράπεζα Πειραιώς και το περιβάλλον 

 

5.2.1  Περιβαλλοντική Στρατηγική του Οµίλου Πειραιώς 

 

Στον Όµιλο Πειραιώς πιστεύουν ότι στη ζωή αξίζει να επενδύεις στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Σκοπός του Οµίλου είναι να καθιερωθεί στην τραπεζική αγορά ως ο κατ’ 

εξοχήν τραπεζικός όµιλος µε εξειδίκευση στη πράσινη επιχειρηµατικότητα, 

βασιζόµενος σε ένα καινοτόµο πρότυπο ανάπτυξης µε προσήλωση στις αρχές της 

βιώσιµης τραπεζικής.151  

Η δήλωση αειφορίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου της Τράπεζας στις 7 

Ιουνίου του 2010 αναφέρει: «Θα στηρίζουµε και θα χρηµατοδοτούµε εταιρείες, 

ιδρύµατα, οργανισµούς και έργα που παρέχουν προστιθέµενη αξία ωφελώντας τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, µε την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών που 

επιθυµούν να προωθήσουν την ατοµική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε µια 

βιώσιµη κοινωνία. Θέλουµε η ανάπτυξη να µεταφράζεται σε ποιότητα ζωής και να 

έχει στο κέντρο της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς να διακυβεύονται 

περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες στο µέλλον».152 

 

5.2.2  Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας συνίσταται από: 

� Τις Αρχές Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 

καταγραφή, έλεγχο και τελικά περιορισµό των λειτουργικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της Τράπεζας. Οι γενικοί στόχοι διαχείρισης του περιβάλλοντος 

της επιχείρησης όπως έχουν οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2004 είναι οι εξής: 

1. Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών 

πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που 

απαιτούνται για την αποτελεσµατική λειτουργία της Τράπεζας. 
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2. Η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέµατα 

περιβάλλοντος. 

3. Η διαρκής προσπάθεια µείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον µέσω της βελτίωσης των παρεχόµενων τραπεζικών 

υπηρεσιών και προϊόντων. 

4. Η δηµοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 

της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη 

µείωση των επιπτώσεων αυτών. 

5. Η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης ως προς την 

προστασία του περιβάλλοντος.153 

� Τη γενική Περιβαλλοντική Πολιτική που παρουσιάζει τις βασικές 

προτεραιότητες της Τράπεζας τόσο όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από τη λειτουργία της όσο και από τις επιπτώσεις από την 

επιχειρηµατική της δραστηριότητα καθώς και στην υποστήριξη της πράσινης 

επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. Στο 

πλαίσιο αυτό η Τράπεζα: 

1. Ενσωµατώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηµατικές της 

διαδικασίες και αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών της επιδόσεων 

2. ∆εσµεύεται για τη διαρκή στήριξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας, 

χρηµατοδοτώντας µέσω ειδικών "πράσινων" προϊόντων -µε 

ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους-επιχειρήσεις και ιδιώτες που 

επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις φιλικές προς το 

περιβάλλον. 

3. Εφαρµόζει διαδικασίες διαχείρισης του περιβαλλοντικού και κλιµατικού 

κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει από το ευρύ φάσµα της 

επιχειρηµατικής της δραστηριότητας (χρηµατοδοτήσεις-επενδύσεις) 

και παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες για την έγκαιρη αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προσαρµογή στην κλιµατική 

αλλαγή. 

4. ∆εσµεύεται και µεριµνά για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού 

της για την ενηµέρωση των πελατών της, των µετόχων της και του 
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ευρύτερου κοινού σχετικά µε τους στόχους και τα αποτελέσµατα των 

περιβαλλοντικών της δράσεων.154 

� Τη Στρατηγική για την Κλιµατική Αλλαγή που συνοψίζει τις προτεραιότητες 

της Τράπεζας όσον αφορά στο σηµαντικό αυτό πρόβληµα που αντιµετωπίζει 

ο πλανήτης και που επιδρά σε διάφορους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

Η Στρατηγική αυτή βασίζεται σε τέσσερις άξονες: 

1. Τη σταδιακή µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα του Οµίλου 

Πειραιώς, 

2. Τη στήριξη επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε. καθώς και σε έργα 

εξοικονόµησης ενέργειας, 

3. Την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιµατική 

αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις και 

4. Την εύρεση λύσεων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και 

την προσαρµογή των επιχειρήσεων στο νέο κλιµατικό περιβάλλον.155 

 

5.2.3  Η πράσινη διάσταση του Οµίλου Πειραιώς 

 

Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του περιβαλλοντικού έργου της Τράπεζας 

έχει από το 2004 το Γραφείο Περιβάλλοντος, το οποίο το 2009 εξελίχθηκε στη 

σηµερινή Μονάδα Περιβάλλοντος. Αποστολή της Μονάδας Περιβάλλοντος είναι η 

υποστήριξη της Τράπεζας στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής της πολιτικής, όπως 

επίσης ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και τη µείωση του 

περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, η υποστήριξη της Τράπεζας στην αξιολόγηση 

του περιβαλλοντικού της κινδύνου, η υποστήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής 

επικοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η παρακολούθηση 

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και η παροχή τεχνογνωσίας στις Οργανωτικές 

Μονάδες της Τράπεζας156. 

Επιπλέον έχει δηµιουργηθεί ο Τοµέας Πράσινης Επιχειρηµατικότητας, ο οποίος 

περιλαµβάνει τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking, 42 πράσινα 

καταστήµατα στην Αθήνα καθώς και το γραφείο Green Banking Βορείου Ελλάδος 

που ξεκίνησε να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη το 2011. Η αποστολή του Τοµέα 

Πράσινης Επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών 

Green Banking, είναι υποστήριξη της Τράπεζας σε θέµατα πράσινης 
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επιχειρηµατικότητας µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την πράσινη ανάπτυξη. Στόχος 

της ∆ιεύθυνσης είναι η ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας τόσο µέσω της 

δηµιουργίας και προώθησης πράσινων προϊόντων όσο και µέσω της ανάπτυξης 

κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση της πράσινης οικονοµίας157.  

Η Τράπεζα Πειραιώς όχι µόνο επιδιώκει τη σαφή, τεκµηριωµένη και ολοκληρωµένη 

ενηµέρωση του πελάτη αναφορικά µε τα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες της αλλά 

προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, επιθυµεί να µυήσει τον πελάτη στην πράσινη 

φιλοσοφία και να του υποδείξει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να ωφεληθεί 

µέσα από την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών, στην καθηµερινότητά της 

προσωπικής ή επαγγελµατικής του ζωής. Αυτό η Τράπεζα το επιτυγχάνει µέσα από 

τα αποκλειστικά πράσινα καταστήµατά της που λειτουργούν στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη και που αποτελούν µοναδική καινοτοµία στον ελληνικό τραπεζικό 

κλάδο, καθώς και από τα πράσινα σηµεία εξυπηρέτησης από εξειδικευµένους 

συνεργάτες που έχουν οριστεί πλέον σε όλα τα καταστήµατά της στην Ελλάδα. 

Επίσης, η Τράπεζα έχει αναπτύξει µία διαρκώς ανανεώσιµη ειδική Βάση ∆εδοµένων 

Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας & Νοµολογίας, που της επιτρέπει να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και τις επερχόµενες αλλαγές και να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες νοµικές 

απαιτήσεις και τις δεσµεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας στο πεδίο του 

περιβάλλοντος158. 

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πολιτικών της Τράπεζας, βρίσκεται η υλοποίηση 

ενός καινοτόµου περιβαλλοντικού προγράµµατος µέσω του χρηµατοδοτικού 

εργαλείου «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση», του climabiz, το 

οποίο λαµβάνει χώρα από το 2010. To πρόγραµµα αυτό στοχεύει: 

1. Στην αξιολόγηση του κινδύνου αλλά και των επιχειρηµατικών ευκαιριών που 

προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, 

2. Στην εκτίµηση, µέσω του “Υπολογιστικού Μοντέλου climabiz”, του κόστους 

και των πιθανών ωφελειών από την κλιµατική αλλαγή στις επιχειρήσεις, 

3. Στην αποτίµηση, µέσω του “Υπολογιστικού Μοντέλου climabiz”, του κόστους 

προσαρµογής των επιχειρήσεων στην κλιµατική αλλαγή, µέσω δράσεων 

µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος, επιχειρηµατικού επανασχεδιασµού 

κ.ά. 
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4. Στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των µετόχων, των εργαζοµένων, των 

πελατών και του ευρύτερου κοινού σε σχέση µε τα θέµατα αυτά.159 

Τέλος σηµειώνεται ότι το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Τράπεζας 

Πειραιώς, είναι πιστοποιηµένο κατά Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) και 

κατά ISO 14001:2004, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2011. Το EMAS, δηλαδή το 

Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, είναι ένας 

µηχανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο µητρώο του οποίου καταχωρούνται οι 

οργανισµοί που βελτιώνουν διαρκώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις160. 

 

5.2.4  Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Τράπεζας 
Πειραιώς 

 

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆), παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο για την 

αποτύπωση, παρακολούθηση και τελικά περιορισµό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, που συνδέονται τόσο µε τη λειτουργική όσο και µε την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα του Οµίλου. Το ΣΠ∆ περιλαµβάνει: 

� Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, που περιγράφει συνοπτικά όλες 

τις λειτουργίες του ΣΠ∆ της Τράπεζας. 

� Τις ∆ιαδικασίες του ΣΠ∆, που είναι τα έγγραφα στα οποία καταγράφεται η 

σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολουθείται για κάποια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. 

� Τις Οδηγίες Εργασίας δηλαδή τα έγγραφα στα οποία περιγράφεται 

λεπτοµερειακά η κάθε εργασία από αυτές που προδιαγράφονται σε µια 

∆ιαδικασία. 

� Τα Έντυπα, τα οποία είναι τυποποιηµένα έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία της 

Τράπεζας που συµπληρώνονται από τους εργαζόµενους κατά την εφαρµογή 

των ∆ιαδικασιών και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

� Τα Λοιπά Έγγραφα, που είναι πρότυπα, προδιαγραφές, νοµοθετήµατα, κλπ., 

που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των περιβαλλοντικών διαδικασιών, 

καθώς και εσωτερικά έγγραφα της Τράπεζας που υποστηρίζουν την 

εφαρµογή του ΣΠ∆. 

� Η Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Τράπεζας, η οποία συντάσσεται και 

επαληθεύεται σε ετήσια βάση, αποτελεί ουσιαστικά µια σύνοψη των 
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αποτελεσµάτων εφαρµογής του Συστήµατος κατά το προηγούµενο έτος και 

είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος.161 

Στην οργανωτική δοµή τώρα του ΣΠ∆ της τράπεζας, ως κύριους εκπροσώπους 

συναντάµε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Τοµέα Πράσινης Επιχειρηµατικότητας ο οποίος 

έχει τη γενική εποπτεία του ΣΠ∆ και είναι ο εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης στο Σύστηµα, 

καθώς και τον επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας που έχει τη 

συνολική ευθύνη εφαρµογής του ΣΠ∆. 

Επίσης, για την εύρυθµη λειτουργία του ΣΠ∆ στην Τράπεζα έχει οριστεί Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΥΠ∆) και έχει συσταθεί Οµάδα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ΟΠ∆). Η ΟΠ∆ απαρτίζεται από στελέχη της Μονάδας Περιβάλλοντος, 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οµίλου, της 

∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου και της ∆ιεύθυνσης IT Operations 

Οµίλου. Σηµειώνεται ότι για την ορθή εφαρµογή του ΣΠ∆ στις διάφορες Οργανωτικές 

Μονάδες της Τράπεζας έχουν ορισθεί ανά περίπτωση Συντονιστές Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (στα καταστήµατα) και Υπεύθυνοι Εφαρµογής ΣΠ∆ (στα κτήρια 

διοίκησης). 

Τέλος, η εκτίµηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της Τράπεζας και η γενική 

παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των προγραµµάτων 

ανακύκλωσης, εξοικονόµησης ενέργειας, κ.ά., γίνονται από τον Υπεύθυνο Εκτίµησης 

Περιβαλλοντικού Αποτυπώµατος της Τράπεζας, ο οποίος είναι επίσης στέλεχος της 

Μονάδας Περιβάλλοντος. 

 

5.2.5  Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις  

 

Ως Περιβαλλοντικές Πλευρές ορίζονται οι επί µέρους δραστηριότητες, τα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες της Τράπεζας (π.χ. η κατανάλωση ενέργειας και η έκλυση ρυπαντικών 

φορτίων, η χρήση εντύπων και χαρτιού, η κατανάλωση νερού και φυσικών πόρων, 

κ.ά.), που µπορούν να αλληλεπιδράσουν, άµεσα ή έµµεσα, µε το φυσικό περιβάλλον 

προκαλώντας περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ως Περιβαλλοντική Επίπτωση ορίζεται κάθε αλλαγή στο περιβάλλον (θετική ή 

αρνητική) που προέρχεται από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές της Τράπεζας και 

αξιολογείται µε µία πενταβάθµια κλίµακα (από το 1 έως το 5), βάσει ορισµένων 

περιβαλλοντικών και επιχειρηµατικών κριτηρίων όπως: η νοµοθετική συµµόρφωση, η 

σοβαρότητα της επίπτωσης, η συχνότητα / πιθανότητα να συµβεί, το πεδίο 
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αναφοράς (ποσοστό των Οργανωτικών Μονάδων της Τράπεζας που αφορά η 

συγκεκριµένη πλευρά), η δηµόσια εικόνα και άποψη του προσωπικού (επίπτωση στη 

δηµόσια εικόνα, στα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και περιβαλλοντική αξιολόγηση 

από την πλευρά του προσωπικού). 

Γενικά οι περιβαλλοντικές πλευρές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Τράπεζας 

διακρίνονται σε: 

• Άµεσες, που συνδέονται µε αυτή καθ’ αυτήν τη λειτουργία της Τράπεζας, δηλαδή 

σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των καταστηµάτων της και των 

κτηρίων διοίκησης, από τις επαγγελµατικές µετακινήσεις των στελεχών της κ.ά. 

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται η κατανάλωση ενέργειας και νερού, οι εκποµπές 

αερίων ρυπαντών, η κατανάλωση φυσικών πόρων, κ.ά. 

• Έµµεσες, οι οποίες σχετίζονται µε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των έργων και 

υπηρεσιών που χρηµατοδοτεί η Τράπεζα, αλλά και των προϊόντων / υπηρεσιών 

που προµηθεύεται.162 

Οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές/επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της 

Τράπεζας θεωρείται ότι είναι: η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι 

συνεπαγόµενες εκποµπές αερίων ρυπαντών, η κατανάλωση χαρτιού και η 

κατανάλωση και διαχείριση αναλωσίµων. 

 

5.2.6  Παρουσίαση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης της Τράπεζας 
Πειραιώς 

 

Βασική αρχή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η 

δηµοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργίας της και τις 

επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κύριες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Τράπεζας και αποδεικνύεται µέσω αριθµητικών 

δεδοµένων η αποτελεσµατικότητα της περιβαλλοντικής της πολιτικής, βάσει 

στοιχείων που δηµοσιεύθηκαν στην Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Τράπεζας για το 

2011. 

 

Ενέργεια  

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη 

λειτουργική δραστηριότητα της Τράπεζας, αναδεικνύει την κατανάλωση ηλεκτρικής 
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ενέργειας στις κτιριακές της εγκαταστάσεις, ως τη δραστηριότητα µε τη 

σηµαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση. 

Για το λόγο αυτό στη διάρκεια του 2011 υλοποιήθηκαν µία σειρά από προγράµµατα 

εξοικονόµησης ενέργειας (αντικατάσταση λαµπτήρων αλογόνου µε λαµπτήρες τύπου 

LED, τοποθέτηση αισθητήρων σε δευτερεύοντες χώρους, ενέργειες για τη µείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης στο µηχανογραφικό κέντρο της Τράπεζας κ.α.), τα οποία 

σε συνδυασµό µε την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και της πολιτικής της 

∆ιοίκησης για περιορισµό των λειτουργικών εξόδων απέδωσαν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 

κτίρια της Τράπεζας µειώθηκε κατά 7,4% το 2011 σε σχέση µε το 2010 (Πίνακας 

5.4).163 

 

Πίνακας 5-4:Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας για το 2010 και 2011 

Πηγή: Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 30 Μαΐου 2012 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 2010 2011 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (GWh) 33,9 31,4 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/m2) 181 170 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/ εργαζόµενο) 6.337 6.046 

 

Καύσιµα Θέρµανσης και Κίνησης 

Πετρέλαιο θέρµανσης καταναλώνεται σε 20 περίπου κτίρια της Τράπεζας, γεγονός 

που σε συνδυασµό µε το δριµύ χειµώνα του 2011-2012, οδήγησε σε αύξηση της 

κατανάλωσης κατά15% το 2011 σε σχέση µε το 2010 (το 2011 καταναλώθηκαν 

16.000 λίτρα περισσότερο πετρέλαιο).  

Βάσει στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από την Τράπεζα για τις 

µετακινήσεις του προσωπικού της, προκύπτει ότι για το 2011 η συνολική 

κατανάλωση βενζίνης για τη µετακίνηση των στελεχών της, τόσο για 

επαγγελµατικούς όσο και για εκπαιδευτικούς λόγους, ανήλθε σε περίπου 618.000 lt. 

Οι µετακινήσεις λόγω εκπαίδευσης µειώθηκαν σηµαντικά, κατά -35% κυρίως λόγω 

της χρήσης προγραµµάτων e-learning, µε τη βοήθεια των οποίων αποφεύχθηκαν το 

2011 συνολικές µετακινήσεις της τάξεως των 2.000.000 χιλιοµέτρων από τους 

εκπαιδευόµενους.164 
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Νερό  

Το νερό που καταναλώνεται στα κτίρια της Τράπεζας στην Ελλάδα, χρησιµοποιείται 

κυρίως για τον καθαρισµό των χώρων και την ατοµική υγιεινή. Η συνολική ποσότητα 

νερού που καταναλώθηκε στους χώρους της Τράπεζας το 2011 ανήλθε σε 41.873 

m3, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 11,15% σε σχέση µε το προηγούµενο 

έτος, ενώ η ανά εργαζόµενο κατανάλωση νερού το 2011 έφθασε τα 8,1 m3.165 

 

 

Σχήµα 5-3: Κατανάλωση Νερού 

Πηγή: Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 30 Μαΐου 2012 

 

Αναλώσιµα Υλικά  

Τα αποτελέσµατα της Τράπεζας στον τοµέα της κατανάλωσης αναλώσιµων υλικών 

είναι εντυπωσιακά και παρουσιάζουν διαχρονική µειωτική πορεία, που οφείλεται 

κυρίως στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς του προσωπικού της. 

Αναφορικά µε τη χρήση του χαρτιού, η συνολική κατανάλωσή του εµφάνισε µείωση 

της τάξης του 10% κατά το 2011 που οφείλεται κυρίως στον περιορισµό της 

κατανάλωσης χαρτιού από τις εφηµερίδες των οποίων οι συνδροµές µετατράπηκαν 

σε ηλεκτρονικές. Επιπρόσθετα, το ποσοστό χρήσης ανακυκλωµένου, µη 

χλωριωµένου χαρτιού αυξήθηκε περαιτέρω, αντιπροσωπεύοντας πλέον τα 2/3 της 

συνολικής κατανάλωσης. Ένας επιπλέον παράγοντας που συµβάλει στη µείωση της 

κατανάλωσης χαρτιού, είναι και η προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, µε τη 

βοήθεια της οποίας οι συναλλαγές των πελατών διενεργούνται µέσω εναλλακτικών 

καναλιών (winbank, ATMs πλατφόρµα easypay, phone/ mobile/ sms banking) και όχι 

µέσω των καταστηµάτων όπου θα καταναλωνόταν µεγάλος όγκος χαρτιού. 
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Ο ακόλουθος Πίνακας 5.5 απεικονίζει στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στα κτίρια 

της Τράπεζας κατά τα έτη 2011 και 2010 σε απόλυτα µεγέθη.166 

 

Πίνακας 5-5: Κατανάλωση Χαρτιού 

Πηγή: Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 30 Μαΐου 2012 

Χαρτί 

Έτος 2010 2011 

Κατανάλωση συµβατικού χαρτιού (kg/ εργαζόµενο) 44,1 34,1 
Κατανάλωση ανακυκλωµένου χαρτιού (kg/ εργαζόµενο) 66,4 68,4 
Συνολική κατανάλωση χαρτιού (kg/ εργαζόµενο) 110,8 102,5 

 

Θετικές ήταν επίσης οι επιδόσεις της Τράπεζας στην κατανάλωση εκτυπωτικών 

υλικών, δηλαδή µελανοδοχείων, toner, µελανοταινιών κ.ά. Τα αποτελέσµατα 

κατέγραψαν µείωση 5,6% το 2011, επίδοση που υπερέβη το στόχο µείωσης 1% που 

είχε τεθεί αρχικά. Επιπλέον, η χρήση αναγοµωµένων τόνερ ενισχύθηκε σηµαντικά και 

από τα 21.373 τεµάχια που συνολικά καταναλώθηκαν, το 40% προήλθε από 

ανακυκλωµένα µελανοδοχεία.167 

 

Αέριοι Ρυπαντές 

Οι βασικές πηγές έκλυσης αερίων ρυπαντών από τις δραστηριότητες της Τράπεζας 

είναι: 

- Η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης, 

- Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα κτίρια της Τράπεζας, 

- Η κατανάλωση καυσίµων (βενζίνης, αεροπορικών καυσίµων κ.ά.) για τις 

µετακινήσεις των εργαζοµένων σε επαγγελµατικά ταξίδια και 

- Η κατανάλωση καυσίµων (βενζίνης, πετρελαίου κίνησης κ.ά.) από τις 

µετακινήσεις των εργαζοµένων από το σπίτι στην εργασία τους και 

αντίστροφα.168 

Οι συνολικές εκποµπές αερίων ρυπαντών από τις ανωτέρω δραστηριότητες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6. 
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Πίνακας 5-6: Συνολικές Εκποµπές Αέριων Ρυπαντών 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 

Μαΐου 2012 

: εκποµπές αερίων από µετακινήσεις µε αυτοκίνητο 

: εκποµπές αερίων από κατανάλωση ενέργειας 

: εκποµπές αερίων από µετακινήσεις µε αεροπλάνο 
  + : θετική εξέλιξη 

 

Στερεά Απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τις δραστηριότητες της Τράπεζας είναι: 

- Χαρτί. Σε σχέση µε το χαρτί η Τράπεζα εφαρµόζει πρόγραµµα ανακύκλωσης, 

που πλέον καλύπτει το δίκτυο καταστηµάτων και τα κτίρια διοίκησης της 

Αττικής και της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. To 2011 η κατανάλωση 

χαρτιού στο σύνολο της Τράπεζας µειώθηκε κατά περίπου 10 ποσοστιαίες 

µονάδες, µε αποτέλεσµα ο δείκτης ανακύκλωσης χαρτιού προς κατανάλωση 

χαρτιού να αυξηθεί κατά περίπου 2% . 

- Τόνερ και µελάνια. Στο δεύτερο µισό του 2008 ξεκίνησε και η ανακύκλωση 

µελανοδοχείων και τόνερ, η οποία σταδιακά επεκτάθηκε σε όλα τα 

καταστήµατα και τα κτίρια διοίκησης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το 
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2010 ανακυκλώθηκαν 4.274 τεµάχια µελανοδοχείων και τόνερ, ενώ για 

πρώτη φορά το 2011 εστάλησαν και τεµάχια προς ανακύκλωση από 

Οργανωτικές Μονάδες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Έτσι, το σύνολο των 

τεµαχίων που ανακυκλώθηκαν ξεπέρασε κατά πολύ το στόχο που είχε τεθεί 

φτάνοντας τα 8.392 τεµάχια για το 2011, µε το συνολικό βάρος των 

µελανοδοχείων που ανακυκλώθηκαν, να υπολογίζεται στους 7,8 τόνους. 

- Υλικά που περιέχονται σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που γίνεται 

εναλλακτική διαχείριση µε περιβαλλοντικά ενδεδειγµένο τρόπο, όπως 

πλαστικό, αλουµίνιο, βαρέα και λοιπά µέταλλα, γυαλί Το 2011 η συλλογή και 

ανακύκλωση πλαστικού ξεπέρασε τους 9,5 τόνους, αυξάνοντας την προς 

ανακύκλωση ποσότητα κατά 62,5% σε σύγκριση µε το 2010. Όσον αφορά τον 

παλαιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, η Τράπεζα παρέδωσε το 2011 

στην «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» , 12.835 τόνους ηλεκτρονικών 

συσκευών προς εναλλακτική διαχείριση. Το 2008 ξεκίνησε και η ανακύκλωση 

µπαταριών σε όλο το δίκτυο των καταστηµάτων και τα κτήρια διοίκησης της 

Τράπεζας, µε τη βοήθεια της εταιρείας ΑΦΗΣ. Το 2011 ανακυκλώθηκαν 

συνολικά 5.150 kg µπαταριών. 

- Απόβλητα οικιακού τύπου. Τα απόβλητα οικιακού τύπου τοποθετούνται σε 

κάδους των ∆ήµων στους οποίους υπάγονται τα κτίρια της Τράπεζας και η 

αποκοµιδή τους γίνεται µε απορριµµατοφόρα των εν λόγω ∆ήµων.169 

Στη συνέχεια στον Πίνακα 5.7, παρατίθενται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του 

περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της Τράπεζας αναφορικά µε τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. 
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Πίνακας 5-7: ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 31 

Μαΐου 2012 

 

 

5.2.7  Πράσινη Τραπεζική – Green Banking 

 

Ως «πράσινη επιχειρηµατικότητα» η Τράπεζα Πειραιώς ορίζει κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που σχετίζεται µε τουλάχιστον έναν από τους εξής επτά τοµείς της 

οικονοµίας: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόµηση ενέργειας, 

εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, πράσινη χηµεία, πράσινες µεταφορές, 

βιολογική γεωργία, οικοτουρισµός – αγροτουρισµός. Η κατασκευή, πώληση ή χρήση 

των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, επιτρέπει την οικονοµική ανάπτυξη, δεν 

επιβαρύνει το περιβάλλον και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Επιπλέον θετικό 

χαρακτηριστικό των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών είναι η ευνοϊκή τιµολόγηση 

καθώς και η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.170 

 

Πράσινα Προϊόντα 

Η Τράπεζα Πειραιώς το 2007 δηµιούργησε το πρώτο πράσινο τραπεζικό προϊόν που 

αφορούσε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και σήµερα παρέχει 

πλήθος δανειακών, ασφαλιστικών και άλλων επιλογών, καλύπτοντας ανάγκες 

ιδιωτών, επιχειρήσεων και αγροτών σε επενδύσεις σχετικές µε τους 

προαναφερόµενους επτά τοµείς. 
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Στην προσπάθειά της η Τράπεζα να προωθήσει και να ενισχύσει την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα και κατά το 2011, κατεύθυνε τον κύριο όγκο των νέων 

χρηµατοδοτήσεων σε επενδύσεις στον τοµέα της πράσινης επιχειρηµατικότητας, 

εξέλιξε και ανέπτυξε τα πράσινα προϊόντα της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

νέες συνθήκες της αγοράς και δηµιούργησε ένα πακέτο καινοτόµων πράσινων 

υπηρεσιών που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές αλλά και δηµόσιους 

οργανισµούς. Έτσι σήµερα η Τράπεζα συνοπτικά προσφέρει τις κάτωθι κατηγορίες 

χρηµατοδοτήσεων: 

� Πράσινα Προϊόντα για Επιχειρήσεις, που επιλέγουν είτε την πράσινη 

αναβάθµιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους είτε την 

υλοποίηση µιας νέας επένδυσης σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τοµείς 

(π.χ. φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, βιοµάζα κ.λπ.). Στην πρώτη περίπτωση η 

Τράπεζα αναλαµβάνει την κάλυψη των αναγκών των αναβαθµιζόµενων 

επιχειρήσεων µέσω κεφαλαίων κίνησης, στη δεύτερη παρέχει 

µεσοµακροπρόθεσµο δανεισµό. 

� Πράσινα Προϊόντα για Ιδιώτες, όπως στεγαστικά δάνεια για πελάτες που 

επιλέγουν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ακίνητο ανώτερης ενεργειακής 

κατηγορίας, πράσινα επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια για ιδιώτες που 

επιθυµούν να εγκαταστήσουν στην κατοικία τους ή στην επαγγελµατική τους 

στέγη φωτοβολταϊκά συστήµατα ή να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της 

κατοικίας τους ή της επαγγελµατικής τους στέγης (τα δάνεια αυτά καλύπτουν και 

το Πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον). 

� Πράσινα Προϊόντα για Αγρότες, όπως εξειδικευµένα δάνεια για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος µέχρι 100 KW και δάνεια για προείσπραξη 

βιολογικών ενισχύσεων για επαγγελµατίες και πιστοποιηµένους βιολογικούς 

καλλιεργητές. 

� Πράσινα Προϊόντα Leasing για Επιχειρήσεις, µέσω της θυγατρικής εταιρείας 

Πειραιώς Leasing, για τη δυνατότητα απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισµού 

για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µέσω της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης αυτού. 

� Πράσινα Ασφαλιστικά Προϊόντα, όπως ειδικά πακέτα ασφάλισης 

φωτοβολταϊκών πάρκων, τόσο κατά τη διάρκεια εγκατάστασης/ συναρµολόγησης 

όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των συστηµάτων για ιδιώτες και 

επιχειρήσεις.171

                                                           
171

 Στοιχεία από την Περιβαλλοντική ∆ήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 30 Μαΐου 2012 



Μελέτη Περίπτωσης – Η Τράπεζα Πειραιώς 
Κεφάλαιο 5 

 

Σελίδα 137 από 155 

 

Πράσινες Υπηρεσίες 

Η Τράπεζα µε τη βαθιά γνώση και εξειδίκευση που διαθέτει στα θέµατα της πράσινη 

επιχειρηµατικότητας, αναδεικνύεται σε πολύτιµο σύµβουλο για ιδιώτες, επιχειρήσεις 

και οργανισµούς που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν πράσινες επενδύσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό συµβάλλει καθοριστικά παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες και 

αξιολογώντας επενδυτικά σχέδια και δηµιουργεί τη σταθερή βάση για την υλοποίηση 

και υποστήριξη των πράσινων επενδύσεων των πελατών της. 

Επιπρόσθετα παρέχει και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όλων των 

χρηµατοδοτούµενων έργων πράσινης επιχειρηµατικότητας, διασφαλίζοντας έτσι τη 

βιωσιµότητα των επενδύσεων και προστατεύοντας τόσο τα συµφέροντα της 

Τράπεζας όσο και των πελατών της.  

 

Πράσινες Επενδύσεις 

Μέσα στο 2011, ενεργοποιήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο επενδύσεων Piraeus Clean 

Energy LP, υπό την διαχείριση του Venture Capital και Private Equity group του 

Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που εστιάζεται σε µετοχικές επενδύσεις στον τοµέα 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και βασικά στις 

χώρες που ο Όµιλος έχει δυνατή παρουσία. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος της Τράπεζας 

Πειραιώς συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Advent Technologies µε το Αµοιβαίο 

Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Piraeus-TANEO Capital Fund (PTCF), που 

δηµιούργησε η Τράπεζα Πειραιώς µε την υποστήριξη του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας 

Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ), υπό τη διαχείριση της Piraeus Capital Management, που 

ανήκει στο Venture Capital και Private Equity Group του Οµίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς. Ο σκοπός της εταιρίας Advent είναι η ανάπτυξη καινοτόµων νέων υλικών 

και συστηµάτων για προϊόντα ΑΠΕ, µε την παραγωγή χαµηλού κόστους 

πολυµερικών µεµβρανών που χρησιµοποιούνται σε κυψελίδες καυσίµου υψηλής 

θερµοκρασίας. Τέλος, το PTCF επένδυσε µέσα στο 2011 και στον τοµέα 

ανακύκλωσης στέρεων αποβλήτων.172 

 

Αποτελέσµατα  

Στο σύνολο των χρηµατοδοτήσεων που αφορούν επενδύσεις στον τοµέα της 

πράσινης επιχειρηµατικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του 2011 είχε €1.029 

εκατ. εγκεκριµένα όρια και €688 εκατ. υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων, µε 28% ετήσια 
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αύξηση σε σχέση µε το 2010. Αυτό σηµαίνει ότι η Τράπεζα, παρά τις δυσµενείς 

συνθήκες, παραµένει σταθερή στις δεσµεύσεις της για στήριξη της πράσινης 

επιχειρηµατικότητας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δάνεια ιδιωτών, µε τα υπόλοιπα να 

ανέρχονται στα €73 εκατ., και τον αριθµό πράσινων δανείων να φτάνει τα 3.477. Σε 

επίπεδο επιχειρηµατικών δανείων πράσινης επιχειρηµατικότητας, η ∆ιεύθυνση 

Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελµατιών αύξησε τα υπόλοιπά της σε €171 εκατ. 

δηλαδή κατά 94% σε σχέση µε το 2010. Έτσι, τα πράσινα δάνεια αποτελούν πλέον 

το 17% του συνολικού χαρτοφυλακίου των Μικρών Επιχειρήσεων και 

Επαγγελµατιών της Τράπεζας. Επίσης, οι πράσινες χρηµατοδοτήσεις µεσαίων 

επιχειρήσεων ανήλθαν στα €127 εκατ., αυξηµένες κατά 18% σε σχέση µε το 2010. 

Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων µέχρι 150 

kW, µε 1.394 πάρκα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 77,8 MW, που αντιστοιχεί σε 

25% µερίδιο αγοράς. Αντίστοιχα, η Τράπεζα έχει χρηµατοδοτήσει µεγάλα έργα 

δηµιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων (άνω των 150 kW) συνολικής ισχύος 58 MW, 

µε το αντίστοιχο µερίδιο να διαµορφώνεται στο 27% του συνόλου της αγοράς. 

Συνολικά έχει χρηµατοδοτήσει 155,9 MW, τα οποία αντιστοιχούν στο 25% του 

συνόλου της εγκατεστηµένης ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες σε 

λειτουργία. Στα αιολικά πάρκα, µέχρι το τέλος του 2011, η Τράπεζα είχε 

χρηµατοδοτήσει συνολική ισχύ 178 MW, τα οποία αντιστοιχούν στο 11% του 

συνόλου της ισχύος αιολικών πάρκων σε λειτουργία στην Ελλάδα. Η συνολική ισχύς 

των έργων ΑΠΕ που έχουν χρηµατοδοτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθε στα 

364 MW. Με τις χρηµατοδοτήσεις αυτές αποτράπηκε σε ετήσια βάση η έκλυση 598 

χιλιάδων τόνων CO2 στην ατµόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 44,5 εκατ. 

δέντρα για την απορρόφησή της. 

Ο Πίνακας 5.8, παρουσιάζει τα περιβαλλοντικά οφέλη από τις πράσινες επενδύσεις 

της Τράπεζας για το 2011.173 
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Πίνακας 5-8: Περιβαλλοντικά Οφέλη από τις Πράσινες Επενδύσεις 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, 30 Μαΐου 2012 

Περιβαλλοντικό Όφελος και Πράσινες 
Χρηµατοδοτήσεις 

2011 

Αποφυγή έκλυσης CO2 598 χιλ. τόνοι 
Όρια πιστοδοτήσεων σε πράσινες 
χρηµατοδοτήσεις 

€1.029 εκατ. 

∆ανειακά υπόλοιπα σε πράσινες 
χρηµατοδοτήσεις 

€688 εκατ. 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω δεδοµένα έχουν υπολογιστεί µε βάση την υπόθεση ότι ένα τυπικό 
Φωτοβολταϊκό σύστηµα ισχύος 1 ΜW αποτρέπει την έκλυση στην ατµόσφαιρα περίπου 1.350 τόνων 
CO2 ανά έτος. Ένα αιολικό και ένα υδροηλεκτρικό πάρκο της ίδιας ισχύος αποτρέπουν την έκλυση 2.450 
τόνων και 3.500 τόνων CO2 αντίστοιχα. 

 

5.2.8  Επικοινωνία – Εκπαίδευση – Συµµετοχές 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, στην επιδίωξη της περιβαλλοντικής προστασίας και της 

ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηµατικότητας έχει ως συµµέτοχους και υποστηρικτές 

τόσο το ανθρώπινο δυναµικό της όσο και το ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούν οι πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες, συµµετοχές και συνεργασίες που 

αναπτύσσει η Τράπεζα µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

εργαζοµένων και των πελατών της. 

 

Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 

• Στο πλαίσιο του GREENbanking4Life έχει δηµιουργηθεί το ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε το γενικό τίτλο «Η Τράπεζα Πειραιώς και το 

Περιβάλλον». Αποτελείται από πέντε ξεχωριστά µαθήµατα και απευθύνεται σε 

όλο το προσωπικό της Τράπεζας. Περίπου 3.900 εργαζόµενοι, δηλαδή το 75% 

του ανθρωπίνου δυναµικού της Τράπεζας στην Ελλάδα, έχουν συµµετάσχει µέχρι 

στιγµής εθελοντικά σε πάνω από δύο ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά πρόγραµµα. 

• Το 2011, περίπου 100 εργαζόµενοι, που έχουν αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, συµµετείχαν σε δύο προγράµµατα e-learning 

σχετικά µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Συνολικά από την αρχή της 

δραστηριότητας έχουν εκπαιδευθεί πάνω από 450 Συντονιστές Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης. 

• Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος climabiz σχεδιάστηκε ειδικό e-

learning για τους εργαζόµενους, στοχευµένο στην κλιµατική αλλαγή και στις 

επιπτώσεις της στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το e-learning αυτό µε τίτλο 

«Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και επιχειρηµατικές ευκαιρίες: Μέρος Ι – Οι 
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βασικές πληροφορίες», ολοκλήρωσαν το 2011, περίπου 800 εργαζόµενοι της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, και 100 εργαζόµενοι της Τράπεζας Πειραιώς 

Κύπρου (ΛΤ∆). 

• Επίσης, πέραν των µαθηµάτων e-learning, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 

σεµινάρια για την πράσινη επιχειρηµατικότητα και τη νέα πράσινη στρατηγική του 

Οµίλου (Πράσινη Εκπαίδευση), στα οποία συµµετείχαν το 2010 και το 2011 

πάνω από 1.600 εργαζόµενοι, όλων των βαθµίδων ιεραρχίας, που αντιστοιχεί 

στο 31 % του συνόλου των εργαζοµένων της Τράπεζας στην Ελλάδα.174 

 

Πράσινες Ειδήσεις – Ειδικές Ιστοσελίδες – Κοινωνικά ∆ίκτυα 

Το 2008 ξεκίνησε η εβδοµαδιαία παρουσίαση των «Πράσινων Ειδήσεων» σε ειδικό 

χώρο της εσωτερικής δικτυακής πύλης (Intranet) του Οµίλου µε πρόσβαση για όλο το 

προσωπικό. Κάθε εβδοµάδα αναρτώνται επιλεγµένες σύντοµες ειδήσεις, από τον 

έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από όλο τον κόσµο, που αναφέρονται στην προστασία 

της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, καθώς και στις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, στην πράσινη επιχειρηµατικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην 

πράσινη τραπεζική. 

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαµβάνει την ανάρτηση ιστοσελίδων για προγράµµατα στα 

οποία συµµετέχει κατά καιρούς, όπως το Greenbanking4Life και το climabiz, µε 

στόχο την παροχή πληροφοριών και ειδήσεων για τους σκοπούς και την πρόοδο των 

προγραµµάτων. Επίσης έχει δηµιουργήσει τον ιστότοπο Green Banking portal στο 

πλαίσιο του προγράµµατος climabiz, για την παρουσίαση αφενός πρακτικών που 

υιοθετούνται από οργανισµούς ή/και επιχειρήσεις για τη µείωση του περιβαλλοντικού 

τους αποτυπώµατος και αφετέρου για την παρουσίαση επιχειρήσεων που 

παράγουν/διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον τοµέα 

της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 

Επίσης η Τράπεζα χρησιµοποιώντας τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 

Twitter, YouTube, Flickr), επιδιώκει να επικοινωνήσει την εµπειρία της αναφορικά µε 

τα θέµατα της πράσινης ανάπτυξης αλλά και να ακούσει τις εµπειρίες, τις γνώσεις και 

τις ανησυχίες το κοινού για το περιβάλλον. Η νέα παρουσία της Τράπεζας στα 

κοινωνικά δίκτυα ονοµάζεται «Σκέψου Πράσινα».175 
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Εκδόσεις – Ενηµερωτικά Φυλλάδια – Το Newsletter της Τράπεζας 

Ένα ακόµη µέσο που βοηθάει την επικοινωνία µε τους πελάτες και το ευρύτερο 

κοινό, είναι οι εκδόσεις εντύπων και ενηµερωτικών φυλλαδίων. Στο πλαίσιο του 

προγράµµατος climabiz, ολοκληρώθηκε η έκθεση µε τίτλο «Κλιµατική αλλαγή και 

ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και ευκαιρίες». Η σύνταξη της έκθεσης 

πραγµατοποιήθηκε από το WWF Ελλάς και έχει στόχο τη γενική ενηµέρωση του 

επιχειρηµατικού κόσµου για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην ελληνική 

οικονοµία. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου η Τράπεζα Πειραιώς εκπόνησε έκθεση µε 

τίτλο «Κλιµατική Αλλαγή και Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες». Η σύνταξη της έκθεσης 

πραγµατοποιήθηκε από τη Facets και έχει σκοπό την αποτίµηση των οικονοµικών 

ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή στην ελληνική αγορά. 

Ένας επιπλέον δίαυλος επικοινωνίας της Τράπεζας µε τους εργαζόµενους είναι το 

ειδικό έντυπο (newsletter) της Τράπεζας µε την ονοµασία winners, το οποίο 

διανέµεται σε όλο το προσωπικό και το οποίο περιέχει πληροφορίες και τα 

αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της Τράπεζας. Στο εν λόγω 

έντυπο εκτός από τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας, 

αναφέρονται και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα και τα προϊόντα που έχει σχεδιάσει η Τράπεζα για το σκοπό 

αυτό.176 

 

Συνεργασίες µε συµµέτοχους 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συµµαχίας µε την κοινωνία των πολιτών για την 

προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, η Τράπεζα Πειραιώς: 

• Έχει αναπτύξει µακροχρόνια συνεργασία µε τη MΟm για την προστασία της 

απειλούµενης µε εξαφάνιση µεσογειακής φώκιας. 

• Υποστήριξε δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της 

Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, της Καλλιστώς, και της Οικολογικής Εταιρείας 

Ανακύκλωσης. 

• ∆ιατηρεί συνεργασία µε την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, η οποία 

συµµετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του τριετούς ευρωπαϊκού προγράµµατος 

climabiz της Τράπεζας. 

• Συνέχισε τη συνεργασία µε τον κοινωνικό συνεταιρισµό «Κλίµαξ plus» για τη 

συλλογή του χαρτιού προς ανακύκλωση στην Αττική. Η συνεργασία αυτή, πέραν 

της συνδροµής στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Τράπεζας, 
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ουσιαστικά ενισχύει οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην επανένταξη 

ευπαθών ατόµων στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό. 

• Στο πλαίσιο του climabiz, διοργάνωσε ηµερίδα εργασίας µε εκπροσώπους 

επιχειρηµατικών κλάδων και του ακαδηµαϊκού χώρου για να εξετάσουν τις 

επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή στην οικονοµία.177 

 

5.2.9  Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Από την προηγηθείσα παρουσίαση, προκύπτει ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει 

κατορθώσει να δηµιουργήσει ένα πολύ ισχυρό και γερά θεµελιωµένο πράσινο 

προφίλ, επιδιώκοντας την περιβαλλοντική προστασία και την αειφορία σε όλες τις 

εκφάνσεις της λειτουργικής και επιχειρηµατικής της δράσης. Τα µετρήσιµα 

αποτελέσµατα που παρουσίασε στην Περιβαλλοντική της ∆ήλωση για το 2011, 

αποδεικνύουν ότι η περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί, αποδίδει καρπούς και η 

πράσινη δράση της είναι ουσιαστική και έχει αντίκρισµα. 

Καθοριστικός παράγοντας στην ευόδωση της προσπάθειάς της, αναδεικνύεται το 

ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο έχει µυηθεί στις αρχές της πράσινης ανάπτυξης 

και της αειφορίας και έχει εκπαιδευτεί σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και 

πράσινης επιχειρηµατικότητας. Το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς έχει στην 

πλειοψηφία του αναπτύξει πράσινη συνείδηση και αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη της 

Τράπεζας για µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, απαιτεί συλλογική 

προσπάθεια.  

Άλλωστε το προσωπικό της Τράπεζας, είναι η εικόνα της αλλά και ο κοινωνός των 

αρχών της πράσινης ανάπτυξης στους πελάτης της. Στόχος της Τράπεζας δεν είναι 

µόνο η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του πράσινου πελάτη αλλά και η µύηση 

όλων των πελατών στα θέµατα της περιβαλλοντικής προστασίας και η ενηµέρωση 

τους αναφορικά µε τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την υιοθέτηση 

πράσινων πρακτικών στην προσωπική και επαγγελµατική τους δράση. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κατορθώσει να διαφοροποιηθεί έναντι των ανταγωνιστών 

της, καθώς δεν προσφέρει µόνο µία ευρεία γκάµα πράσινων τραπεζικών προϊόντων 

προς ιδιώτες και επαγγελµατίες αλλά µια µοναδική υπηρεσία και εµπειρία που 

προκύπτει από την πράσινη φιλοσοφία της. Ο πελάτης της Τράπεζας γνωρίζει ότι 

επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς, επιλέγει µία Τράπεζα που πέραν της επιδίωξης 
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του κέρδους αναλαµβάνει δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αειφορία. Έτσι ο πελάτης λαµβάνει επιπρόσθετα, την ηθική ικανοποίηση ότι 

χρησιµοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και πολύ 

περισσότερο ότι ενισχύει και στηρίζει µία τράπεζα που εργάζεται για την προστασία 

του οικοσυστήµατος. 

Πολύ σηµαντικός συντελεστής στην επιτυχία της στρατηγικής της πράσινης 

διαφοροποίησης που έχει επιλέξει η Τράπεζα, είναι το γεγονός ότι η πράσινη 

ταυτότητά της δεν είναι µία θεωρητική δήλωση αλλά αποδεικνύεται επίσηµα και από 

την ενεργή δράση της αλλά και µέσω των επίσηµων πιστοποιήσεων που έχεi λάβει 

(EMAS, ISO 14001:2004) και έτσι δεν τυγχάνει αµφισβήτησης. Επιπλέον πολύ 

σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας, είναι η ικανότητα της τράπεζας να επικοινωνεί 

σωστά και αποτελεσµατικά στον καταναλωτή τόσο τα πράσινα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων της όσο και την πράσινη ταυτότητά της ως οργανισµού, να δηµοσιοποιεί 

τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την περιβαλλοντική της δράση και να συµµετέχει σε 

διάλογο για περιβαλλοντικά θέµατα µε τους κοινωνικούς της εταίρους (εργαζοµένους, 

µετόχους, πελάτες, προµηθευτές και την πολιτεία). 

Επιπρόσθετα η Τράπεζα Πειραιώς στην προσπάθεια της να µειώσει το 

περιβαλλοντικό της αποτύπωµα και να συνταχθεί µε τις αρχές της βιώσιµης 

ανάπτυξης, έχει αναπτύξει σηµαντικούς πόρους και θεµελιώδεις ικανότητες που της 

επιτρέπουν να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της. Ο 

σηµαντικότερος άυλος πόρος που έχει αναπτύξει και ισχυροποιήσει, είναι φυσικά η 

φήµη της, καθώς εµφανίζεται ως ένας κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητος 

οργανισµός που σέβεται και ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Οι ανθρώπινοι 

πόροι της Τράπεζας από την άλλη, δηλαδή οι εργαζόµενοι σε αυτήν, αναδεικνύονται 

όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, σε καταλυτικούς παράγοντες επιτυχίας στην 

προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής της διαχείρισης. Τέλος, όσον αφορά 

στους οργανωτικούς της πόρους, η Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα άρτιο σύστηµα 

προγραµµατισµού, ελέγχου και συντονισµού της πράσινης δράσης της. 

Έτσι η Τράπεζα Πειραιώς έχει κατορθώσει να οικοδοµήσει µία ισχυρή εταιρική 

κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της βιωσιµότητας και της αειφορίας, να 

βελτιώσει τη φήµη της στην αγορά, προβάλλοντας την περιβαλλοντική και κοινωνική 

της ευαισθησία και να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως η πρώτη πράσινη 

τράπεζα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Η κατάκτηση αυτή είναι αποτέλεσµα βαθειάς 

εσωτερικής διεργασίας, συνδυασµού και αλληλεπίδρασης πολλών διαφορετικών 
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πόρων και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να τύχει αντιγραφής και λογίζεται ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Τράπεζας έναντι των ανταγωνιστών της.  

 

5.2.10 Συµπέρασµα  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσθηκε η πράσινη διάσταση της Τράπεζας Πειραιώς και 

µέσω της ανάλυσης πτυχών του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος, 

επιχειρήθηκε η τεκµηρίωση της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την 

Τράπεζα µέσω της υιοθέτησης µιας στρατηγικής πράσινης διαφοροποίησης. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, θεµελιώνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα από τη µια µε 

την προσφορά ενός διαφοροποιηµένου προϊόντος µε απτά και αντιληπτά πράσινα 

χαρακτηριστικά και από την άλλη µε την ισχυρή εταιρική της κουλτούρα και 

φιλοσοφία που βασίζεται στην περιβαλλοντική και κοινωνική της ευαισθησία και είναι 

αποτέλεσµα βαθιάς εσωτερικής διεργασίας και ανάπτυξης σηµαντικών πόρων και 

θεµελιωδών ικανοτήτων.  

Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός, ότι το ασταθές σύγχρονο οικονοµικό 

περιβάλλον, η κρίση του τραπεζικού συστήµατος αλλά και ο υψηλός ανταγωνισµός 

µεταξύ των επιχειρήσεων του τραπεζικού κλάδου ο οποίος παρουσιάζει τάση 

συρρίκνωσης, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικές απειλές για τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της Τράπεζας Πειραιώς. 

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, απαιτείται από την Τράπεζα συνεχής επαγρύπνηση και 

εντατική προσπάθεια, όχι µόνο συντήρησης αλλά και εξέλιξης των χαρακτηριστικών 

εκείνων που τη διαφοροποιούν και την κάνουν να ξεχωρίζει έναντι των ανταγωνιστών 

της. Πρέπει να αναβαθµίζει συνεχώς την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών της ενισχύοντας την πράσινη διάστασή 

τους, να καλλιεργεί την εταιρική της κουλτούρα και τη φήµη της στην αγορά, να 

βελτιώνει τους πόρους και τις ικανότητές της. 

Εποµένως και προκειµένου η Τράπεζα Πειραιώς να διατηρήσει τη συγκριτική της 

υπεροχή, απαιτείται η διαρκής ενίσχυση των επιµέρους στοιχείων που 

διαµορφώνουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα έτσι ώστε να αναδηµιουργούνται 

νέα διαδοχικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 
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