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Πεξίιεςε 

Σν θχξην ζέκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ηξάπεδα κπνξεί 

λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Σν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ κπνξεί λα δψζεη ζε κηα επηρείξεζε ηελ ψζεζε 

λα αλαπηπρζεί θαη λα κπνξέζεη λα επηθξαηήζεη ηνπ αληαγσληζκνχ, λα θαηαθηήζεη ην 

ζεκαληηθφηεξν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο θαη έηζη λα απνθηήζεη ηνλ εγεηηθφ 

ξφιν ζηελ αγνξά ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξαπεδψλ ζηηο κέξεο καο, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ θάπνηα 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο. Έηζη, νη ππνςήθηνη πειάηεο θαηαθεχγνπλ ζε 

άιια θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο ηξάπεδαο, φπσο είλαη ε θήκε, ην κέγεζνο ηεο 

ηξάπεδαο, θαη νη ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ απφ γλσζηά ηνπο πξφζσπα. Γηα απηνχο ηνπο 

ιφγνπο, νη ηξάπεδεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ελζσκαηψλνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο επζχλεο κε ζθνπφ λα απνδείμνπλ ζην επξχ 

θνηλφ φηη ην θέξδνο δελ είλαη ην κνλαδηθφ δεηνχκελν γηα έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, 

αιιά ζεκαληηθνί είλαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία θαη 

πξσηίζησο ν άλζξσπνο. 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο απηήο αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά είδε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα ηππηθή επηρείξεζε. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζηξαηεγηθφ management, κηα έλλνηα ε νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο, θαη πψο 

απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ην 

ππφδεηγκα ηνπ Porter, πνπ είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ππφδεηγκα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

κίθξν-πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ε δηακφξθσζε, ε 

πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία απνηεινχλ ηα 

ηξηα ηειεπηαία ζηάδηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ management πνπ αλαιχεηαη 

ζην θεθάιαην απηφ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο κειέηεο γίλεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ 

αξρψλ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. Αξρηθά, 

δίλνληαη νη πην δηαδεδνκέλνη νξηζκνί γηα ην ηί είλαη ε ΔΚΔ, θαη ζηε ζπλέρεηα δίλνληαη 
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νξηζκέλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη ζηελ πηνζέηεζή ηεο. 

πλερίδνληαο ζην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα 

επηρείξεζε ελζσκαηψλεη ηελ ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο, κε νδεγφ δηαθφξνπο εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Σν επφκελν θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ηεο ΔΚΔ 

ρξνληθά κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηε ζεσξία ηεο ΔΚΔ, ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ νηθνλνκηθή, ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ θνηλσληθή. Σέινο, γίλεηαη κηα 

αλαθνξά ζην πξφηππν ISO 26000, ην νπνίν απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ θψδηθα νξζήο 

πξαθηηθήο γηα ηελ ΔΚΔ, θαη θιείλνληαο αλαιχεηαη ν δείθηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο 

πνπ απνηειεί έλαλ παγθφζκην δείθηε απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο ζηα ζέκαηα ηεο ΔΚΔ. 

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ ηεο ΔΚΔ ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

βαζηθφηεξνη δείθηεο ηνπ πην πξφζθαηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ηεο Σξαπέδεο 

Πεηξαηψο. Ζ παξνπζίαζε ησλ δεηθηψλ βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ην Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο ζηελ Διιάδα, θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο 

άμνλεο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηε ζέζε ηεο ηξάπεδαο ζηελ αγνξά, ηηο ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ 

θνηλσλία. 

Κιείλνληαο ηελ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξέπεη λα γίλεη 

αλαθνξά ζην ηέηαξην θεθάιαην ην νπνίν απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

πνπ παξνπζηάδεηαη, θαη αλαθέξεηαη ζηνλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ ηεο Alpha Bank. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ δεηθηψλ είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, θαη γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη δχν ηξάπεδεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο ίδηεο 

βαζηθέο αξρέο ηεο ΔΚΔ θαη ε εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη εμίζνπ εληππσζηαθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. 

 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ηξαηεγηθή, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Σξάπεδεο, Κνηλσληθφο 

απνινγηζκφο, Γείθηεο Κνηλσληθνχ Απνινγηζκνχ 
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Abstract 

The main subject of the present project is the opportunity for a bank to gain competitive 

advantage by adopting the main principles of Corporate Social Responsibility. The 

competitive advantage can give an enterprise the opportunity to win the biggest market 

share, and become the market leader. Nowadays, the services in the bank sector do not 

have any significant difference from the one bank to another. As a result, the potential 

customers examine other criteria in order to choose a bank to cooperate with, such as 

the reputation, the bank‟s size and the recommendations they have been given. That‟s 

why banks struggle to integrate the main principles of CSR in order to prove that profit 

is not the only that matters for a bank, but there are other more important factors such as 

environment, society and last but not least, human. 

The first chapter of this project refers to the general principles of business policy. The 

first part refers to the most important categories of business policy for a typical firm. 

The next part refers to the strategic management and the way that it affects a firm‟s 

performance, and there is the presentation of the internal and external environment of a 

firm. In addition, there is the presentation of Porter‟s model which is the most important 

model for the analysis of a firm‟s micro-environment. 

The second chapter of the present project refers to the main principles and subjects of 

CSR. First of all, there are the most common definitions of CSR and the main reasons 

for the adoption of CSR by the firms. The next part refers to the evolution of CSR into 

the European Union, but also to the main reasons for the development of CSR 

worldwide. The next subject that is being analyzed is one of the most important in 

CSR‟s theory, the three dimensions, and more specifically, the economic, the 

environmental and the societal dimension. The last part of this chapter refers to the ISO 

26000 standard, a standard for CSR good practices. Finally, there is the presentation of 

the most famous CSR index that evaluates the performance of a firm in CSR subjects. 

The third chapter constitutes the first part of the case study for the implementation of 

CSR‟s principles at the banking sector. The main indicators of the most recent CSR 

report of Piraeus Bank are presented, and the analysis and evaluation of the report is 

based on four principles, the bank‟s position in the market, the environmental-friendly 

actions, the working environment and the contribution to the society. 
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To sum up the abstract of the present project, there should be a mention to the fourth 

chapter that constitutes the second part of the case study, and refers to the CSR report of 

Alpha Bank. The indicators‟ presentation is the same as in the third chapter. The 

conclusion of this case study is that although both banks have adopted the same CSR‟s 

principles and the implementation is done in their own way, the results of both banks 

are impressive for the environment and society in general. 

 

Key-words: Strategy, Corporate Social Responsibility, Banks, CSR Reports, CSR‟s 

indicators 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί ν νξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην εζσηεξηθφ θαη 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ εξγαιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κειεηεζεί θαη λα αλαιπζεί ην εζσηεξηθφ, αιιά θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. 

 

1.2 Οξηζκόο ζηξαηεγηθήο επηρεηξήζεσλ 

Χο ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο νξίδεηαη έλα πεξηεθηηθφ ζρέδην ην νπνίν δειψλεη 

πψο ε επηρείξεζε ζα επηηχρεη ηελ απνζηνιή, αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

επηρείξεζεο (Wheelen & Hunger, 2010). 

 

1.2.1 Σα είδε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Μηα ηππηθή επηρείξεζε πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηξία είδε ζηξαηεγηθήο:  

 Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή: Ζ ζηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή 

θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ηεο 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηε κεγέζπλζε, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ηεο γξακκψλ. εκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη απνθαζίδεη ζε πνηνπο θιάδνπο θαη ζε 

πνηεο αγνξέο ζα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζα αληαγσλίδεηαη ε επηρείξεζε. 

ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, πεξηιακβάλνληαη ηξείο θαηεγνξίεο, ε 

ζηαζεξνπνίεζε, ε αλάπηπμε θαη ε πεξηζπιινγή. 
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα (1.1) παξνπζηάδεηαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ κνληέιν, ην 

νπνίν δείρλεη ηί ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε, αλάινγα κε 

ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αληαγσλίδεηαη (Wheelen & Hunger, 2010). 

 

Πίλαθαο 1.1 

Τπόδεηγκα επηρεηξεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πγθέληξσζε κέζσ 

θαζεηνπνίεζεο 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πγθέληξσζε κέζσ νξηδφληηαο 

νινθιήξσζεο 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Γηάζσζε-αλαζηξνθή 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ 

Παχζε ή ζπλέρηζε κε πξνζνρή 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πγθέληξσζε κέζσ νξηδφληηαο 

νινθιήξσζεο 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ 

Κακία αιιαγή 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Αηρκάισηε επηρείξεζε ή 

μεπνχιεκα 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Υξενθνπία ή ξεπζηνπνίεζε 

Πεγή: Wheelen, L., T., Hunger, J., D., 2010, “Concepts in strategic management and business policy”, 

Prentice Hall. 

 

ην ζεκείν απηφ, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηνπο φξνπο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη δελ έρνπλ αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο. 

Ζ ζπγθέληξσζε κέζσ θαζεηνπνίεζεο ή θάζεηε νινθιήξσζε, είλαη ε ζηξαηεγηθή 

κέζσ ηεο νπνίαο κηα επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη αλαιακβάλνληαο θαη ηε ιεηηνπξγία 

πνπ πξνεγνπκέλσο γηλφηαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ ην δηαλνκέα. 

Ζ ζπγθέληξσζε κέζσ νξηδφληηαο νινθιήξσζεο είλαη ε ζηξαηεγηθή κέζσ ηεο νπνίαο 

κηα επηρείξεζε επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, 

παξάγνληαο ην ίδην πξντφλ. 
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ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε, πνπ ζεκαίλεη φηη 

κηα επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη ζε κηα λέα αγνξά θαη ζηελ παξαγσγή ελφο λένπ 

πξντφληνο, ε νπνία φκσο έρεη ζρέζε κε ην πξντφλ πνπ παξάγεη ήδε ε επηρείξεζε. 

Σέινο, ν φξνο αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

απφθαζε κηαο επηρείξεζεο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έλαλ λέν θιάδν θαη ζηελ 

παξαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο, ην νπνίν δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην πξντφλ πνπ 

παξάγεη ήδε. 

Καη νη ηέζζεξηο παξαπάλσ ηξφπνη αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

είηε κε εζσηεξηθή αλάπηπμε, δειαδή θηηάρλνληαο νπζηαζηηθά κηα λέα κνλάδα 

παξαγσγήο απφ ηελ αξρή, είηε κε εμσηεξηθή αλάπηπμε, δειαδή εμαγνξάδνληαο κηα 

ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε (Wheelen & Hunger, 2010). 

 

 

 Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή: Ζ ζηξαηεγηθή απηή αζρνιείηαη κε ην πψο κηα 

επηρείξεζε αληαγσλίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή κηα ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε πξέπεη λα ηεο δίλεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη αθελφο ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε, θαη αθεηέξνπ ζην ζπλδπαζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ 

ηεζεί. 

χκθσλα κε ηνλ Porter, ππάξρνπλ δχν γεληθέο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Απηέο είλαη ε 

ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο θαη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο ( ή εγεζίαο θφζηνπο), αλαθεξφκαζηε 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζρεδηάδεη θαη λα βγάδεη ζηελ αγνξά πην 

απνδνηηθά έλα πξντφλ ην νπνίν είλαη παλνκνηφηππν κε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο ζηνρεχεη ζε πξντφληα καδηθήο 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη απαηηεί κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ρακειφ 
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θφζηνο παξαγσγήο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζε ηνκείο φπσο ε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε (R&D), ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ζηηο πσιήζεηο θαη ζηε δηαθήκηζε. 

Δμαηηίαο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο απηνχ, ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα 

ρξεψλεη ην πξντφλ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, βγάδνληαο φκσο έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ θέξδνο. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ πξντφλ ην νπνίν δίλεη κηα κνλαδηθή αμία 

ζηνλ αγνξαζηή, ζε ηνκείο φπσο ε πνηφηεηα, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά ηελ αγνξά ηνπ. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηνρεχεη ζηε καδηθή αγνξά, θαη ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή 

κηαο ππεξεζίαο, πνπ ηελ αληηιακβάλεηαη ε αγνξά σο θάηη ην κνλαδηθφ. Γηα απηφ ην 

ιφγν, ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεψζεη θάηη παξαπάλσ γηα απηφ ην πξντφλ ή ππεξεζία. 

Ζ έλλνηα ηνπ κνλαδηθνχ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ, κε θάπνηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ή αθφκα θαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κεηά ηελ αγνξά 

ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο εκθαλίδεηαη σο κηα βηψζηκε ζηξαηεγηθή γηα λα 

θεξδίδεη κηα επηρείξεζε, θαζψο νη αγνξαζηέο ελφο ηέηνηνπ πξντφληνο εκθαλίδνπλ 

ρακειή ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ην απμεκέλν θφζηνο 

ζπλήζσο κεηαθπιίεηαη ζηνπο αγνξαζηέο. Σέινο, έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη εμαηηίαο ηεο πίζηεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην 

πξντφλ, δεκηνπξγνχληαη πςειά εκπφδηα εηζφδνπ ζε λένπο αληαγσληζηέο πνπ ζέινπλ 

λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, θαζψο απηνί πξέπεη λα βξνπλ ην δηθφ ηνπο ζεκείν 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζα πξνζειθχζεη ηνπο θαηαλαισηέο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαγσληζηνχλ επηηπρψο (Wheelen & Hunger, 2010). 

 

 Λεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή: Ζ ζηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν θάζε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή κηαο επηρείξεζεο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθήο, 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ ηεο. Αθνξά θπξίσο ην πψο 

ε επηρείξεζε ζα δεκηνπξγήζεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, έηζη ψζηε απηφ ζηελ πνξεία λα γίλεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα. 
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ε κηα επηρείξεζε, ε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα επηρείξεζε 

αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο, πξέπεη θαη φια ηα ηκήκαηα ηεο λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα επίπεδν θφζηνπο ην νπνίν ζα επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα πηνζεηεί ηελ αλσηέξσ ζηξαηεγηθή (Wheelen & Hunger, 2010). 

 

1.2.2 Οη κπιέ θαη θόθθηλνη σθεαλνί ( Blue and red oceans)  ζηε ζηξαηεγηθή 

Παξ‟φηη ν φξνο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηνο, νη κπιέ σθεαλνί ππάξρνπλ γηα πνιιά 

ρξφληα ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. Γεκηνπξγνχληαλ θαη δεκηνπξγνχληαη πάληα 

εθεί φπνπ νη επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ ην θέλν θαη δεκηνπξγνχλ κηα λέα βηνκεραλία. 

Όπνηε δεκηνπξγνχληαη ηέηνηεο επθαηξίεο, είλαη πάληα θαιφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κηαο ρψξαο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κπιέ 

σθεαλνχ ζεκαίλεη φηη κηα επηρείξεζε θηλείηαη ζε ηνκείο φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο 

αληαγσληζκφο. Απφ ηελ άιιε, ε ζηξαηεγηθή ηνπ θφθθηλνπ σθεαλνχ ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε θηλείηαη ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη πνιχ κεγάινο αληαγσληζκφο, θαη 

πξνζπαζεί λα επηβηψζεη απφ έλαλ πφιεκν κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Οη επηρεηξήζεηο 

δχζθνια θηλνχληαη ζηα λεξά ηνπ κπιέ σθεαλνχ. Μφιηο φκσο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

ινγηθή αιιά θαη ηα πνιιαπιά νθέιε ηνπ, ζα πεξάζνπλ ζίγνπξα ζηε δεκηνπξγία 

πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ κπιέ σθεαλψλ ( Kim & Mauborgne, 2004). 

 

1.3 ηξαηεγηθή θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα (operational effectiveness) 

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ηα πςειφβαζκα ζηειέρε πξνζπαζνχλ λα εγθιηκαηηζηνχλ ζην 

λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ. Οη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα είλαη επέιηθηεο έηζη ψζηε λα αληηδξνχλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά 

απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

πνιιέο κειέηεο κε ζθνπφ λα βξίζθνπλ ηηο άξηζηεο πξαθηηθέο. Δπίζεο, πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχλ αξθεηέο θχξηεο ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ θαη λα 

πξνζπεξλνχλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 
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ηε ζεκεξηλή επνρή, νη επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα κέλνπλ ζηαηηθέο, αιιά πξέπεη λα 

εμειίζζνληαη ζπλερψο, θαζψο πιένλ είλαη αξθεηά εχθνιν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα 

αληηγξάςνπλ ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, αιιά αθφκα θαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα. Απηέο φκσο νη απφςεηο νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα πηνζεηνχλ κηα 

ζηξαηεγηθή ηνπ θαηαζηξνθηθνχ αληαγσληζκνχ. Δίλαη αιήζεηα φηη πνιιά απφ ηα 

εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ έρνπλ αηνλίζεη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, 

επίζεο είλαη αιήζεηα φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ επελδχζεη αξθεηά ζην λα 

θαηαθέξνπλ λα είλαη «ιηηέο» ζηελ παξαγσγή. Χζηφζν, απηφ πνπ ζε κεξηθέο 

βηνκεραλίεο νλνκάδεηαη ππεξ-αληαγσληζκφο είλαη ην απνηέιεζκα ιάζνο ρεηξηζκψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, θαη φρη έλα αλαπφθεπρην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο 

πνπ έρεη ππνζηεί ν αληαγσληζκφο ζηελ επνρή καο (Porter, 1996). 

Ζ θχξηα αηηία απηήο ηεο παξαλφεζεο είλαη ε απνηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

δηαρσξίζνπλ ηε ζηξαηεγηθή απφ ηελ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζηξαηεγηθή είλαη ζεκαληηθά θνκκάηηα γηα λα επηηεπρζεί 

κηα εμαηξεηηθή απφδνζε, πνπ είλαη θαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο θάζε νξγαληζκνχ. 

Όκσο, είλαη δχν θνκκάηηα πνπ ιεηηνπξγνχλ εληειψο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο κφλν αλ δεκηνπξγήζεη 

κηα δηαθνξά πνπ ζα κπνξεί λα δηαηεξήζεη. Πξέπεη λα δψζεη κεγαιχηεξε αμία ζηνπο 

πειάηεο ηεο, ή λα δψζεη κηα αληίζηνηρε αμία κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, αιιά ζε 

ρακειφηεξε ηηκή απφ απηνχο. 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ελλνείηαη φηη κηα 

επηρείξεζε απνδίδεη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχηεξα απφ φηη απνδίδνπλ νη 

αληαγσληζηέο ηεο. Ζ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα. Αλαθέξεηαη ζην πψο κηα επηρείξεζε ρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηηο εηζξνέο 

ηεο έηζη ψζηε λα έρεη ιηγφηεξα ειαηησκαηηθά θαη λα παξάγεη θαιχηεξν πξντφλ. 

Παξάιιεια, ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ην πψο κηα επηρείξεζε επηηπγράλεη ζην λα 

θάλεη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ή ην πψο νινθιεξψλεη 

παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο κελ, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Porter, 1996). 
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1.4 Ση είλαη ην ζηξαηεγηθό management? 

Σν ζηξαηεγηθφ management είλαη έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ πνπ θαζνξίδεη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ηε ζπλνιηθή απφδνζε ελφο 

νξγαληζκνχ.  

Τπάξρνπλ αξθεηά κνληέια ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ζηξαηεγηθφ management, θαη 

αλαιχνπλ ηε ζηξαηεγηθή δηεξγαζία. Έλα απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 

ζρνιέο δηνίθεζεο επηρείξεζεσλ είλαη ην αθφινπζν, πνπ πεξηιακβάλεη νρηψ ζηάδηα: 

 Όξακα θαη απνζηνιή 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζθνπνχ ηεο επηρείξεζεο 

 Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Δλαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

 Δπηινγή ζηξαηεγηθήο 

 Δθαξκνγή θαη 

 Έιεγρνο ζηξαηεγηθήο. 

ηα πιαίζηα φκσο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα αλαιπζεί έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλσηέξσ ζηάδηα θαη παξνπζηάδεη πιεξέζηαηα ηε 

ζηξαηεγηθή δηεξγαζία (French, 2009). 

Σν ζηξαηεγηθφ management ινηπφλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα, ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ζηξαηεγηθνχ management ηνπ Wheelen ην νπνίν αλέπηπμε ην 1981. Σα 

ηέζζεξα ζηάδηα είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ ελφο νξγαληζκνχ, ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ε εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο, θαη ηέινο, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ηειηθά 

εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο (Wheelen & Hunger, 2010). 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ, θξίλεηαη ζθφπηκν  λα αλαπαξαζηαζεί 

γξαθηθά ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ management, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά. 
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Πίλαθαο 1.2 

Μνληέιν ζηξαηεγηθνύ management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Wheelen, L., T., Hunger, J., D., 2010, “Concepts in strategic management and business policy”, Prentice 

Hall. 

 

 

1.4.1 Αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

1.4.1.1 Αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ απνθάζεψλ ηεο. 

Αλίρλεπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο: 

πγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ 

Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο: 

 Αλάπηπμε ηνπ καθξνρξφληνπ ζρεδίνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθήο: 

Ζ ζηξαηεγηθή γίλεηαη πξάμε 

Αμηνιφγεζε θαη 

έιεγρνο: 

Παξαθνινχζεζε ηεο 

επίδνζεο 

Δμσηεξηθφ: 

Δπθαηξίεο θαη 

απεηιέο 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ: 

Πφξνη θαη θιίκα 

Κνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ 

Άκεζν πεξηβάιινλ: 

Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ 

Δζσηεξηθφ: 

Γπλάκεηο θαη 

αδπλακίεο 

Γνκή 

Κνπιηνχξα:  

Αμίεο, πξνζδνθίεο 

Πφξνη: πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηθαλφηεηεο, 

γλψζε 

 

Απνζηνιή: 

Λφγνο 

χπαξμεο ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 

 

θνπνί: Σί 

απνηειέζκαηα 

λα 

επηηεπρζνχλ 

θαη κέρξη 

πφηε. 

 

 

 

 

 

 

ηξαηεγηθέο

: Πιάλν γηα 

λα 

επηηεπρζεί ε 

απνζηνιή 

θαη νη 

ζθνπνί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνιηηηθέο: 

Καηεπζπλη

ήξηεο 

γξακκέο γηα 

ηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίδνζε: 

Πξαγκαηη

θά 

απνηειέζ

καηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνγξάκκ

αηα: 

Γξαζηεξη

φηεηεο 

πνπ 

απαηηνχλη

αη γηα λα 

επηηεπρζεί 

έλα ζρέδην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνυπνινγ

ηζκφο: 

Κφζηνο 

πξνγξακκά

ησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαδηθαζί

εο: 

Γηαδνρηθά 

βήκαηα 

γηα λα 

νινθιεξσ

ζεί κηα 

εξγαζηία 
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Ζ αλεχξεζε θαη ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε 

δηαδηθαζία γηα ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε. 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, 

πεξηβάιινληαη θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο 

επηρείξεζεο αλαιχεηαη ζην α) γεληθεπκέλν-κάθξν πεξηβάιινλ θαη ζην β) άκεζν-

κίθξν πεξηβάιινλ (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

α) Σν γεληθεπκέλν-κάθξν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλάκεηο θαη 

θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

ζηελ πνξεία ηεο. Αλαθέξεηαη ζηε κειέηε φισλ εθείλσλ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ θαζνξίδνπλ κηα επηρείξεζε ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν θαη αλ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Γηα παξάδεηγκα, ε χθεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα 

ε επηρείξεζε, ε πνιηηηθή ξεπζηφηεηα θαη ν πςειφο πιεζσξηζκφο είλαη δπλάκεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή πνξεία ηεο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο. 

Σν θαιχηεξν κνληέιν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κάθξν πεξηβάιινληνο είλαη ην PEST 

(Political, Economical, Sociological, Technological), δειαδή αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ κηα 

επηρείξεζε (Παπαδάθεο, 2007). 

Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο 

πνπ επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα έλαλ νξγαληζκφ. Οη επηρεηξήζεηο ζε θάζε ρψξα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, θαη έηζη πξνζαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 

αλάινγα κε απηέο. Τπάξρεη φκσο θαη ην αληίζεην ελδερφκελν, δειαδή κηα κεγάιε 

πνιπεζληθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα ρψξα λα κπνξεί λα επεξεάδεη 

ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε απηήλ. Καη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηέηνησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία κηαο ρψξαο, άξα θαη ηεο δχλακεο 

επεξεαζκνχ θαη επίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεη ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ κειέηε ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ζηηο κέξεο καο 

γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην πνιηηηθφ αιια θαη λνκηθφ 

θαζεζηψο θάζε ρψξαο είλαη πνιιέο θνξέο ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Οη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο εμειίμεηο, θαηί πνπ 

είλαη αξθεηά ρξνλνβφξν θαη ίζσο επηθέξεη κεγαιχηεξεο δαπάλεο. Έηζη, γηα λα 
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κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα δξνπλ αθφκα θαη θάησ απφ έλα ξεπζηφ πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ραξάμνπλ κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην επέιηθηε (Παπαδάθεο, 2007). 

ε αξθεηέο ρψξεο, νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε έλα ζηαζεξφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 

Όκσο, ππάξρνπλ θαη ρψξεο ζηηο νπνίεο ην πνιηηηθφ ζθεληθφ είλαη ξεπζηφ, θαη απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα πξέπεη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο λα 

είλαη αλαγθαζκέλα λα θάλνπλ αθξηβείο θαη πξνζερηηθέο κειέηεο φζνλ αθνξά ηηο 

πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ θαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Οη αιιαγέο ηεο πνιηηηθήο κηαο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηε βηνκεραλία κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηεξάζηηα επηξξνή ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ηξνπνπνηήζεηο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, αιιαγέο ζηα εξγαζηαθά, 

αιιά θαη ηα θξαηηθά κνλνπψιηα. Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο θαη νη αιιαγέο 

πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, νλνκάδνληαη 

«πνιηηηθφο θίλδπλνο» θαη πξέπεη λα κειεηψληαη θαη λα εμεηάδνληαη απφ ηα ζηειέρε 

ησλ επηρείξεζεσλ. Έηζη, θαιφ ζα ήηαλ νη επηρεηξήζεηο λα κειεηνχλ ηηο αληηιήςεηο 

ησλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο 

ζε εζληθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, θαη ην πψο αληηκεησπίδεη ε θάζε 

θπβέξλεζε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα κνλνπψιηα. πλνςίδνληαο, νη πνιηηηθέο δπλάκεηο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ρψξα, θαη έηζη κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην γεληθεπκέλν 

πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Ο βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ν ίδηνο, είηε κηιάκε 

γηα κηθξέο είηε γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, νη εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε κηαο ρψξαο, απνηεινχλ κηα ηζρπξή εμσηεξηθή δχλακε πνπ 

επεξεάδεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ. Έλαο παξάγνληαο πνπ θάλεη αθφκε πην 

ηζρπξή ηε δχλακε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ην γεγνλφο φηη δε κπνξνχλ λα 

γίλνπλ καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κηα 

επηρείξεζε. Μεξηθνί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ κηαο 
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επηρείξεζεο είλαη ηα επηηφθηα, ν πιεζσξηζκφο, ε θαηαλάισζε θαη ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα. Όινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην κάθξν-πεξηβάιινλ 

κηαο επηρείξεζεο, θαη λα αιιάμνπλ δξακαηηθά ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί, παξάγεη θαη πνπιάεη κηα επηρείξεζε. 

Γηα λα γίλεη αθφκα πην θαηαλνεηή ηελ αλάγθε κειέηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα επέλδπζε ζε κηα 

ρψξα, θαιφ ζα είλαη πξψηα λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη νη πξννπηηθέο ηνπ, αλ δειαδή ε ρψξα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν 

χθεζεο ή αλάπηπμεο θαη πφζν είλαη πηζαλφ λα ζπλερηζηεί απηφ. Βέβαηα, πξέπεη νη 

επηρεηξήζεηο λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά θαη ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ζέινπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ, θαζψο απηφο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα δηαγξάθεη δηαθνξεηηθή 

πνξεία ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα (Παπαδάθεο, 2007). 

Όηαλ ζε κηα επηρείξεζε εμεηάδεηαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ιακβάλνπκε 

ππφςηλ καο ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, φπσο επίζεο ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνίν ιεηηνπξγεί, θαη ην γεληθφηεξν παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κηαο θαη πιένλ φιεο νη επηρεηξήζεηο δξνπλ ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ. Οξηζκέλα γεγνλφηα πνπ έρνπλ επεξεάζεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

παγθνζκίσο είλαη: 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

 Ζ ηεξάζηηα ζπκκεηνρή ηεο Κίλαο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο αλαηνιήο ζηελ 

παγθφζκηα παξαγσγή. 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2008. 

 Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη ρηππήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην 

2009. 

 

Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά γεγνλφηα, αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιια νηθνλνκηθά γεγνλφηα 

επεξεάδνπλ ελ δπλάκεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη πξνζερηηθά απφ ηα ζηειέρε θαη ηνπο αλαιπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πλνςίδνληαο, ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ: 
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 Σν Α.Δ.Π. θάζε ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, φπσο επίζεο θαη ην 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. 

 Σν επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη ην εξγαηηθφ δίθαην γεληθφηεξα 

 Σν πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ηε δηάξζξσζε απηήο. 

 Σν πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Σν θφζηνο ρξήζεο δηαθφξσλ πξψησλ πιψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ 

παξαγσγή ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 Σηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 

 Σελ ηάζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 Σε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ θάζε λνκίζκαηνο. 

 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ γηα θάπνην ιφγν 

ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αθφκα θαη αλ ζεσξνχληαη πνιχ αζήκαληεο γηα ηελ 

επηρείξεζή καο, θαιφ ζα είλαη λα κειεηεζνχλ ζνβαξά σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ, θαζψο κπνξεί λα πξνθιεζεί έλα ληφκηλν επηπηψζεσλ πνπ 

ζην ηέινο είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

γηα ηελ πνξεία ηεο νπνίαο ππάξρεη ελδηαθέξνλ (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηαθξίλνπλ ηα κέιε πνπ απνηεινχλ κηα νκάδα απφ ηα κέιε κηαο άιιεο. Γίλεηαη 

αλαθνξά δειαδή ζηα πηζηεχσ, ζηα ηδαληθά, ζηηο αμίεο θαη ηα ήζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

θάζε θνηλσληθή νκάδα. Σν θνηλσληθνπνιηζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα κειεηάηαη πξνζερηηθά, δηφηη κηα πξνζέγγηζε ε 

νπνία δε ζα είλαη θνηλσληθά απνδεθηή, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππφςηλ δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα πηζηεχσ θαη νη αμίεο ησλ 

αλζξψπσλ ζε κηα θνηλσλία είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ δπλεηηθά λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 
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Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

αθνξνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη: 

 Ζ ζεκαζία ηεο θαξηέξαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο ζε θάζε ρψξα. 

 Πψο νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη θάπνηεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη νη εζηθνί θαλφλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο γηα ίζε εμέιημε 

κε ηνπο άλδξεο. 

 Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ζε θάζε ρψξα, γηα παξάδεηγκα ε ειηθηαθή 

δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

ηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, θάηη πνπ νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ. Έηζη, ηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη 

λα αλαθαιχςνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ έλαλ λέν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηεπζχλνπλ ην 

λέν θαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εηεξνγελέο εξγαηηθφ δπλακηθφ. Μεγάιε 

ζπλεηζθνξά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξνχλ λα έρνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα παίξλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ην πψο ζα αληηκεηψπηδνπλ ηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη ηηο κεηνλφηεηεο πνπ εηζέξρνληαη ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

Σα ζηειέρε ινηπφλ, εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη 

εξγάδνληαη. Όζν κεηαβάιινληαη νη αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ζε κηα θνηλσλία, ηφζν ζα 

πξέπεη ηα ζηειέρε λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Βέβαηα, ε πξνζαξκνγή πνπ πξέπεη λα δείμνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο 

ηηο αιιαγέο, πξέπεη λα θαλεί επίζεο θαη ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο, γηαηί απηά είλαη ε ηειηθή εηθφλα πνπ αθήλνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Έλα άιιν θνκκάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη φηη πιένλ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιέο απφ 
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απηέο είλαη πνιπεζληθέο, πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα. Ζ θνπιηνχξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θάζε ρψξα είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο αλ ηα αλψηεξα ζηειέρε βξνπλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα θέξνληαη θαη ζα δηνηθνχλ, ζα θαηαθέξνπλ ηειηθά λα θεξδίζνπλ ηελ 

αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

Οινθιεξψλνληαο ην θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνλίδεηαη 

φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα κειεηνχλ θαη λα αλαιχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπκβαηά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη 

κε ηαρείο ξπζκνχο θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ, αλ 

ζέινπλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαππρζνχλ ζην ζχγρξνλν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

(Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο κε ζθνπφ απηή ε λέα γλψζε λα κεηαθεξζεί 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε λέα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σν 

ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη: 

 ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αλαθαιχςεηο ηεο επηζηήκεο. 

 ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα ζηελ 

παξαγσγή. 

 ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή. 

 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα θνκκάηη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα κειεηνχλ ζπλερψο, θαζψο ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία, λα πηνζεηνχλ ηηο εθάζηνηε 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαη επίζεο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ήδε ππάξρνπζα 

ηερλνινγία κε λένπο ηξφπνπο (Παπαδάθεο, 2007). 
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Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία. Σν  ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ ινηπφλ απνηειεί ην θνκκάηη εθείλν ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο πνπ 

εμειίζζεηαη κε πνιχ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, θαη έηζη νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο. 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη θαηά έλα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη απφ θάπνηεο λέεο 

ηερλνινγίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πηνζεηήζεη. Σν πψο ε επηρείξεζε ζα κεηαπεδήζεη 

απφ ηελ παιαηφηεξε ηερλνινγία ζηε λέα είλαη ην θιεηδί γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, ρσξίο λα επεξεαζηεί ε απφδνζή ηεο φζν ππάξρεη ην ζηάδην 

πξνζαξκνγήο απφ ηελ παιαηά ηερλνινγία ζηε λέα. Πάλησο, ηνλίδεηαη φηη ε πηνζέηεζε 

κηαο λέαο ηερλνινγίαο δε ζπληζηά ππνρξεσηηθά θαη ην ηέινο ηεο παιαηφηεξεο 

ηερλνινγίαο, θαζψο λέα θαη παιαηά ηερλνινγία κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα 

βνεζνχλ ζηελ παξαγσγή κηαο επηρείξεζεο (Παπαδάθεο, 2007). 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα εζληθή νηθνλνκία έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιιαπιά νθέιε ζηε βηνκεραλία, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

αιιαγέο κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επηρεηξεκαηηθνχο 

θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθάιπςε ησλ κηθξνθακεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα παξαθνινπζήζεηο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο, βνήζεζε επίζεο ζηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κηθξνθάκεξεο ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ γηα ηελ 

εμέηαζε νξγάλσλ πνπ παιαηφηεξα γηλφηαλ κε πην επψδπλνπο ηξνπνπο. 

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε πάλησο δελ έρεη σο απνηέιεζκα κφλν νθέιε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Μπνξεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο πην γξήγνξα θαη κε πην εχθνιν 

ηξφπν, απφ ηελ άιιε φκσο ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο λα αληηθαηαζηαζνχλ νξηζκέλεο 

θνξέο ηα εξγαηηθά ρέξηα απφ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα κεραλήκαηα. Έηζη, νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα βξνπλ ηελ ηζνξξνπία, ή αλ ζέιεηε ηε «ρξπζή 

ηνκή» ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εξγαηηθψλ ρεηξψλ απφ ηα κεραλήκαηα, θαζψο ε 

ππνθαηάζηαζε πάλσ απφ έλα φξην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη λα εληείλεη ηα ζέκαηα ηεο 

αλεξγίαο. 
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πλνςίδνληαο ηελ αλαθνξά καο ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε 

ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηε κειέηε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ εμειίμεσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, νη πξνβιέςεηο κπνξνχλ 

πιένλ λα γίλνληαη ηαρχηεξα, θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη 

πξννπηηθέο πνπ ηνπο αλνίγνληαη πην εχθνια κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ λα 

μεπεξλνχλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη λα θαηαιακβάλνπλ κηα ηζρπξή ζέζε ζηνλ 

θιάδν ηνπο (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Β) ην άκεζν-κίθξν πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη 

δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα έλαλ νξγαληζκφ, φκσο επίζεο, επεξεάδνληαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο απφ απηφλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη  ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο αιιειεπηδξνχλ 

κε ηελ επηρείξεζε, θαη γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Κάπνηεο απφ ηηο 

δπλάκεηο απηέο είλαη νη θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη πξνκεζεπηέο, νη 

αληαγσληζηέο, νη πειάηεο, νη πηζησηέο θαη ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα (Wheelen & 

Hunger, 2010). 

Γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

έηζη λα αλαιχζνπλ ζσζηά ην κίθξν-πεξηβάιινλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Οη νκάδεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα γηα λα αμηνινγήζνπλε ην θάηα πφζν ε 

επηρείξεζε ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. Έηζη φηαλ κηα νκάδα θξίλεη φηη δελ 

ηθαλνπνηείηαη απν ηελ επηρείξεζε, αζθεί πίεζε έηζη ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο. 

πλεπψο, φια ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα ζηνρεία ηνπ 

κίθξν-πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη φια ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο 

γηα λα θξίλνπλ ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

Μηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε γηα ην κίθξν-πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη παξνπζηαζηεί απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard 

Michael Porter, θαη νλνκάδεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Porter γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν-

πεξηβάιινληνο. Πξσηνχ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

αλάιπζεο ησλ θιάδσλ θαηά ηνλ Porter, θαιφ ζα ήηαλ λα ην απεηθνλίζνπκε γξαθηθά. 
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Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν., 2011, «εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνηφηεηα», 

Πεηξαηάο 

Γηάγξακκα 1.1 

Μνληέιν Porter γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν- πεξηβάιινληνο 

 

Ο Porter ζηελ αλάιπζή ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ πηνζεηεί 

γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ αληαγσληζηηθή απηή ζηξαηεγηθή έρεη σο ζθνπφ 

λα βξεη ζηελ επηρείξεζε κηα ζέζε ζηνλ θιάδν ηελ νπνία λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππεξαζπηζηεί έλαληη ησλ δπλάκεσλ ησλ αληαγσληζηψλ. Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην 

αλσηέξσ δηάγξακκα (1.1), νη δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε κηαο 

επηρείξεζεο είλαη πέληε: 

 Ζ απεηιή απφ ηνπο λεν-εηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν. 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Ζ απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

Πηζαλνί λεν-

εηζεξρφκελνη ζηνλ 

θιάδν. 

Ζ αληηπαιφηεηα απφ 

ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο ζηνλ 

θιάδν. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε αγνξαζηψλ. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε πξνκεζεπηψλ. 

Απεηιή απφ 

ππνθαηάζηαηα. 
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Οη αλσηέξσ δπλάκεηο έρνπλ κεγάιε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, θαη γη‟απηφ ην ιφγν 

παξέρνπλ ζε θάζε θιάδν έλα αξθεηά αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Γεσξγφπνπινο, 

2006). 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ηνπ Porter αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν θιάδν, θαη φρη απιά 

ζε κηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε. πλεπψο, θαιφ ζα ήηαλ λα μεθαζαξηζζεί εμ‟αξρήο ν 

θιάδνο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεηαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ θιάδνπ απηνχ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. „Δλα ιάζνο ην νπνίν γίλεηαη ζπρλά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ην ππφδεηγκα ηνπ Porter είλαη φηη ζην θέληξν ηνπνζεηείηαη ε επηρείξεζε θαη φρη ν 

θιάδνο νιφθιεξνο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ σο αληαγσληζηηθά πξντφληα, θάηη φκσο πνπ δελ είλαη 

ζπκβαηφ κε ηε ζεσξία ηνπ Porter, θαζψο εθείλνο ζεσξεί σο κηα μερσξηζηή δχλακε 

πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εξγαζία ηνπο, ζα πξέπεη λα θάλνπλ ζσζηή αλάιπζε ησλ 

δπλάκεσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε έλαλ θιάδν. Αλαιχνληαο 

ζσζηά ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, ζα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα εληνπίζνπλ ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θιάδν, θαη έηζη ζα δηεθδηθνχλ κηα 

θαιχηεξε ζέζε ζηνλ θιάδν απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

Σν επφκελν ζηάδην είλαη λα αλαιπζνχλ κία πξνο κία νη πέληε δπλάκεηο αληαγσληζκνχ 

ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter. 

 

Ζ απεηιή απφ ηνπο λεν-εηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν 

Οη λεν-εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζε έλαλ θιάδν δεκηνπξγνχλ κηα λέα δπλακηθφηεηα 

θαη ελδηαθέξνληα λα απνθηήζνπλ έλα θνκκάηη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, φπσο επίζεο θαη 

αξθεηνχο πφξνπο. Απνηεινχλ, ζπλεπψο, κηα ζεκαληηθή απεηιή γηα ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ απεηιή εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ην εαλ ππάξρνπλ εςειά ή 

ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ, αιιά θαη απφ ηελ αληίδξαζε ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη ήδε ζηνλ θιάδν. Χο θξαγκφο εηζφδνπ νλνκάδεηαη έλα εκπφδην  πνπ 
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κπνξεί λα θάλεη δχζθνιε ή θαη λα απνηξέςεη ηελ είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζε έλαλ 

θιάδν (Wheelen & Hunger, 2010). 

Ο θξαγκφο εηζφδνπ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ελδνγελή θαη εμσγελή. Έλαο 

εμσγελήο θξαγκφο εηζφδνπ έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, θαη είλαη παξάγνληαο πνπ δε κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα ηνλ ειέγμνπλ. Απφ 

ηελ άιιε, νη ελδνγελείο θξαγκνί εηζφδνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ, αιιά 

θαη κέζσ ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ πνπ απηέο πξνθαινχλ. Έηζη, ε είζνδνο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν εμαξηάηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (Pehrsson, 2009). 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ησλ λεν-εηζεξρνκέλσλ ζηνλ θιάδν είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

ελλννχκε ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν φζν απμάλεηαη ε πνζφηεηα ελφο 

πξντφληνο πνπ παξάγεηαη, ηφζν κεηψλεηαη ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο 

πνπ παξάγεηαη (Παπαδάθεο, 2007). Οη νηθνλνκίεο θιηκαθαο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ε έξεπλα 

& αλάπηπμε, νη πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θ.ιπ.. Οη λεν-εηζεξρφκελεο 

επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε έλα κεγάιν δίιεκκα φηαλ νη 

αληαγσληζηέο ζηνλ θιάδν επσθεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Αλ 

εηζέιζνπλ ζε έλαλ θιάδν κε ρακειέο νηθνλνκέο θιίκαθαο, ηφηε δεκηνπξγείηαη 

έλα πςειφηεξν θφζηνο, ελψ αλ εηζέιζνπλ ζε θιάδν κε πςειέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, κπνξεί λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

αληαγσληζηψλ, θαη σο ζπλέπεηα είλαη πηζαλφ λα κελ αληέμνπλ θαη λα 

θαηαξξεχζνπλ πνιχ γξήγνξα. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο: Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο αλαθέξεηαη 

ζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο πνπ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ 

κνλαδηθφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζαλ έλα 

εξγαιείν γηα λα δεκηνπξγεζεί πίζηε ζην πξντφλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ 

ηνπο, θαη έηζη λα δεκηνπξγεζεί ην ιεγφκελν «θφζηνο κεηαθίλεζεο», δειαδή ην 
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θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνπο θαηαλαισηέο αλ πξνηηκήζνπλ ην πξντφλ 

θάπνηαο άιιεο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ 

θξαγκψλ εηζφδνπ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ελφο πξντφληνο, ε δηαθνξνπνίεζε 

απμάλεη ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ, θαζψο ην θφζηνο εηζφδνπ ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα λα ληθήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

είλαη ηδηαίηεξα πςειφ γηα ηηο λεν-εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ πίζηε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα έλα πξντφλ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ 

ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εμππεξέηεζε κεηά 

ηελ πψιεζε, ε δηαθήκηζε, ή αθφκα ε θαηλνηνκία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν (Παπαδάθεο, 2007). 

 Οη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα γηα ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν: Γηα λα εηζέιζεη κηα 

επηρείξεζε ζε έλα βηνκεραληθφ θιάδν, απαηηείηαη λα επελδχζεη θάπνηνπο 

πφξνπο. Σα θεθάιαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα 

απνζέκαηα, αιιά θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. πλεπψο, απηέο νη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα 

δεκηνπξγνχλ θξαγκνχο εηζφδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

εηζέιζνπλ ζε έλαλ λέν θιάδν, θαζψο πνιιέο απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο ζε 

θεθάιαηα δελ απνδίδνπλ άκεζα. Μπνξεί δειαδή έλαο θιάδνο λα είλαη 

ηξνκεξά ειθπζηηθφο, αιιά ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα είζνδν λα είλαη ηφζν 

πςειά πνπ λα θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηελ επέλδπζε απηή, άξα θαη ηελ 

είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν. 

 Ζ πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ: Έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα είλαη ην πψο ζα θαηαθέξνπλ λα 

πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Ζ κε 

δηαζεζηκφηεηα θαιψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο απνηειεί έλαλ αθφκα ζεκαληηθφ 

θξαγκφ εηζφδνπ γηα ηηο λεν-εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ αξθεηά 

παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο, παξά ην γεγνλφο φηη είραλ πνιχ θαιή 

παξαγσγή, απέηπραλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαλαιηψλ δηαλνκήο. Όζν ιηγφηεξα 

είλαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο κηαο επηρείξεζεο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο 

γηα λα εηζέιζεη ζε έλαλ θιάδν. 

 Ζ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο: Ζ θπβέξλεζε κηαο ρψξαο κπνξεί κε ηελ πνιηηηθή 

ηεο πνιιέο θνξέο λα πεξηνξίζεη, ή αθφκα θαη λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν 

επηρεηξήζεσλ ζε θάπνηνλ θιάδν. Απηφ γίλεηαη κέζσ ησλ αδεηψλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ κπνξεί λα ζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο, κε ζθνπφ λα ειέγρνπλ 
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ηελ είζνδν ζε θάπνηνπο θιάδνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα ζε πνιιέο ρψξεο 

ήηαλε θαη είλαη ηα θξαηηθά κνλνπψιηα ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν ειεθηξηζκφο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

Οη πξνκεζεπηέο είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζπλεξγάηεο, ίζσο θαη νη θπξηφηεξνη γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαη έρνπλ ηξνκεξή δχλακε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Μηα δηαηαξαρή ζηε ζρέζε ελφο πξνκεζεπηή κε ηελ επηρείξεζε κπνξεί 

λα θνζηίζεη ζηελ επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ 

απμεκέλα πξνβιήκαηα, αλ ην πςειφ θφζηνο ησλ πξνκεζεπηψλ δε κπνξεί λα 

κεηαθπιεζεί ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ηζρπξνί ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 Οη πξνκεζεπηέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξψηε χιε είλαη ιίγνη: Όηαλ ζπκβαίλεη 

απηφ, νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ηηκήο θαη γηα άιινπο φξνπο ζηελ πξνκήζεηα. Έηζη, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη 

πξνκεζεπηέο έρνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

 Γελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα πξντνληα απφ άιινπο πξνκεζεπηέο: Όηαλ δελ 

ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα, νη πξνκεζεπηέο εθκεηαιιεχνληαη απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε θαη έηζη ζέηνπλ ηηκέο πνπ εθείλνη ζέινπλ, θαζψο γλσξίδνπλ φηη δελ 

ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο. (Παπαδάθεο, 

2007). 

 Σν πξντφλ πνπ πξνκεζεχεηαη κηα επηρείξεζε απνηειεί ζεκαληηθή εηζξνή ζηελ 

παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο: Όηαλ ην πξντφλ πνπ πξνκεζεχεη έλαο 

πξνκεζεπηήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, νη 

πξνκεζεπηέο έρνπλ ηεξάζηηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

 Οη πξνκεζεπηέο παξάγνπλ θάπνην δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ, θαη έηζη 

δεκηνπξγνχλ «θφζηνο κεηαθίλεζεο» ζηηο επηρεηξήζεηο: Όηαλ έλαο 

πξνκεζεπηήο παξάγεη έλα πξντφλ ην νπνίν ζεσξείηαη θαη είλαη κνλαδηθφ, 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο απηφ θαη λα ρξεψλεη πςειφηεξεο ηηκέο, 

θαζψο γλσξίδεη φηη ην «θφζηνο κεηαθίλεζεο» γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζα είλαη 

πνιχ πςειφ έσο θαη απαγνξεπηηθφ, θαη ίζσο αθφκα λα επεξεάζεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 
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 Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ θάζεηα πξνο ηα εκπξφο: ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη πξνκεζεπηέο κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνκεζεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Δηζη, ζηελ 

πεξίπησζε εηδηθά πνπ νη πξνκεζεπηέο είλαη ηζρπξνί νηθνλνκηθά, κπνξνχλ λα 

νινθιεξσζνχλ θάζεηα πξνο ηα εκπξφο θαη λα αλνίμνπλ ηα δηθά ηνπο 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, κε ζθνπφ λα πάξνπλ κεξίδην αγνξάο απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. 

  

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ θιάδν κέζσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

πηέδνπλ ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ, αγνξάδνληαο πνιιέο θνξέο ην πξντφλ ζηελ 

θαηψηαηε ηηκή πνπ βξίζθνπλ. Σαπηφρξνλα, ςάρλνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή 

πνηφηεηα θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε, θαη γεληθφηεξα εθκεηαιιεχεηαη 

ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν 

(Wheelen & Hunger, 2010). 

Ο Porter αλαθέξεη φηη νη αγνξαζηέο έρνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε φηαλ: 

 Ο αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ ζε έλαλ θιάδν είλαη κηθξφο: ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη αγνξαζηέο ζε έλαλ θιάδν είλαη ιίγνη, ηφηε νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ φ,ηη θαιχηεξν γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα 

θξαηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ έρνπλ δηαξξνέο ζε άιιεο 

αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Αλ ζπκβεί απηφ ζε κεγάιε θιίκαθα, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν λα έρνπλ κεησκέλα 

θέξδε ή αθφκα θαη δεκίεο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα είλαη 

νξαηφο ν θίλδπλνο λα δηαθφςνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 Σν πξντφλ πνπ πξνκεζεχεη κηα επηρείξεζε είλαη ηππνπνηεκέλν, κε 

δηαθνξνπνηεκέλν: Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, νη αγνξαζηέο κπνξνχλ εχθνια λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ρακειφηεξεο ηηκέο, θαζψο είλαη πνιχ εχθνιν, ιφγσ 

ηνπ ηππνπνηκέλνπ πξντφληνο πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ, λα ην βξνπλ απφ 

άιινλ πξνκεζεπηή ζε θαιχηεξε ηηκή. 

 Ο αγνξαζηήο κπνξεί λα νινθιεξσζεί θάζεηα πξνο ηα πίζσ: ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί ν αγνξαζηήο λα παξάγεη κφλνο ηνπ έλα πξντφλ πνπ 



36 
 

πξνκεζεχεηαη, θαη έηζη απηφ είλαη κηα κνξθή πίεζεο γηα λα θξαηνχλ 

ρακειά ηηο ηηκέο νη πξνκεζεπηέο, θάηη πνπ απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (Παπαδάθεο, 2007). 

 

Ζ απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ελλννχληαη ηα πξντφληα ηα νπνία 

θαίλνληαη δηαθνξεηηθά, αιιά κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε έλα 

άιιν πξντφλ. Σα πξντφληα απηά είλαη ηθαλά, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο απηήο, λα 

ζέηνπλ αλψηαηε ηηκή ζηα πξντφληα ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ. 

Γηα λα εληνπηζζνχλ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ζα πξέπεη λα είλαη πξντφληα ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ πνπ κειεηάκε. εκαληηθά 

ππνθαηάζηαηα είλαη εθείλα πνπ είλαη αξθεηά ειθπζηηθά πξνο ηνπο θαηαλαισηέο 

θπξίσο σο πξνο ηελ ηηκή, θαζψο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γεληθφηεξα, ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα ελφο θιάδνπ είλαη πςειφηεξε 

φηαλ ππάξρεη κηθξφ θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θάηη ην νπνίν είλαη 

ζπλδπαζκφο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο θαη ηεο αληίζηνηρεο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηα 

ππνθαηάζηαηα ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. Έηζη, γηα λα κπνξέζνπλ νη 

επηρείξεζεηο ηνπ θιάδνπ λα κεηψζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ απεηιή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ, πξέπεη λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, 

θπξίσο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ειθπζηηθά ηα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα. 

πλνςίδνληαο, θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα κειεηήζνχλ φζνλ αθνξά ζηελ 

απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θεξδνθνξία ελφο 

θιάδνπ. 

 Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νιηθή ππνθαηάζηαζε 

ελφο πξντφληνο, φπσο επίζεο θαη δηαηήξεζε ρακειψλ θεξδψλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 
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 Σέινο, πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα παξαθνινπζνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

εμειίζζνληαη ζηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, θαζψο απηφ κπνξεί λα δψζεη 

πιενλέθηεκα ζηα ππνθαηάζηαηα θαη ζπλεπψο, ζα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπο 

(Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

Ο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζε έλαλ θιάδν είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη 

λα κειεηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηεο ζηξαηεγηθή ηνπο. Σα 

ππφινηπα ηέζζεξα ζηνηρεία ζηελ αλάιπζε ηνπ Porter δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην γεληθφ πεξηβάιινλ ελφο θιάδνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν φκσο ζηνηρείν δίλεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηά πφζν ε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ζα είλαη 

θεξδνθφξα. 

Όηαλ ν αληαγσληζκφο ζε έλαλ θιάδν είλαη ηζρπξφο, κπνξεί λα ππάξμεη αθφκα θαη 

πφιεκνο ηηκψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, απηφο ν έληνλνο αληαγσληζκφο κέζα 

ζηνλ θιάδν, κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηε δπλαηφηεηα θεξδνθνξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Porter, νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ: Όηαλ νη αληαγσληζηέο ζηνλ θιάδν είλαη ιίγνη 

θαη ζρεηηθά παξφκνηνη ζε κέγεζνο, παξαθνινπζνχλ πνιχ πξνζεθηηθά ν έλαο 

ηνλ άιιν κε ζθνπφ λα είλαη ζίγνπξνη φηη θάλνπλ ηηο ίδηεο θηλήζεηο κε ηνπο 

αληαγσληζηέο, έηζη ψζηε λα κε κείλνπλ πίζσ. 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο: Όηαλ έλαο θιάδνο βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο, φιεο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζπλερψο 

απμαλφκελν θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Όηαλ ν θιάδνο πεξάζεη ζηελ σξίκαλζε, νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα θξαηήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο, θαη επίζεο 

πξνζπαζνχλ λα εδξαησζνχλ ζηελ αγνξά ρξεζηκνπνηψληαο φπνηα κέηξα 

θξίλνπλ φηη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο: Έλα πξντφλ κπνξεί λα είλαη κνλαδηθφ, κε 

πνιιέο δηαθνξέο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ή κπνξεί λα είλαη απιά 
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εκπφξεπκα, δειαδή έλα πξντφλ ην νπνίν είλαη ην ίδην, αλεμαξηήησο απφ ην 

πνηνο ην πνπιάεη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν αληαγσληζκφο ηνπ θιάδνπ είλαη 

έληνλνο θαη απηφ ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο νδεγεί πνιιέο 

θνξέο ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ. 

 Σν κέγεζνο ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο: ηηο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο ην ζηαζεξφ 

θφζηνο απνηειεί έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, 

απηέο πξέπεη γηα λα αληαπεμέιζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δπλακηθφηεηεηαο. Απηφ νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ πξντφληνο κε ζθνπφ λα κνηξαζηεί ην θφζηνο 

ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, θαη έηζη δεκηνπξγείηαη πςειή πξνζθνξά. Ζ 

πςειή πξνζθνξά νδεγεί ζε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ, θαη φιν απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 Σα πςειά εκπφδηα εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν: Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ζε έλαλ θιάδν αθφκα θαη φηαλ δελ 

έρνπλ πςειή απφδνζε θεθαιαίσλ, ή αθφκα θαη φηαλ δελ απνθνκίδνπλ θαλέλα 

θέξδνο απφ απηφλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηνλ θιάδν ηνλ νπνίνλ 

αληαγσλίδνληαη ππάξρνπλ πςειά εκπφδηα εμφδνπ. Σα εκπφδηα εμφδνπ κπνξεί 

λα απνηεινχληαη απφ νηθνλνκηθνχο, ζηξαηεγηθνχο ή αθφκα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, θαη κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε θάπνηνπο απφ 

ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Σα πεξνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη απνθιεηζηηθά ζπλδεδεκέλα 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, θαη έηζη είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

κεηαπσιεζνχλ. 

 Σν θφζηνο γηα λα βγεη ε επηρείξεζε είλαη ηεξάζηην, θαζψο ππάξρνπλ 

ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπάζεη θαη ζπλεπψο λα απνδεκηψζεη. 

 Οη ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πην πνιχ κε ην ζπλαίζζεκα, παξά κε ηελ 

ςπρή ινγηθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

 Οη πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο κπνξεί λα ππνρξεψλνπλ νπζηαζηηθά ηηο 

επηρεηξήζεηο λα παξακέλνπλ ζε έλαλ θιάδν ν νπνίνο ηνπο απνθέξεη κφλν 

δεκίεο. 

ε έλαλ θιάδν φπνπ ππάξρνπλ πςειά εκπφδηα εμφδνπ, πνιιέο επηρεηξήζεηο 

πξνζθέξνπλ αθφκα θαη ρσξίο θέξδε ην πξντφλ ηνπο. Απηφ νδεγεί ζε ππεξβάιινπζα 
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πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ, θαη έηζη έρνπκε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα 

ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. 

Κιείλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη επηρεηξήζεηο ζα 

ήηαλ θαιφ λα κειεηνχλ πξνζεθηηθά φρη κφλν ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζε έλαλ θιάδν, 

αιιά θαη ηα εκπφδηα εμφδνπ ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ, αλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη ηνλ θιάδν. Έηζη, κειεηψληαο 

πξνζεθηηθά ηα εκπφδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ζα κπνξέζνπλ λα απνθχγνπλ θαηλφκελα 

εγθισβηζκνχ ζε έλαλ θιάδν, θάηη πνπ ζα εληείλεη κελ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ θιάδνπ, 

αθεηέξνπ δε ζα νδεγήζεη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο εμφδνπ (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

1.4.1.2 Ζ αμία θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ κνληέινπ ηνπ Porter 

Ζ αμία ηνπ κνληέινπ ηνπ Porter είλαη φηη δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζθέξεη ηα 

αθφινπζα: 

 Απινπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηε κίθξν-νηθνλνκηθή ζεσξία ζε 

πέληε ηζρπξέο δπλάκεηο. 

 Δθάξκνζε αξθεηά απνηειεζκαηηθά λσξίηεξα απφ άιινπο ηε ζπζηεκαηηθή 

ζθέςε. 

 Έδεημε πσο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ κηα ιεηηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ άιισλ 

δπλάκεσλ. 

 Βνήζεζε ζηηο πξνβιέςεηο ηεο καθξνρξφληαο απφδνζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

βηνκεραληθφ θιάδν. 

 Καηάθεξε λα μεθχγεη απφ ηελ απινπνηεκέλε αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο 

αλάπηπμεο κηαο αγνξάο, θαη πξνζδηφξηζε ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ. 

 Βνήζεζε ζην λα ζπλδπαζηεί ε αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

βηνκεραλίαο κε ηα φξηα ηεο βηνκεραλίαο, πξνζδηνξίδνληαο ηα εκπφδηα εηζφδνπ 

θαη ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

 Έδσζε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο εχξεζεο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αγνξψλ πνπ ελψ δελ είλαη ηέιεηεο, πξνζθέξνπλ πνιιεο επθαηξίεο γηα κεγάιεο 

απνδφζεηο. 
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 Έδσζε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο σο έλα αθφκα 

εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειθπζηηθφηεηαο κηαο αγνξάο. 

 Καηάθεξε λα επηθεληξψζεη ηνπο managers ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλάιπζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε πεξηζζφηεξα εξγαιεία απφ ηελ αλάιπζε 

SWOT (Grundy, 2006). 

Όκσο, απφ ηελ άιιε, ην κνληέιν ηνπ Porter έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ίζσο λα 

δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε πνπ θάλεη: 

 Έρεη ηελ ηάζε λα δίλεη έκθαζε ζηε κάθξν-αλάιπζε, δειαδή ζηελ αλάιπζε 

ελφο θιάδνπ, θαη δελ πξνρσξάεη ζηελ αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο 

ηεο αγνξάο, δειαδή ζηε κίθξν-αλάιπζε. 

 Απινπνηεί αξθεηά ηηο αιπζίδεο αμίαο ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη αγνξαζηέο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ηκεκαηνπνηνχληαη θαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, ζε ελδηάκεζνπο αγνξαζηέο 

θαη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

 Απνηπγράλεη λα δψζεη απεπζείαο ιχζεηο θαη πηζαλέο δξάζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηα απφ ηηο πέληε δπλάκεηο πνπ έρεη ρακειή επηξξνή 

κηα επηρείξεζε, δελ πξνηείλεη ην πψο κπνξεί ε επηρείξεζε λα ην δηαρεηξηζηεί 

απηφ. 

 Έρεη ηελ ηάζε λα παξνπζηάδεη έλαλ θιάδν ζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα κε 

θάπνηα ζχλνξα. Απηφ ίζσο λα κελ είλαη ην ελδεδεηγκέλν γηα ηε ζεκεξηλή 

επνρή, πνπ ηα ζχλνξα ζε θάπνηνπο θιάδνπο είλαη πην ξεπζηά. 

 Σν κνληέιν είλαη δηαηππσκέλν κε νηθνλνκηθή νξνινγία, θάηη ην νπνίν κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κε θαηαλνεηφ γηα ηνπο managers, θαη ζπλεπψο κπνξνχλ 

θάπνηνη λα ην θαηεγνξήζνπλ θαη λα ην ζεσξήζνπλ ππεξεθηηκεκέλν (Grundy, 

2006). 

 

1.4.1.3 Αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο 

Με ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο SWOT, ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε επθαηξίεο (opportunities) θαη απεηιέο (threats). Απφ ηελ άιιε, ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε λα βξνχκε ηηο 

κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ απνηεινχλ δπλάκεηο (strengths) θαη αδπλακίεο (weaknesses) 
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κηαο επηρείξεζεο. Χο δχλακε νλνκάδνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ κηαο επηρείξεζεο πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα απηήλ. Χο αδπλακία 

απφ ηελ άιιε, νλνκάδνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ κηαο επηρείξεζεο πνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο. Μηα έιιεηςε πφξσλ ή ηθαλνηήησλ ζε κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αδπλακία πνπ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ηεο 

ιεηηνπξγία. 

Οη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα εληζρχνπλ ή λα 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ζηξαηεγηθή ηελ νπνία εθαξκφδεη θαη πινπνηεί. 

Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ε δνκή, ε θνπιηνχξα θαη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο. 

 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δνκή κηαο επηρείξεζεο, ελλννχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηή ε επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε, θαη έηζη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ 

επηπέδσλ ηεξαξρίαο, θαη επίζεο ππάξρεη ε ζσζηή ξνή ζηελ εμνπζία θαη ζηε 

δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο. Ζ δνκή αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εθηεινχληαη νη εξγαζίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζθνπνί θαη ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Μηα κνξθή νξγαλσηηθήο δνκήο ζε κηα 

επηρείξεζε είλαη ην νξγαλφγξακκα. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη ζε κηα επηρείξεζε, θαη απηέο είλαη  απιή δνκή, ε 

ιεηηνπξγηθή θαη ε δνκή θαηά ηκήκαηα. 

Ζ θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο είλαη ηα πηζηεχσ, νη αμίεο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ φια ηα κέιε θαη ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Ζ θνπιηνχξα δεκηνπξγεί θάπνηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηα 

νπνία νξίδνληαη ζπλήζσο απφ θάπνηνπο θαλφλεο, θαη φιν ην πξνζσπηθφ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηα απνδεθηά 

φξηα πνπ νξίδεη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Ζ θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο ηηο αμίεο θαη ην φξακα ηνπ ηδξπηή 

ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο δελ πεγάδεη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

Δπνκέλσο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θνηηάδνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη κέζα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, γηα 
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απηφ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα λα πεξλάεη ζε φιεο ηηο “θνπξληέο” 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Έηζη, πξέπεη λα ηνλίδεηαη φηη ν ξφινο ηεο θνπιηνχξαο είλαη λα 

θαζνδεγεί θαη λα εκπλέεη, θαη φρη λα δηαθνξνπνηεί ηελ επηρείξεζε ( Collins & Porras, 

1996). 

Όηαλ λένη εξγαδφκελνη εηζέξρνληαη ζε κηα επηρείξεζε, έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα 

πνπ γίλνληαη απφ ηα ζηειέρε είλαη έλα ζεκηλάξην ζην νπνίν ελεκεξψλνληαη νη λένη γηα 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε, ηηο αμίεο ηεο θαη ηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα. 

Έηζη, νη εξγαδφκελνη γλσξίδνληαο εμ‟αξρήο ην θιίκα κέζα ζην νπνίν εξγάδνληαη, 

πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. 

Πνιιέο θνξέο, ε θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα παίμεη έλα θξίζηκν ξφιν 

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα γίλεη κηα βηψζηκε επηρείξεζε. Ζ θνπιηνχξα ε νπνία 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα λα θαηαζηεί κηα επηρείξεζε βηψζηκε, 

εληζρχεη ηελ άπνςε φηη νη πεξηβαιινληηθέο θαη νη θνηλσληθέο αμίεο είλα ζεκαληηθέο 

γηα ηνλ νξγαληζκφ, θαη θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ε θνπιηνχξα απηή ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη 

πξνκεζεπηέο θαη νη πσιεηέο, θαη έηζη κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη ε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε. 

Οη επηρεηξήζεηο κε κηα ηέηνηνπ είδνπο θνπιηνχξα είλαη ρηηζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο γηα 

λα ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηε βησζηκφηεηα θαη ην γεληθφηεξν θαιφ ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί ππφ απηήλ ηελ 

θνπιηνχξα, πξέπεη επηζήκσο λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ζηελ 

επηινγή θαη ηελ αμηφινγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζή ηνπ, θαη ηελ επηβξάβεπζε ζε πεξίπησζε πνπ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη 

πνπ ερνπλ ηεζεί (Bonn & Fisher, 2011). 

Οη πφξνη κηαο επηρείξεζεο είλαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία θαη κέζα πνπ δηαζέηεη κηα 

επηρείξεζε θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλε 

ηεζεί. Οη θαηεγνξίεο ησλ πφξσλ πνπ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη 

νη αλζξψπηλνη, νη θπζηθνί, νη ηερλνινγηθνί θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

(Γεσξγφπνπινο, 2006). 
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ηε ζπλέρεηα ,πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ δχν κνληέια ηα νπνία αζρνινχληαη κε  ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο. Σν πξψην είλαη ην κνληέιν ηεο αιπζίδαο-

αμίαο, θαη ην δεχηεξν είλαη ε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ. 

 

Σν κνληέιν ηεο αιπζίδαο-αμίαο 

Ζ έλλνηα ηεο αιπζίδαο-αμίαο θαη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηνλ αληαγσληζκφ 

αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ Porter Competitive advantage, 1985. Ο Porter ζηελ 

αλάιπζή ηνπ θάλεη έλα δηαρσξηζκφ ζε θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο. Όηαλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο φιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, ζα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο είλαη απηέο κέ ηηο νπνίεο νη πξψηεο χιεο 

κηαο επηρείξεζεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε νθέιε γηα ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα επηρείξεζε είλαη πέληε, θαη ζε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ ή 

ππεξεζία: 

 Γηαρείξηζε εηζξνψλ: Αλαθεξφκαζηε ζηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, δειαδή απφ ην 

ζεκείν πνπ παξαιακβάλνληαη νη πξψηεο χιεο κέρξη ην ζεκείν πνπ θηάλνπλ κε 

ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή. 

 Λεηηνπξγίεο: Δδψ νη εηζξνέο κεηαηξέπνληαη κέζσ ηεο παξαγσγήο ζε πξντφληα 

ή ππεξεζίεο. 

 Γηαρείξηζε εθξνψλ: Μεηά ηηο δχν πξψηεο ιεηηνπξγίεο, έρνπκε ην ηειηθφ 

πξντφλ. Απηφ πξνσζείηαη ζηνπο δηαλνκείο κε ζθνπφ ηελ ηειηθή ηνπ πψιεζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 Μάξθεηηλγθ/πσιήζεηο: ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ ηνπο, θαη ηνπο 

παξαθηλνχλ λα ηα αγνξάζνπλ θαη λα ηα δνθηκάζνπλ. 

 Τπεξεζίεο κεηά ηελ πσιεζε: Δθφζνλ ην πξντφλ πσιεζεί θαη βξίζθεηαη πιένλ 

ζηα ρέξηα ηνπ θαηαλαισηή, ε επηρείξεζε ππνζηεξίδεη ην πξντφλ κε ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ, αιιά θαη ηελ επηζθεπή ηνπ φπνηε ρξεηαζηεί ν πειάηεο. 



44 
 

 

Σν δεχηεξν θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο-αμίαο είλαη νη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο. Απφ ην φλνκά ηνπο, θαηαιαβαίλνπκε φηη απηέο 

ππνζηεξίδνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Οη θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο κηαο επηρείξεζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξνκήζεηα: Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ εηζξνψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. 

 Αλάπηπμε ηερλνινγίαο: Ζ ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο, θαη έηζη βνεζάεη 

ζπλερψο ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηεο 

εθηέιεζεο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζιακβάλεη, λα 

εθπαηδεχεη θαη λα επηβιέπεη ζπλερψο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπνδνκέο ηεο επηρείξεζεο: Γξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο φπσο ην 

ινγηζηήξην, ην νηθνλνκηθφ ηκήκα θαη ην λνκηθφ ηκήκα παξέρνπλ ππνζηήξημε 

ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ κηαο επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, κηα επηρείξεζε μερσξίδεη απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλνηεηέο ηεο πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, ηφηε δεκηνπξγείηαη γηα απηήλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Οη πφξνη ζε κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη πιηθνί, δειαδή ηα θεθάιαηα, νη πξψηεο 

χιεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη επίζεο κπνξεί λα είλαη άπινη, δειαδή ε θήκε, ε 

θνπιηνχξα, νη αμίεο θαη ε πειαηεία ηεο (Montresor, 2004). 

Οη ηθαλφηεηεο απφ ηελ άιιε είλαη νπζηαζηηθά νη ελνπνηεκέλνη πφξνη ηεο επηρείξεζεο. 

Τπάξρνπ δχν θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ. Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο κηαο επηρείξεζεο είλαη 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, αιιά επίζεο κπνξνχ λα ηα δηαζέηνπλ θαη 

νη αληαγσληζηέο ηεο. Οη δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο είλαη απηέο πνπ κφλν κηα 
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επηρείξεζε δηαζέηεη θάλνληάο ηελ λα μερσξίδεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θαη είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ. 

Πνιιέο θνξέο ζε κηα επηρείξεζε, ε χπαξμή ηεο, ε δνκή θαη ηα φξηά ηεο εμεγνχληαη 

απφ ηηο αηνκηθέο ή νκαδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ θαηέρεη κηα επηρείξεζε, θαη 

αλαηξέθνληαη θαη δηαηεξνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Ζ θεληξηθή ηδέα ησλ 

ηθαλνηήησλ κηαο επηρείξεζεο παξέρεη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επαλαζηαηηθήο 

ζεσξίαο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζε έλαλ θιάδν. Ζ επηρείξεζε πξέπεη 

δειαδή λα εθκεηαιιεχεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηέο ηεο, κε ζθνπφ λα 

μεθεχγεη θαη λα μερσξίδεη πάληα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο (Hodgson, 1998). 

Κιείλνληαο ην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ηεο ζεσξίαο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη ζπλερψο λα βξίζθνπλ 

δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, θαζψο απηέο είλαη πνπ ηηο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ θαη λα 

ληθνχλ ηνλ αληαγσληζκφ (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

1.4.2 Γηακόξθσζε-Τινπνίεζε-Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ζηξαηεγηθήο 

ηηο επφκελεο ηξεηο παξαγξάθνπο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ηξηα ηειεπηαία ζηάδηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ management πνπ αλαιχνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν 

θεθάιαην. Κξίλεηαη φκσο ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην θαζέλα 

θνκκάηη. Σα ηξία απηά ζηάδηα ρσξνχλ κεγάιεο θαη ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο, φκσο δελ 

απνηεινχλ ην θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαη έηζη ε 

παξνπζίαζε ηνπο ζα αξθεζηεί ζηα βαζηθφηεξα θνκκάηηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ. 

1.4.2.1 Ζ δηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ην καθξνρξφλην 

ζρεδηαζκφ γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απεηιψλ θαη επθαξηψλ 

ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζεκεία: 

 Απνζηνιή: Ζ απνζηνιή κηαο επηρείξεζεο είλαη νπζηαζηηθά ν ιφγνο χπαξμήο 

ηεο. Μπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, θαη ζπλήζσο πεγάδεη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. 
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 θνπνί: Οη ζθνπνί κηαο επηρείξεζεο είλαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα κηαο 

ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ζεκαληηθφ εδψ είλαη φηη νη ζθνπνί έρνπλ 

έλα απνηέιεζκα πξνζδηνξηζκέλν ηφζν ρξνληθά, φζν θαη πνζνηηθά. 

 ηξαηεγηθέο: Οη ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο είλαη ν νδηθφο 

ράξηεο(roadmap) πνπ δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ην πσο ζα επηηεπρζνχλ ε 

απνζηνιή θαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο. 

 Πνιηηηθέο: Οη πνιηηηθέο ζε κηα επηρείξεζε είλαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο. Απνηεινχλ ηα εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην θνκκάηη φηη ηηο πνιηηηθέο ηηο δίλνπλ 

ηα αλψηεξα ζηειέρε, θαη ηηο πινπνηνχλ νη ππάιιεινη (Γεσξγφπνπινο, 2011). 

 

1.4.2.2 Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

Σν επφκελν ζηάδην ζην κνληέιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ management είλαη ε πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

εθαξκφδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Πξνγξάκκαηα: Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ, πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο θαη ηα 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα 

ζρέδην. 

 Πξνυπνινγηζκνί: Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε επηρείξεζε πεξηγξάθεη κε 

ρξεκαηηθά πνζά ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζνχλ. 

 Γηαδηθαζίεο: Οη δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο θάζε βήκα πνπ 

απαηηείηαη λα γίλεη γηα λα νινθιεξσζεί έλα πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο 

(Γεσξγφπνπινο, 2011). 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη παξνπζίαζαλ ζην άξζξν ηνπο νη Neilson et 

al, 2008, ζεκεηψλνπλ φηη φηαλ απνηπγράλεη ε πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο, ην πξψην 

πξάγκα πνπ γίλεηαη είλαη λα δνκνχλ απφ ηελ αξρή ην ζρέδηφ ηνπο. Όκσο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαίλεηαη γηα λα πεηχρεη ε πινπνίεζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο, πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε, θαη επίζεο 
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λα ππάξρνπλ μεθάζαξνη ξφινη γηα ην πνηνο παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη δίλεη νδεγίεο. 

Αλ απηά ηα δχν ηεζνχλ ζσζηά, ηφηε ζα ππάξρνπλ θαη ηα θίλεηξα θαη  ζσζηή δνκή 

απφ πιεπξάο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πινπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή. 

 

1.4.2.3 Αμηνιόγεζε θαη έιεγρνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ην ζηάδην απηφ, γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ πξνβιέςεη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Διέγρεηαη δειαδή 

ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδφηηθνηεηά ηεο. 

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ, εθφζνλ εληνπηζηνχλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, γίλεηαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζθνπφ λα νδεγεζεί ε επηρείξεζε ζηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, απφ φια ηα ζηάδηνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ management, ην δπζθνιφηεξν λα εθαξκνζηεί είλαη ε 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Απην ζπκβαίλεη δηφηη ζηελ πινπνίεζε παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

(Γεσξγφπνπινο, 2011). 

 

1.5 Σξεηο ζεσξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο γηα ην βηώζηκν αληαγσληζηηθό 

πιενλέθηεκα 

Ζ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ην 

βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Baaij et al, 2007). 

Ζ πξψηε ζρνιή ζθέςεο είλαη ε λενθιαζηθή ζρνιή, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ην 

βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη θάηη ην αδχλαην λα επηηεπρζεί. Ζ άπνςε 

απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε κηα ηέιεηα αγνξά, νη αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ηεο 



48 
 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εμαθαλίδνπλ πνιχ γξήγνξα θάζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ εκθαλίδεηαη, φπσο επίζεο θαη ηα πηζαλά ππεξ-θέξδε. 

Απφ ηελ άιιε, ε δνκηθή ζρνιή ζθέςεο ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηεο πηζαλφηεηαο γηα 

έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νπηηθή πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ αγνξά, αιιά θαη ε νπηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο βξίζθνληαη 

ζε κηα δηακάρε γηα ην θαηά πφζν είλαη εθηθηφ ην βηψζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Ζ νπηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά ππνζηεξίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο 

αλαγλψξηζεο εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ ζε λέεο ή ππάξρνπζεο αγνξέο, φπσο επίζεο θαη 

ζε θαηλνηφκεο αγνξέο (Brown & Blackmon, 2005). 

 Ζ νπηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ππνζηεξίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ δηαζέηνπλ πφξνπο νη νπνίνη είλαη πνιχηηκνη θαη ζπάληνη, ζα κπνξέζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Όκσο, γηα λα γίλεη απηφ ην 

πιενλέθηεκα βηψζηκν, ζα πξέπεη νη πφξνη πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε λα κε κπνξνχλ 

λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ αιινχο, θαη επίζεο λα κε κπνξνχλ άιιεο επηρεηξήζεηο λα 

βξνπλ ηξφπνπο λα ηνπο κηκεζνχλ (Sigalas & Pekka-Oikonomou, 2008). 

Σέινο, ε δπλακηθή ζρνιή ζθέςεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα «επαλαζηαηηθά 

νηθνλνκηθά», ηελ πξννπηηθή ησλ δπλακηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ην κνληέιν ηνπ ππεξ-

αληαγσληζκνχ, ππνζηεξίδεη νηη ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα δε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ ππεξ-αληαγσληζκφ, ελλλννχκε ηε ζπλερή παξαγσγή λέαο 

κνξθήο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαηαζηξέθνληαο ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ αληαγσληζηψλ (Eisenhardt & Martin, 2000). 
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1.6 ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην νπνίν αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή. Ζ ζηξαηεγηθή βνεζάεη 

ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξνχλ κηα νκαιή ιεηηνπξγία θαη λα επηβηψλνπλ ζε έλα νινέλα 

θαη πην αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Πνιιέο θνξέο, ε επηβίσζε κηαο 

επηρείξεζεο θξίλεηαη απφ ην πφζν νξζή είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη επηιεγεί, αιιά 

αθφκα πεξηζζφηεξν θξίλεηαη απφ ην πφζν ζσζηά ζα πινπνηεζεί απηή ε ζηξαηεγηθή. 

ε νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν θαη λα θνηηάμνπκε, νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ λα έρνπλ κηα μεθάζαξε ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ 

επηηπρία θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπο. Έηζη, ε κειέηε ηεο 

ζηξαηεγηθήο απνηειεί κηα απαξαίηεηε εξγαζία πνπ πξέπεη λα πινπνηείηαη απφ φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο, γηα λα εθηεινχλ νξγαλσκέλα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ηνπο ιεηηνπξγία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε 

2.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί φζν ην δπλαηφλ εθηελέζηεξα 

ην κεγάιν ζέκα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Αξρηθά, γίλεηαη κηα αλαθνξά 

ζηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο απφ ηνπο επηζηήκνλεο 

πνπ αζρνινχληαη κε ην δήηεκα απηφ, θαη αλαθέξνληαη επίζεο νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο νδεγνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΔ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 

κηα αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ηελ εμέιημε ηεο ΔΚΔ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ην κνληέιν ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο ΔΚΔ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ αλάιπζή ηεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνξνχο πνπ αζρνινχληαη κε απηήλ. Σέινο, αλαθέξεηαη ην 

δηεζλέο πξφηππν ISO 26000 πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ ΔΚΔ, φπσο επίζεο θαη 

θάπνηνη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δήηεκα 

ηεο ΔΚΔ. 

 

2.2 Οξηζκνί ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη παξφηη νη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ 

αξρίζεη λα αζρνινχληαη κε ηελ ΔΚΔ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δελ ππάξρεη 

αθφκε θάπνηνο νξηζκφο γηα απηήλ, πνπ λα αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί θαηα δηαζηήκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο 

θνξείο παγθνζκίσο, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε παξνπζηάδεηαη σο νη θνηλσληθέο 

θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εζεινληηθή ιήςε κέηξσλ θαη 

πνιηηηθψλ απφ κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφ, κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ζην πιαίζην κηαο έξεπλαο ηνπ Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ 

γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ην 1998, ε ΔΚΔ νξίζηεθε σο ε έλλνηα ηεο ζπλερνχο 

δέζκεπζεο κηαο επηρείξεζεο λα ιεηηνπξγεί εζηθά θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή 
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αλάπηπμε, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα ζηε 

δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γεληθφηεξα (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
1
. 

Ζ ΔΚΔ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε έλλνηα βάζεη ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εζεινληηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders), δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσλία. Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη δελ επηβάιινληαη απφ θάπνηνλ λφκν ή θαλνληζκφ, 

αιιά ηα πηνζεηνχλ νη επηρεηξήζεηο εζεινληηθά κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θιάδν ηνλ νπνίν αληαγσλίδνληαη 

(Πξάζηλν βηβιίν Δ.Δ, 2001). 

 

2.3 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ ΔΚΔ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο, αιιά θαη νη θπβεξλήζεηο, έρνπλ 

απνδερηεί ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη θαιέο ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε είλαη κεηαμχ ηνπο αιιειέλδεηα ζηνηρεία γηα ηε 

βησζηκφηεηα καθξνπξφζεζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΚΔ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζην βηνκεραληθφ θιάδν έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη αλεζπρίεο ζην επξχ θνηλφ, ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο θπβεξλήζεηο, θαη έηζη κέζσ ηεο ΔΚΔ νη επηρεηξήζεηο 

ζέινπλ λα δείμνπλ φηη πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί. 

 Οη επηρεηξήζεηο πιένλ απνθαζίδνπλ γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ζέινπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα θνηλσληθά θξηηήξηα πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ φιν θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΔ. 

 Σν επξχ θνηλφ δείρλεη φιν θαη κεγαιχηεξε αλεζπρία γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 

 ηελ επνρή καο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επξχηαηε δηάδνζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, νη επηρείξεζεηο 

                                                             
1 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 37-39 
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ιεηηνπξγνχλ ππφ έλα θαιχηεξν θαζεζηψο δηαθάλεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, θαη έηζη έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά ππεχζπλεο 

(Πξάζηλν βηβιίν Δ.Δ., 2001). 

 

2.4 Ζ θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα ελαληίνλ ησλ θνηλσληθώλ δεηεκάησλ 

χκθσλα κε θάπνηνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηεο ΔΚΔ, ε κνλαδηθή 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Οη 

επηρεηξήζεηο, πεηπραίλνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο ζηφρνπο, έρνπλ θαηαθέξεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ζε αληίζεζε κε ηηο θπβεξλήζεηο, ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιινπο νξγαληζκνχο, πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή επεκεξία (Galbreath, 2009). 

Βάζεη ηεο πην πάλσ ζεσξίαο, νξηζκέλνη κειεηεηέο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ λέεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, αλαπηχρζεθε κηα απφ ηηο πξψηεο 

θαη, ζχκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε πην απνδεθηή ζεσξία φζνλ αθνξά ηε 

ζχιιεςε ηεο ηδεάο ηεο ΔΚΔ. Σν κνληέιν απηφ θαζνξίδεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο 

κηαο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ ΔΚΔ: 

 Σελ νηθνλνκηθή ππνρξέσζε λα δεκηνπξγεί θέξδε. 

 Σε λνκηθή ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο, θνηλνηηθνχο, 

νκνζπνλδηαθνχο θαη ηνπο δηεζλείο λφκνπο. 

 Σελ εζηθή επζχλε λα εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο δελ 

είλαη γξακκέλεο ζα λα είλαη λφκνη, απιά ε επηρείξεζε λα ηηο ζεσξεί σο θάηη 

πνπ είλαη δίθαην θαη ζσζηφ λα γίλεη γηα ηελ θνηλσλία. 

 Σε δηαθξηηηθή επζχλε λα παίξλεη κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη 

πξνο ην φθεινο ηεο θνηλσλίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα θηιαλζξσπηθέο 

εθδειψζεηο θαη άιιεο θνηλσληθέο πξάμεηο. 

Πνιινί αθαδεκατθνί πνπ κειεηνχλ ηελ ΔΚΔ, έρνπλ επίζεο ηελ άπνςε φηη ν ξφινο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ θνηλσλία εμηζψλεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηεο ππεπζπλφηεηα. Ο 

νξηζκφο πνπ δίλνπλ γηα ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνο, πεξηγξάθνπλ ηί πξέπεη θαη ηί δελ πξέπεη λα θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα 

λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο επζχλε. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνπλ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ζε έλα ζεσξεηηθφ θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ε επηρείξεζε κε ηελ θνηλσλία. Απφ ηε κία, ε πιεπξά 

ηεο επηρείξεζεο έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηα θέξδε ησλ κεηφρσλ, ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηε δεκνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

θφξσλ πνπ ηεο αλαινγνχ ζην θξάηνο. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλσλία πεξηκέλεη λα 

αληαπνθξηζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο πξνζδνθίεο ηεο, νη νπνίεο θπξίσο αθνξνχλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα δηεζλή πξφηππα ζηνλ εξγαζηαθφ, αιιά θαη ζηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. 

Σν λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θνηλσληθά δεηήκαηα κέζσ 

ηεο θνηλσληθήο ηεο ππεπζπλφηεηαο είλαη έλα πνιχ δχζθνιν ζέκα γηα απηέο. Πξψηνλ, 

πξέπεη λα θαηαθέξλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ 

θνηλσλία. Γεχηεξνλ, πξέπεη ε επηρείξεζε λα έρεη θάπνην πξφηππν ψο πξνο ην πψο 

ζέινπλ νη πνιίηεο λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαη βάζεη απηνχ λα 

κπνξεί λα παξαηεξεί πνχ απνθιίλεη θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο γηα λα 

δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε. Κιείλνληαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα λα κπνξέζεη κηα 

επηρείξεζε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηα θνηλσληθά δεηήκαηα πξέπεη λα ηα 

αληηκεηψπηζεη σο ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα ήηαλ θαιφ 

λα ηα ελζσκαηψλεη ζην ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ (Galbreath, 2009). 

 

2.5 Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ κία επηρείξεζε ζηελ 

πηνζέηεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο  

Γηα κηα επηρείξεζε, κπνξεί ε ΔΚΔ λα πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, δειαδή λα 

ππάξρνπλ θάπνηνη εζσηεξηθνί κεραληζκνί πνπ βνεζνχλ ζηελ πηνζέηεζή ηεο ρσξίο λα 

ππάξρεη ε πίεζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα. Απηνί νη εζσηεξηθνί κεραληζκoί 

είλαη νη αθφινπζνη: 

I. Αμίεο: Οη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο, αιιά κπνξνχλ 

επίζεο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηα 

ζηειέρε ηνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο δε βαζίδεηαη κφλν ζε θαλφλεο, αιιά θαη ζε έλα ζχλνιν 

πεπνηζήζεσλ θαη πηζηεχσ. Οη πνιηηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ θνηηάδνπλ κφλν 

ηνπο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε ζηειερψλ ηνπο, αιιά έρνπλ σο βαζηθή αξρή ηε 
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καθξνπξφζεζκε πνξεία θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνιιέο θνξέο ελάληηα ζην ζπκθέξνλ θαη 

ηε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ θφζκν ε επηρείξεζε. Γηα απηφ 

ην ιφγν, ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε κηα επηρείξεζε πξέπεη λα 

κειεηνχλ πξνζεθηηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα πηζηεχσ ησλ ζηειερψλ ηνπο, 

κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπλ λα ηνπο εληξπθήζνπλ ζηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ΔΚΔ. 

II. Φήκε ηεο επηρείξεζεο: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε επηζπκία ησλ ζηειερψλ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηε δηθή ηνπο, ηνπο 

νδεγνχλ λα πηνζεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ ΔΚΔ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ηα κε απηά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη πνιχ 

ζεκαληηθά ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο, θαη γηα απηφ ην ιφγν κηα δεκηά ζηε 

θήκε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ν πην ζεκαληηθφο θίλδπλνο πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ζηειέρε ηεο. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε πξνζσπηθή έθζεζε ησλ ζηειερψλ ή αθφκα θαη ησλ ηδηνθηεηψλ 

κηαο επηρείξεζεο. Ζ πξνβνιή ηνπο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ κπνξεί λα αλαδείμεη 

θαη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο. 

III. Μίκεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη πίεζε απφ ζπλεξγάηεο: Όηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε κίκεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, αλαθεξφκαζηε ζην νηη νη επηρεηξήζεηο κπνξεί 

λα πηνζεηήζνπλ θψδηθεο ηεο ΔΚΔ, βιέπνληαο φηη θάπνηεο παξφκνηεο 

επηρεηξήζεηο δξνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απφ ηελ άιιε, νη επηρεηξήζεηο κπνξεί 

λα επεξεάδνληαη απφ θάπνηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο, νη νπνίνη κέζσ 

ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξνχλ ην έξγν ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη επηζεσξεηέο κπνξεί 

λα σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο κέζσ ηεο επηζεψξεζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο (Levis, 2006). 

 

2.6 Μηα άιιε νπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ΔΚΔ 

Μηα δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην πψο νη επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία εθηφο 

ηεο θαζαξήο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη άμηα αλαθνξάο ζην ζπγθεθξηκέλν 



57 
 

ζεκείν. Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηη γηα ηηο επηρείξεζεηο ΔΚΔ 

ζεκαίλεη λα θάλνπλε δσξεέο ζε δηαθφξα ηδξχκαηα, ή λα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο θαη 

έηζη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Όκσο, ππάξρεη θαη κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή βάζεη ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν κε ηξφπνπο πνπ δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΔ. 

 Οη επηρεηξήζεηο απνδίδνπλ θφξνπο ζην θξάηνο: Οη επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ 

ηνπο θφξνπο ηνπο ζηηο ρψξεο ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. ε πνιιέο ρψξεο, 

κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηε θνξνινγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο πινχηνο κηαο θνηλσλίαο δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη γεληθφηεξα ε ρψξα ζηεξίδεηαη ζηα 

νηθνλνκηθά πιενλάζκαηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα απμήζεη ηα δηθά ηεο 

έζνδα. Απηά ηα έζνδα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα 

ην θνηλσληθφ θαιφ, φπσο γηα παξάδεηγκα επελδχζεηο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

ή ηε δεκφζηα πγεία. 

 Οη επηρεηξήζεηο πξνζιακβάλνπλ αλζξψπνπο: Οη επηρεηξήζεηο πξνζιακβάλνπλ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη έηζη ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ελφο ρακεινχ 

επηπέδνπ αλεξγίαο, αιιά επίζεο πξνσζνχλ ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

εξγαζία, θαη ηνπο παξέρεη έλα αλεθηφ επίπεδν δηαβίσζεο. 

 Οη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ έλα θαιά εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ: Οη 

επηρεηξήζεηο εθπαηδεχνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε ηερληθά θαη δηνηθεηηθά 

δεηήκαηα, θαη πνιιέο θνξέο απηφ ην πξνζσπηθφ γίλεηαη ρξήζηκν ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη πνιινί πνιηηηθνί εγέηεο έρνπλ 

αλαπηχμεη ηηο εγεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε πνιηηηθά 

δεηήκαηα, φληαο ζηειέρε ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο 

αλαπηπζζφκελεο θπξίσο ρψξεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ζαλ έλα εξγαιείν αλαβάζκηζεο ησλ πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζε απηέο. 

 Οη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο: Ζ νπζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ο 

θφζκνο δε κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πξντφληα θαη δε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο, αλ νη επηρεηξήζεηο δελ παξάγνπλ, αλ ην θφζηνο 

αγνξάο ηνπο δελ είλαη ζε επίπεδν πξνζηηφ γηα ην επξχ θνηλφ, θαη αλ 

γεληθφηεξα δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ην 
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απνθηήζεη. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ πνιιά αγαζά ηα νπνία είλαη 

θξίζηκα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα θάξκαθα 

θαη ηα εκβφιηα είλαη πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο θαη 

ζπκβάιινπλ ζην γεληθφ θαιφ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θφζκνπ ζα ζχλνιν. 

 Οη επηρεηξήζεηο βνεζνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κηαο ρψξαο: 

Πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο είλαη πινχζηεο ζε θπζηθνχο πφξνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. Απηνί νη θπζηθνί πφξνη 

απνθέξνπλ ηεξάζηηα έζνδα ζηα θξάηε απηά, π.ρ. ζηε ανπδηθή Αξαβία ην 

70% ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο πξνέξρεηαη απφ ην πεηξέιαην. ε απηήλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έξρνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη ην δπλακηθφ ηνπο 

κε ζθνπφ ην δηθφ ηνπο θέξδνο, αιιά έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε 

απηά λα απνθνκίζνπλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε: Όηαλ ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απμάλεηαη. Απφ ηελ αχμεζε απηή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο 

απφ θφξνπο απμάλνληαη. Με ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη εξγαδφκελνη 

θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο θαη απμάλεηαη ε θαηάισζε, κε απνηέιεζκα απηφ λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Έηζη, φιν απηφ ην ζχζηεκα απμάλεη 

ην εηζφδεκα ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα επελδχζεη ζε 

ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

(Schouten, 2007). 

 

2.7 Γύν δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ην πνηνο είλαη ν πην ζεκαληηθόο 

ελδηαθεξόκελνο γηα ηελ ΔΚΔ ζε κηα επηρείξεζε 

χκθσλα κε ηελ άπνςε θάπνησλ αθαδεκατθψλ, ν πην πηζαλφο ππνςήθηνο γηα ηνλ πην 

ζεκαληηθφ ελδηαθεξφκελν ( stakeholder) είλαη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο. Ζ ΔΚΔ απνηειεί 

κηα αλαηξεπηηθή ζεσξία απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε νπνία είλαη ηζάμηα κε 

ηνλ αγλφ θαη αλφζεπην ζνζηαιηζκφ. Ζ αλεζπρία ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο γηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα ζεσξνχλ φηη θξχβεηαη πίζσ απν ηα ηδηνηειή ηνπο ζπκθέξνληα, 

θαη έηζη πηζηεχνπλ φηη νπνηαδήπνηε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο είλαη 

θάηη ην ππνθξηηηθφ πνπ γίλεηαη απιά γηα ηα «κάηηα ηνπ θφζκνπ», θαη πνιιέο θνξέο 
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πιεζηάδεη θαη ην επίπεδν ηεο απάηεο. Σν κφλν πνπ ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά ηα ζηειέρε 

είλαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηα ηερληθά δεηήκαηα θαη ε λνκηθή ζπκκφξθσζε 

ηεο εηαηξείαο. Όια ηα πξνεγνχκελα απνηεινχλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ησλ ζηειερψλ, 

δειαδή ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ, 

αθνχ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ππαιιήινπο ησλ κεηφρσλ. 

Μηα ελαιιαθηηθή άπνςε ηεο πξνεγνχκελεο αλαγλσξίδεη φηη δελ απνηειεί ε 

επηρείξεζε πάληνηε ηνλ πην ζεκαληηθφ ελδηαθεξφκελν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ή αθφκα θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηνλ πινχην θαη ηα θέξδε ησλ κεηφρσλ. Ζ ηαπηφηεηα 

δειαδή ηνπ πην ζεκαληηθνχ ελδηαθεξφκελνπ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν 

ή απφ ηε κηα έδξα κηαο επηρείξεζεο ζε κία άιιε (Mudrack, 2007). 

 

2.8 Ζ ΔΚΔ θαη ε ζρέζε ηεο κε ην κάξθεηηλγθ 

ε έλα ζπλέδξην ην Ννέκβξην ηνπ 2005 πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ «The 

Ethical Corporation», ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ΔΚΔ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ πεξηγξάθεθε σο 

κηα ζρέζε δπν ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη πάληα ζηηο απέλαληη πιεπξέο ελφο θξάρηε. 

Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε πξνζηέζεθε θαη ε γλψκε φηη γηα ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο ΔΚΔ, ην κάξθεηηλγθ είλαη απιά ππνζρέζεηο ρσξίο νπζία, πνπ πεξηζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Απφ ηελ άιιε, νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ην 

κάξθεηηλγθ ζεσξνχλ φηη ε ΔΚΔ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο 

θαη ην «doing the right thing», δειαδή ην λα θάλεη ε επηρείξεζε απιά ην ζσζηφ. 

Κάπνηνη αθαδεκατθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ΔΚΔ, φπσο νη Blomqvist θαη Posner 

(2004) εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο ράλνπλ επεηδή δελ ππάξρεη 

θακία ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε κηα επηρείξεζε. Δπίζεο, πηζηεχνπλ φηη αλ ηα ζηειέρε ηνπ 

κάξθεηηλγθ δελ εληάμνπλ ηελ ΔΚΔ ζην πξφγξακκά ηνπο σο έλα κείδνλ ζέκα, δε ζα 

έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζα ζεσξεζεί απφ ην 

επξχ θνηλφ σο κηα πξνζσξηλή θίλεζε γηα ηα «κάηηα ηνπ θφζκνπ» θαη κφλν. 

Ζ επηθνηλσλία ηεο ΔΚΔ ζηνλ θφζκν είλαη έλα ιεπηφ δήηεκα, θαζψο νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη κπνξεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα είλαη απξφζπκνη λα ιάβνπλ πνιιέο 
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πιεξνθνξίεο γηα ηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ ΔΚΔ. ηελ άπνςε απηή έξρεηαη 

λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη θάπνηνη αθαδεκατθνί έρνπλ αλαθέξεη φηη ε ΔΚΔ ην κφλν 

πνπ δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη κηα θαιή δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, θαζψο νη 

δηαθεκίζεηο πξνβάιινπλ ηα λέα πξντφληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γηα ηα νπνία 

νη θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ην θάηη παξαπάλσ. 

Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ ακθηιεγφκελσλ απφςεσλ γηα ηε ζρέζε ηνπ κάξθεηηλγθ 

κε ηελ ΔΚΔ, αλαπηχρζεθε ζηνπο αθαδεκατθνχο ην ελδηαθέξνλ λα κειεηήζνπλ ηηο 

ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλδένπλ ηελ ΔΚΔ θαη ην κάξθεηηλγθ. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ΔΚΔ ζεσξείηαη έλα εξγαιείν γηα ην κάξθεηηλγθ, ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν εθφζνλ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο ζηεξίδνπλ 

ελεξγά νη θαηαλαισηέο. Έηζη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη εάλ νη θαηαλαισηέο 

ζπλδέζνπλ αξλεηηθά ηελ ΔΚΔ κε έλα πξντφλ, απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

έρεη απήρεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Απφ ηελ άιιε, αλ έλα πξντφλ ζπλδεζεί ζεηηθά κε 

ηελ ΔΚΔ, ζα δψζεη ψζεζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ θαη ζα απνθηήζεη θαη πίζηε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο  (Jones et al, 2007). 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη γηα ηελ εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ 

ζην κάξθεηηλγθ. Παξ‟φια απηά, ε θηιαλζξσπηθή πιεπξά ηεο ΔΚΔ δείρλεη λα απνηειεί 

έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ελίζρπζεο ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ απιή επηξξνή ηεο κάξθαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ φηη 

ε επηρείξεζε πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία κέζσ θηιαλζξσπηψλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο ζε απηή, θαη θαη‟επέθηαζε ζα επεξεάζεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο 

πξνζέζεηο πξνο φθεινο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο. Ζ θαιή θήκε κηαο επηρείξεζεο ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζδψζεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ, εηδηθά κέζσ ηεο θαιήο 

εηθφλαο πνπ ζα έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηε κάξθα ησλ πξντφλησλ ηεο, αιιά 

εηδηθφηεξα θαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ ζα έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο ΔΚΔ (Lii 

et al, 2013). 

Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη φηη ε ΔΚΔ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε 

ελφο πξντφληνο, θαη ζηελ απνδνρή απφ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

(Jones et al, 2007). 
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2.9 Ζ εμέιημε ηεο ΔΚΔ εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ξεθηλψληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ΔΚΔ ζηελ ΔΔ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κηα 

πξψηε επηζήκαλζε έγηλε ην 1993 απφ ηνλ Jacques Delors, ηνλ πξφεδξν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο είρε ηνλίζεη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε 

ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Σν 2000, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, παξφηξπλε ηηο επηρεηξήζεηο λα 

εθαξκφζνπλ λέεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ απνθπγή ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ 

θαη γεληθφηεξα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Απηφ πνπ δήηεζε νπζηαζηηθά ε Δπηηξνπή απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ λα ζπλδπαζηεί κηα θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε απηψλ. 

Σν 2001, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεο 

Πξάζηλεο Βίβινπ, ε νπνία είλαη ε πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ λα 

δηαδψζεη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ηελ ΔΚΔ σο πνιηηηθή πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα πηνζεηεζεί. Με ηε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΚΔ, νη επηρεηξήζεηο ζα βνεζήζνπλ 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί ζηε Ληζζαβφλα, δειαδή λα κεηαηξαπεί ε ΔΔ 

ζηελ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ, κε νδεγφ ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα 

επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή (Βαμεβαλίδνπ, 2011). 

Σν 2002, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηνλψζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ζηηο επηρεηξήζεηο, εθδίδεη κηα αλαθνίλσζε ζηελ 

νπνία ηνλίδεη ηα παξαθάησ: 

 Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα θξάηε πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ ΔΚΔ, 

φζν αθνξά ηα νθέιε ηεο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ε επηηξνπή 

απνθάζηζε λα εθπνλεζνχλ κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνζδίδεη ε ΔΚΔ ζηελ αλαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο. 

 Οη επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα αληαιιάζνπλ θάπνηεο νξζέο πξαθηηθέο ηεο 

ΔΚΔ. 



62 
 

 Δίλαη θαιφ λα ζπκπεξηιεθζεί ε ΔΚΔ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξφηεηλε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζεκηλαξίσλ-καζεκάησλ γηα ηελ ΔΚΔ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα ήηαλ θαιφ λα πηνζεηήζνπλ θάπνηεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΚΔ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο φκσο έρνπλ ζπλήζσο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ρακειή επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην ζέκα ηεο 

ΔΚΔ. Γηα απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, νη νπνίεο ζα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο 

πνπ έρεη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 Σέινο, πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ζηα εξγαιεία θαη ζηηο δξάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ. Ζ δηαθάλεηα βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αληαιιάζνπλ πξαθηηθέο θαη λα θαηακεηξνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

 

Σν Μάξηην ηνπ 2006, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηέιλεη κηα αλαθνίλσζε ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία κηαο 

Δπξσπατθήο πκκαρίαο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. ηελ αλαθνίλσζε 

ηνλίδεηαη φηη ε ζπκκαρία απηή απνηειεί κηα θίλεζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο, αιιά θαη ηηο φπνηεο λέεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ. Δπίζεο, 

ζηελ αλαθνίλσζε ηνλίζηεθε φηη ε πξναλαθεξζήζα ζπκκαρία δελ απαηηεί ππνγξαθεί 

απφ ηα θξάηε-κέιε, θαζψο έρεη γεληθφ ραξαθηήξα θαη πξνζθαιεί φιεο ηηο επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε. Κιείλνληαο, ε Δπηηξνπή 

δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη κε ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη ρξήζε ηεο ΔΚΔ, νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, θαη θαη‟επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
2
. 

 

 

 

                                                             
2 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 48-54 
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2.10 Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ΔΚΔ νδεγήζεθε ζε παγθόζκην επίπεδν 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ζηηο επηρεηξήζεηο δελ πξνέθπςε απφ θάπνηεο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αθαδεκατθφ επίπεδν γηα ηελ εχξεζε κηα λέαο κεζφδνπ 

δηνίθεζεο. Όκσο, δελ πξνέθπςε νχηε σο κηα αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Γεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ πνιιά ζθάλδαια πξνθιήζεθαλ απφ 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, θαη έηζη μεζεθψζεθαλ δηάθνξεο νξγαλψζεηο κε 

εθζηξαηείεο ελαληίνλ ηνπο. Δίλαη θνηλή πξαθηηθή γηα πνιιέο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ηνπηθέο κνλάδεο κηθξήο παξαγσγήο θαη 

νιηγάξηζκνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα πηνζεηήζνπλ, έηζη ψζηε λα 

νξγαλψλνπλ αληίζηνηρεο πξσηνβνχιηεο ΔΚΔ (Husted&Allen, 2006). 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία πξνθάιεζαλ 

αληηδξάζεηο δηεζλψο, θαη νδήγεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςηλ ηνπο 

ηελ ΔΚΔ. 

 Γχν πνιχ κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ε Perrier θαη ε Coca-Cola, 

θαηεγνξήζεθαλ φηη ζε θάπνηα πξντφληα ηνπο βξέζεθαλ ζηνηρεία άθξσο 

επηθίλδπλα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1990, ζηα 

εκθηαισκέλα λεξά ηεο Perrier, εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδένληαλ κε 

θαξθηλνγελέζεηο. Απφ ηελ άιιε, ην 1999, ε Coca-Cola αλαγθάζηεθε λα 

απνζχξεη κηα ηεξάζηηα παξηίδα ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ ηεκαρίσλ ηνπ 

δηάζεκνπ αλαςπθηηθνχ ηεο απφ ην Βέιγην, θαζψο πξνθιήζεθε δειεηεξίαζε 

καζεηψλ ζε δεκνηηθφ ζρνιείν. 

 Ζ Nestle, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ, θαηεγνξήζεθε φηη δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ην ζειαζκφ δηφηη πσινχζε αθαηάιιειν γάια ζε 

ζθφλε ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απν ειέγρνπο 

πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ Ηαηξηθή Δπηζεψξεζε ηεο Βξεηαλίαο, 

αλαθαιχθζεθε φηη δελ ηεξνχληαη νχηε ζην ειάρηζην νη θαλφλεο πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλή Καλνληζκφ Αγνξάο Οπζηψλ Βξεθηθνχ Γάιαθηνο 

γηα ηελ πψιεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Μηα άιιε θαηεγνξία πνπ 

δέρηεθε ε Nestle είλαη φηη, ζε δηαθεκηζηηθέο ηεο θακπάληεο ζηε Γπηηθή 

Αθξηθή, παξνπζίαδε ην δηθφ ηεο πξντφλ πην ζξεπηηθφ απφ ην κεηξηθφ γάια. 

Δπίζεο, δε δίλνληαλ ζαθείο νδεγίεο γηα ην πψο απνζεθεχεηαη θαη δηαηεξείηαη 
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ην πξντφλ, αιιά θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε κε 

νξζή ρξήζε ηνπ γάιαθηνο. Απφ ηφηε, ε Nestle δηαζέηεη πάλσ ζηηο 

ζπζθεπαζίεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, δηαλέκεη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ γηα ηηο κεηέξεο, θαη γεληθφηεξα ελεκεξψλεη θαη ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ. Κιείλνληαο, λα αλαθεξζεί φηη εθηφο απφ ηε Nestle, έρνπλ 

θαηεγνξεζεί θαη άιιεο εηαηξείεο παξαγσγήο βξεθηθνχ γάιαθηνο ζε ζθφλε γηα 

παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ. 

 Σν 1989, ην πινίν Exxon Valdez, πξνζέθξνπζε ζε χθαιν ζηελ Αιάζθα. Σν 

αηχρεκα απηφ πξνθάιεζε ηε κεγαιχηεξε πεηξειαηνθειίδα σο ηφηε ζηελ 

Ακεξηθή. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο απηήο ηεο νηθνινγηθήο 

θαηαζηξνθήο, αλαθέξεηαη φηη ε έθηαζε πνπ θαιχθζεθε ζηελ αθηνγξακκή ηεο 

Αιάζθα απφ ην πεηξέιαην έθηαζε ηα 1.100 κίιηα, θαη φηη ην πεηξέιαην πνπ 

έπεζε ζηνλ σθεαλφ έθηαζε ηα 11 εθαηνκκχξηα γαιφληα. Μεηά ην αηχρεκα,ε 

NOOA ( National Oceanic & Atmospheric Administration), μεθίλεζε κηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επηζηεκφλσλ θαη θξαηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηνλ 

απνινγηζκφ ηεο ηεξάζηηαο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Μεηά απφ ηηο κειέηεο 

γηα ηελ νηθνινγηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, ε εηαηξεία Exxon 

ζπκθψλεζε λα πιεξψζεη απνδεκίσζε ηνπ χςνπο ησλ $900 εθαηνκκπξίσλ 

δνιιαξίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν πνπ έρεη δνζεί σο 

απνδεκίσζε γηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζηε ζάιαζζα έσο ζήκεξα. 

 Έλα αθφκα κεγάιν γεγνλφο πνπ παγθνζκίσο νδήγεζε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ ζνβάξα ππφςηλ ηνπο ηελ ΔΚΔ είλαη ε ππφζεζε Brend 

Spar, πνπ έρεη σο πξσηαγσληζηή ηελ εηαηξεία Shell. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, ε εηαηξεία απνθάζηζε φηη δελ ηεο είλαη πιένλ ρξήζηκε κηα πισηή 

πιαηθφξκα άληιεζεο πεηξειαίνπ ζηε Βφξεηα Θάιαζζα. Σν επφκελν βήκα 

ήηαλ λα απνθαζίζεη πψο ζα θαηαθέξεη λα απνζχξεη ηελ πιαηθφξκα. Ζ 

εηαηξεία παξνπζίαζε σο ηελ πην ελδεδεηγκέλε ιχζε λα βπζίζεη ηελ πιαηθφξκα 

ζηα βάζε ηνπ σθεαλνχ. Με ηελ άπνςε απηή ζπκθσλνχζε θαη ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε ηνπ John Major. Αθνινχζεζαλ ηζρπξέο δηακαξηπξίεο απφ 

νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο πίζηεπαλ φηη αλ επηηξεπφηαλ ε βχζηζε απηήο 

ηεο πιαηθφξκαο, ζα άλνηγε ν δξφκνο γηα ηε βχζηζε θαη ησλ ππφινηπσλ 600 

πεξίπνπ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ κφιηο ηειείσλε ε ρξήζε ηνπο. Έηζη, κεηά 

απφ ηηο δηακαξηπξίεο θαη ηηο πηέζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο, ε εηαηξεία απνθάζηζε 

λα κε βπζίζεη ηελ πιαηθφξκα θαη λα ηε κεηαθέξεη ζηηο αθηέο ηεο Ννξβεγίαο. 
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Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πιαηθφξκαο επαλαρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα 

ππφινηπα θνκκάηηα αλαθπθιψζεθαλ. 

 Σειεπηαίν κεγάιν παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο Nike, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ παξαγσγή αζιεηηθψλ εηδψλ. Ζ εηαηξεία 

θαηεγνξήζεθε φηη ζηα εξγνζηάζηά ηεο ζηελ Αζία ππήξραλ εξγαδφκελνη πνπ 

εξγάδνληαλ θαηαλαγθαζηηθά θαη θαηεγνξήζεθε φηη απαζρνινχζε θαη παηδηά 

ζηελ παξαγσγή ηεο. Τπφ ην θφβν φηη απηέο νη θαηεγνξίεο ζα θαηαθέξνπλ έλα 

κεγάιν πιήγκα ζην φλνκά ηεο δηεζλψο, ην 2005 ε εηαηξεία αλαγθάζηεθε λα 

δειψζεη φηη ιππάηαη γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηά ηεο ζηελ 

Αζία. 

 

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ήηαλ ε αξρή γηα κεγάιεο ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε 

αλζξσπηζηηθέο θαη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο κε ηηο θπβεξλήζεηο, θαη έηζη νη 

επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
3
. 

  

2.11 Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, θαη απηφ έρεη σο 

επαθφινπζν λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο κειεηάλε νη επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθαξκφζνπλ κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά απφ ην πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο ην 2000, 

δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε ΔΔ πξέπεη λα γίλεη ε δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

ζηνλ θφζκν, ε νπνία ζα νδεγεί κε ζσζηά βήκαηα ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Γηα λα 

επηηεπρζεί πην εχθνια απηφ, ε ΔΔ πξέπεη λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε. Απηέο 

νη ηξεηο δηαζηάζεηο αλαθέξνληαη κε έλαλ φξν σο Triple Bottom Line, φξνο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο βάζεη ησλ νπνίσλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

κεηξήζεη ηελ νξγαλσζηαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα. 

                                                             
3 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 55-64 
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Πεγή: Δηαξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Βαμεβαλίδνπ, 2011 

Γηάγξακκα 2.1 

Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ΔΚΔ 

 

2.11.1 Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΔΚΔ 

Ξεθηλψληαο ηεο αλάιπζε ηεο πξψηεο δηάζηαζεο ηεο ΔΚΔ, λα αλαθέξνπκε φηη κηα 

επηρείξεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαη φρη έλα 

απιφ ζπκπιήξσκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ε παξαγσγή αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο, ζηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή εηζνδεκάησλ, θαη σο 

απνηέιεζκα απηψλ ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ζην θξάηνο. Έηζη, κηα επηρείξεζε απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, θαη φρη έλα απιφ κέξνο ηνπ 

νηθνλνκθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη 

ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ απαζρνιεί, θαη γεληθφηεξα ην θνηλσληθφ θεθάιαην. 

Βάζεη απηήο ηεο ζεσξίαο, δηαρσξίδεηαη ε θνηλσληθή δηαζηάζε ζε δχν κέξε. ηελ 

αληηκεηψπηζε πνπ έρεη απέλαληη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαη απφ ηελ άιιε ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην εμσηεξηθφ αλαθέξεηαη ζε φιν εθείλν ην 

 

Κνηλσληθή 

Γηάζηαζε 
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θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο, πνπ επεξεάδεηαη άκεζα ή εκκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
4
. 

 

2.11.1.1 Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

Οη βαζηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ΔΚΔ πνπ πηνζεηεί κηα επηρείξεζε γηα ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Σα αλψηαηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα δεζκεχνληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ, θαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

δηάινγν κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ΔΚΔ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη 

κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα ζρέδηα πνπ εθαξκφδεη κηα 

επηρείξεζε. 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ελζαξξχλεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηεο ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε επηρείξεζε πξνζδνθά ζηελ 

αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, αιιά θαη ζηελ 

επθνιφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζε αιιαγέο ζηε δνκή ή ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην δπλακηθφ ηεο. Όηαλ κηα επηρείξεζε θεκίδεηαη γηα 

ηηο άξηζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, απηφ ηελ θάλεη πνιχ δειεαζηηθή θαη 

ειθπζηηθή γηα πνιινχο ηθαλνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο. Απηφ 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε 

έλαλ θιάδν πνπ ππάξρεη έιιεηςε ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη κέζα ζηελ επηρείξεζε έλα ζπλερέο θαη ζπζηεκαηηθφ 

θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο, ην νπνίν ζα 

παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζπκβαίλεη 

ζηελ επηρείξεζε. 

                                                             
4 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 130-134 
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 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα πνιηηηθή ζηηο πξνζιήςεηο ηεο, 

βάζεη ηεο νπνίαο δε ζα ππάξρνπλ θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

απνθιεηζκφο αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο, καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 Ζ εμέιημε ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηζφηηκε γηα ηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα έρνπλ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πςειή αζθάιεηα θαη νη ζπλζήθεο 

πγηεηλήο ζηελ εξγαζία. Τπάξρνπλ πιένλ πηζηνπνηήζεηο νη νπνίεο 

δηαβεβαηψλνπλ φηη ηα πιηθά, ηα εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. 

 εκαληηθή πνιηηηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζε επνρέο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

είλαη ε αλαδήηεζε ιχζεσλ νη νπνίεο ζα κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. 

 

2.11.1.2 Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

Οη βαζηθέο πνιηηηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε γηα λα έρεη κηα 

επηηπρεκέλε θνηλσληθή πνιηηηθή ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή 

ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 Μεηά ηελ απνθνίηεζε ησλ λέσλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ή ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο πνπ ζα 

πξνσζνχλ ζηαδηαθά ηνπο λένπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε πξννπηηθή 

καθξνρξφληαο απαζρφιεζεο θαη φρη απιά ζαλ κηα νιηγφκελε πξαθηηθή 

άζθεζε. 

 Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, αιιά θαη 

ηηο θπβεξλήζεηο κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

λέσλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αγσλίδνληαη γηα λα θαηαξγεζεί πιήξσο ε 

παηδηθή εξγαζία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα 

βνεζνχλ ζηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

2.11.2 Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο ΔΚΔ 

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ηεο ΔΚΔ είλαη ε πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζην πεξηβάιινλ, δελ ελλννχκε απιά ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά γεληθφηεξα ζηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη κηα 

επηρείξεζε γηα ηελ άξηζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Κάπνηεο απφ ηηο πνιηηηθέο 

πνπ πξέπεη κηα επηρείξεζε λα εθαξκφδεη έηζη ψζηε λα θηάλεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζπαζεί γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

κείσζε ζηελ εθπνκπή απνβιήησλ θαη ξχπσλ, πνπ είλαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο 

ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπλερψο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εθαξκφδεη 

ηα πην ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζηελ παξαγσγή ηεο, ηα νπνία ηαπηφρξνλα 

βνεζνχλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε 

επελδχζεηο νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπελδχνληαο ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθνκίζεη 

δηπιφ φθεινο, απφ ηε κία είλαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, θαη απφ ηελ άιιε 

εληζρχεη ηελ εηθφλα ηεο ζην θνηλφ πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη ε εθαξκνγή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ελφο 

πξνηχπνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην ISO 14001 (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
5
. 

 

                                                             
5 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 154-160 
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Σν ηειεπηαίν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ην νπνίν νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο,  

ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα, θαη εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξφηππα 

ζπζηχκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Σν πην δηαδεδνκέλν πξφηππν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ην ISO 

14001, θαη απηφ είλαη πνπ εθαξκφδεηαη θαηά θφξνλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη σο ζηφρν ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο κηαο επηρείξεζεο 

ή νξγαληζκνχ. Σν πξφηππν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιινχο επηρεηξεκαηηθνχο 

θιάδνπο, αιιά εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ηνκείο πνπ αζρνινχληαη θαη επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ. 

Οη πξψηεο ζθέςεηο γηα έλα ηέηνην πξφηππν δηαρείξηζεο θαηαγξάθεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, ην 1992 ζην Ρίν ληε Σδαλέτξν. Μεηά ηε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, άξρηζε ε δεκηνπξγία 

ησλ πξψησλ εζληθψλ πξνηχπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο 

Ακεξηθήο. 

Παξά φκσο ηε κεγάιε αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε ζηα εζληθά πξφηππα, 

παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ πξφηππα ηα νπνία ζα έρνπλ δηεζλή 

αλαγλψξηζε. Έηζη, κεηά ηελ ηεξάζηηα απήρεζε πνπ είρε ην ISO 9001, δεκηνπξγήζεθε 

ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 ην 1996. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαηάθεξε λα κπεη 

δπλακηθά ζηνλ ρψξν ησλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, εηζάγνληαο θαη 

κηα λέα πξφθιεζε ζα ιέγακε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Απηή ε πξφθιεζε αθνξνχζε ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνσζψληαο 

νπζηαζηηθά ηελ εμέιημε ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνπλ πν επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν ISO 14001 δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία ηεο πνιηηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξηζεο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηνπ πξνηχπνπ είλαη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη γεληθνί ζηφρνη 

πνπ ηίζεληαη ζπκβαδίδνπλ πιήξσο κε ηελ εθάζηνηε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  

Όζνλ αθνξά ην πνηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο θαιχπηεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη πην ζεκαληηθνί ηνκείο γηα ην πξφηππν είλαη ε δηαδηθαζία 
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ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, αιιά επίζεο θαη ε παξαγσγή ηνπ 

γεληθφηεξα. πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη γηα ηηο 

ππνδνκέο ηεο επηρείξεζεο. 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πην ζεκαληηθή απαίηεζε ηνπ πξνηχπνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ην πεξηβάιινλ πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ γηα λα ειέγρνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη.  Ζ απαίηεζε απηή αλαθέξεηαη 

νπζηαζηηθά ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβαιινληνο, 

ηελ πξφιεςε (Λαγνδήκνο & Γεξβηηζηψηεο, 2007). 

 

2.11.3 Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο ΔΚΔ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά απφ πνιιέο κειέηεο αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

γηα λα είλαη βηψζηκε κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ πξέπεη λα έρνπλ σο 

ζθνπφ ην βξαρπρξφλην θέξδνο, αιιά ζθεπηφκελνη ζε έλα βάζνο ρξφλνπ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ σο πξψην ζηφρν κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζα πξνσζεί θαη ζα εληζρχεη ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε. Πξέπεη δειαδή νη επηρεηξήζεηο λα ζπλδπάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο κε κηα ππεχζπλε ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

Μηα ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε εθδειψζεσλ πνπ 

έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα θηιαλζξσπηθέο δηνξγαλψζεηο, 

αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Ο ηνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ εθδειψζεσλ 

απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

απνθηήζνπλ ζηελφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σέηνηεο 

πξαθηηθέο αθνινπζνχλ θαη νη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο φηαλ ζέινπλ 

λα εληάμνπλ νκαιά ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζε θάπνηεο λέεο αγνξέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη πην θνληά ζηα έζηκα, ηηο αμίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη έηζη καθξνπξφζεζκα κπνξνχλ απηέο νη ζρέζεηο λα απνθέξνπλ 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο ζε απηέο. 
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Οη πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ίζσο ηηο πην απιέο κνξθέο 

επελδχζεσλ ζηηο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί κηα 

επηρείξεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη έξγα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνδνκή θαη 

δηάθνξεο άιιεο επελδχζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

επηρεηξήζεηο ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Έλα άιιν κεγάιν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε πνιηηηθή 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε ηερλνινγία είλαη ζε έλα πξνρσξεκέλν επίπεδν, φπσο επίζεο 

ππάξρεη θαη έλα κνξθσκέλν θαη θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Με ηελ 

εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαηηείηαη 

θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, αιιά επίζεο γιπηψλεη θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο 

εθαξκνγήο κηαο λέαο πνιηηηθήο, δηαθνξεηηθήο ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζην 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε δενληνινγηθψλ αξρψλ. Ζ κειέηε ηνπ δείθηε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάηαμεο κηαο επηρείξεζεο ζε απηφλ, κπνξεί λα ηεο απνθέξεη 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ κε βάζε 

θνηλσληθά θξηηήξηα, κπνξεί λα καο δείμεη θαηά πφζν ε επηρείξεζε ζπλεηζθέξεη θαη 

νηθνλνκηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
6
. 

 

2.12 Σξεηο πξάμεηο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο πέξα από ην λόκν 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα δξάζεη θνηλσληθά ππεχζπλα θαη πέξα απφ απηφ πνπ ηελ 

ππνρξεψλεη ν εθάζηνηε λφκνο ή θαλνληζκφο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ηεο πξνζθέξεη 

πνιιαπιά νθέιε. Σξεηο ηέηνηεο πξαθηηθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

i. Να επηθνηλσλεί ε επηρείξεζε ζπρλά κε ηνπο επελδπηέο, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο κε ζθνπφ 

λα θεξδίζεη ηε ζηήξημή ηνπο. 

ii. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαζηεξψζεη κέζα ηεο έλα είδνο θνηλφηεηαο, θαη λα 

ππάξρεη ζεβαζκφο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, θάηη ην νπνίν ζα 

                                                             
6 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 171-184 
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εληζρχζεη ην θίλεηξν ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ νκαδηθφηεηα, ηε δέζκεπζε ζηνλ 

νξγαληζκφ, θαη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

iii. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα δξα εζηθά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Καιφ ζα είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα απνθεχγνπλ ην αθξαίν 

ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, ηε βία θαη ηε δπζθήκηζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ή 

αθφκα θαη θάπνηαο δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο. 

Σν πξφβιεκα κε ηελ αλσηέξσ άπνςε είλαη φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα ζπλδεζνχλ 

απηέο νη πξαθηηθέο κε ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο ππάξρεη ην 

ελδερφκελν νη αληαγσληζηέο λα εκπνδίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ πξψηε απφ ηηο ηξεηο πξαθηηθέο ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα σζνχλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπο θαη ηνπο κεηφρνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

θνηλά ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απηή ε πξαθηηθή ζα θαηαζηήζεη 

ζεκαληηθή γηα ηελ θνηλσλία ηελ επηρείξεζε, θαη ζα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ. 

Ζ δεχηεξε πξαθηηθή πξνσζεί ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα σζψληαο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζα κηα νκάδα θαη λα ζπλεηζθέξεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είλαη πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Οη δχν πξψηεο πξαθηηθέο είλαη ζίγνπξν φηη, εθφζνλ εθαξκνζηνχλ ζσζηά, ζα 

πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο παξάιιεια λα 

μεθχγεη απν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κε επηπιένλ έμνδα. Ζ ηειεπηαία πξαθηηθή 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο, ζε ρνξεγίεο κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζε θηιαλζξσπηθά 

ηδξχκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ ή κε άπνξνπο αλζξψπνπο. Έηζη, ε 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο εδψ είλαη ην γεγνλφο φηη ζα έρνπκε 

ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο (Lantos,  2001). 
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2.13 Σν δηεζλέο πξόηππν ISO 26000 γηα ηελ ΔΚΔ 

Σν ISO 26000 απνηειεί ην πξψην δηεζλέο πξφηππν πνπ αθνξά έλαλ θψδηθα νξζήο 

πξαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Μεηά απφ πνιιά ρξφληα κειεηψλ θαη ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ρσξψλ θαη ησλ εζληθψλ ηνπο νξγαληζκψλ ηππνπνίεζεο, θαηέιεμαλ ην 2010 ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πνπ αλαθέξεηαη σο «Οδεγφο γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε ησλ 

νξγαληζκψλ». 

Σν ISO 26000 δελ είλαη έλα πξφηππν φπσο ηα ππφινηπα πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γελ πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξφηππν 

απηφ δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε κηα επηρείξεζε έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί 

θνηλσληθά ππεχζπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφηππν είλαη έλαο νδεγφο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγήζνπλ 

ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ζέκα ηεο ΔΚΔ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα ππάξρεη έλαο δηεζλήο νξηζκφο γηα ηελ 

θνηλσληθή επζχλε θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο λα αμηνινγνχλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

Μέζα ζην πξφηππν ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ, νη νπνίεο 

φκσο είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

ΔΚΔ. Πέξα απφ ηηο νδεγίεο απηέο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξφηππν, θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην δνκηθφ ηνπ ζηνηρείν: 

1. Γηαχγεηα: Κάζε επηρείξεζε θαη νξγαληζκφο πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί κε 

ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλα ηελ πνιηηηθή θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ 

απηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

2. Λνγνδνζία: Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα δίλεη ιφγν γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 

θαζψο θαη γηα ην ηί ελέξγεηεο ζα θάλεη γηα εμαιείςεη ή πεξηνξίζεη ηηο πηζαλέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

3. εβαζκφο ζηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders): Δδψ 

αλαθεξφκαζηε ζηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη ηεο 
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επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη ηδηνθηήηεο, νη εξγαδφκελνη, ε ηνπηθή θνηλσλία, νη 

ζπλεξγάηεο θαη ην θξάηνο. 

4. Ζζηθή: Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα έρεη σο βαζηθέο αξρέο ηελ ηηκηφηεηα, ηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο, ην δστθφ θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

5. εβαζκφο ζηνπο λφκνπο: χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, θαλέλαο δελ είλαη πάλσ 

απφ ηνπο λφκνπο, αθφκα θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπβέξλεζε. Όιεο νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

6. εβαζκφο ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο: Κάζε νξγαληζκφο νθείιεη λα 

ηεξεί ηνπο δηεζλείο θαλφλεο, θαη λα κελ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαηαπαηνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 

7. εβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: Απφ ηηο πην βαζηθέο θαη ζεκαληηθέο 

αξρέο είλαη λα ζέβεηαη έλαο νξγαληζκφο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γηα λα 

κπνξέζεη έλαο νξγαληζκφο λα είλαη θνηλσληθά ππεχζπλνο απέλαληη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ, πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, φπσο 

είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο 

(Καξππίδεο et al, 2011). 

 

2.13.1 Ζ δνκή ηνπ πξνηύπνπ ISO 26000 

Ζ δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ έρεη σο εμήο: 

1) Δηζαγσγή: Ζ εηζαγσγή ζην πξφηππν ζα πξέπεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο ή κηα 

πεξηγξαθή γηα ην πεξηερφκελν ησλ νδεγηψλ ηνπ πξνηχπνπ θαη ηνπο ιφγνπο 

πνπ ρξεηάδεηαη κηα πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ εηζαγσγή πξέπεη 

λα πεξηγξάθεη ην ζθνπφ ηνπ πξνηχπνπ, κε ηξφπν αξθεηά ιεπηνκεξή. 

2) Πεδίν εθαξκνγήο (scope): ην θνκκάηη απηφ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη 

πιήξσο ην πεξηερφκελν ησλ νδεγηψλ ηνπ πξνηχπνπ, ην εχξνο θάιπςήο ηνπ θαη 

ε εθαξκνζηηθφηεηά ηνπ. 

3) Καλνληζηηθά έγγξαθα: ην πξφηππν ππάξρεη κηα ιίζηα εγγξάθσλ ηα νπνία 

πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ. 
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4) Όξνη θαη επεμεγήζεηο: ην κέξνο απηφ ηνπ πξνηχπνπ ζα αλαγλσξίζνπκε πνηνη 

φξνη ππάξρνπλ ζην πξφηππν, αλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ επεμήγεζε, θαη 

εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ζα δίλεηαη ε επεμήγεζή ηνπο. 

5) Σν γεληθφ πιαίζην ηεο ΔΚΔ βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ φινη νη νξγαληζκνί: 

ην θνκκάηη απηφ ζα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο ΔΚΔ, αιιά θαη 

ζην ζχγρξνλν γεληθφ πιαίζην ηεο ΔΚΔ. Δπίζεο ,ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΔΚΔ, φπσο επίζεο θαη 

θάπνηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders) 

ηεο επηρείξεζεο. 

6) Οη αξρέο ηεο ΔΚΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο νξγαληζκνχο: ην κέξνο απηφ ζα 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε θάπνηεο αξρέο ηεο ΔΚΔ απφ έλα πιήζνο πεγψλ, θαη ζα 

παξέρνληαη νδεγίεο γηα απηέο ηηο πεγέο. Καιφ ζα είλαη λα αλαθέξνληαη θαη ζε 

απηφ ην θνκκάηη δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα απαζρνιήζνπλ ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο. 

7) Οδεγίεο γηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο ΔΚΔ: Θα πξέπεη λα δίλνληαη μερσξηζηέο 

νδεγίεο γηα έλα θάζκν θαίξησλ δεηεκάησλ ηεο ΔΚΔ, θαη λα γίλεηαη κηα 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο νξγαληζκνχο. Καη ζε απηφ ην θνκκάηη, θαιφ ζα είλαη 

λα αλαθέξνληαη δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα απαζρνιήζνπλ ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο. 

8) Οδεγίεο ζηνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ: ην ηκήκα απηφ ηνπ 

πξνηχπνπ ζα δίλνληαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ην πψο ζα εθαξκφδεηαη θαη ζα 

αλαπηχζζεηαη ε ΔΚΔ ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πνιηηηθέο 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ, ζηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ 

δεηεκάησλ, θαη γεληθφηεξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Καη ζε απηφ ην θνκκάηη 

ηνπ πξνηχπνπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε δεηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

απαζρνιήζνπλ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

9) Γεκηνπξγία παξαξηεκάησλ ζην ηέινο ηνπ πξνηχπνπ: Ο νδεγφο ηνπ πξνηχπνπ 

ζα κπνξεί λα πεξηέρεη παξαξηήκαηα, εθφζνλ απηά θξηζνχλ απαξαίηεηα ή 

επηζπκεηά. 
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Δθηφο απφ ηε δνκή ηνπ πξνηχπνπ, ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ην πξφηππν, 

πάξζεθαλ θάπνηεο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή θαηεχζπλζε θαη ηνλ 

ηχπν ηνπ ISO 26000: 

 Σν έγγξαθν απηφ ζα απνηειεί έλα δηεζλέο πξφηππν πνπ ζα παξέρεη νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο, θαη φρη εληνιέο φπσο άιια πξφηππα (π.ρ. ISO 9001). 

 Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη σο ζθνπφ λα αμηνινγεζεί απφ θάπνηνλ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο, κε ζθνπφ λα πηζηνπνηεζεί γηα απηφ. 

 Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα άιια πξφηππα είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ξήκαηνο «should» ζηηο νδεγίεο, αληί γηα ην «shall». Σν 

κέλ πξψην ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ζπκβνπιεπηηθή πξφηαζε ,ην δε δεχηεξν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κηα εληνιή πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθαξκνζηεί. 

 Σν πξφηππν απηφ ζα είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ζα αλαπηπρζεί παγθνζκίσο γηα ηελ 

ΔΚΔ (Castka & Balzarova, 2007).  

 

2.14 Ζ ζέζε ηεο ΔΚΔ ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα κειεηήζνπκε ηε ζέζε πνπ έρεη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ε ΔΚΔ ζε κηα πνιχ δχζθνιε πεξίνδν, φπσο είλαη ε πεξίνδνο ηεο χθεζεο. 

ηε Βξεηαλία, ζηελ αξρή ηεο χθεζεο, έλα κέξνο ησλ κέζσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, αλέθεξαλ ζε άξζξα ηνπο φηη ε χθεζε ζα θαηαθέξεη λα ζέζεη ηφζν 

κεγάια πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ φια απηά ζα θέξνπλ ην ηέινο ηεο ΔΚΔ. 

Καη απηφ δηφηη πίζηεπαλ φηη νη επηρεηξήζεηο δε ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

«πνιπηέιεηα» ηεο ΔΚΔ. Γηα παξάδεηγκα, έλα κεγάιν νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ αλέθεξε 

ζε άξζξα ηνπ φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζθίμνπλ ηα ινπξηά ηνπο, θαη λα μνδεχνπλ 

ρξήκαηα κφλν γηα ηηο θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, κηα άιιε 

άπνςε πνπ γξαθφηαλ απφ αλαιπηέο ήηαλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ αθνξνχλ «θηιαλζξσπίεο», θαη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θάζε επηρείξεζεο, ν νπνίνο είλαη ε επηβίσζή 

ηεο. 

Απφ ηελ άιιε, νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ, θαη νη 

εγέηεο επηρεηξήζεσλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ, αλέθεξαλ φηη ζε απηήλ ηε δχζθνιε 

πεξίνδν είλαη πνπ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αζρνιεζνχλ πην ζνβαξά θαη κεζνδηθά κε 
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ηελ ΔΚΔ. Γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ε ΔΚΔ δε βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, φκσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ζα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ ηεο χθεζεο 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξνχληαη θχξηεο γηα έλαλ νξγαληζκφ. θεπηφκελνη 

θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

επηβηψζνπλ θαη ζα βγνπλ δπλαηέο κέζα απφ ηελ χθεζε, ζα είλαη εθείλεο πνπ ζα 

δείμνπλ πην κεγάιε ππεπζπλφηεηα ζηηο επελδχζεηο ηνπο θαη απέλαληη ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

ε θάπνηεο άιιεο αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο ΔΚΔ αθφκα θαη ζηε 

δχζθνιε πεξίνδν ηεο χθεζεο, απηή αλαθέξεηαη σο κηα ψξηκε επηρεηξεκαηηθε 

πξαθηηθή πνπ νθειεί πξαγκαηηθά ηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξηφδνπο χθεζεο. ε ηέηνηεο 

δχζθνιεο επνρέο γηα φιεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε ΔΚΔ δηαδξακαηίδεη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο, θαζψο ζεσξείηαη κηα βηψζηκε 

επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ( Ellis & Bastin, 2011 ). 

  

2.15 Έλαο δείθηεο κέηξεζεο ηεο ΔΚΔ: Ο Γείθηεο Δηαηξηθήο 

Τπεπζπλόηεηαο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ΔΚΔ ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ παγθνζκίσο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ, είλαη 

επφκελν λα δεκηνπξγεζεί έλαο δείθηεο πνπ λα κπνξεί λα κεηξήζεη θαη λα αμηνινγήζεη 

ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο πάλσ ζε  απηφ ην δήηεκα. 

Ο πην πξνβεβιεκέλνο θαη ρξεζηκνπνηεκέλνο δείθηεο παγθνζκίσο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΚΔ είλαη ν Γείθηεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο 

(Corporate Responsibility Index), γλσζηφο δηεζλψο κε ην αθξσλχκην CRI. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ ρσξψλ κε ην κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ, ηνλ BITC (Business in the 

Community). Ζ κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΔΚΔ βάζεη ηνπ δείθηε γίλεηαη ζε 

εηήζηα βάζε. 

ηελ Διιάδα, ν δείθηεο εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ απφ ην 

2008, θαη ν νξγαληζκφο απηφο είλαη ην Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο. Σν ηλζηηηνχην 

απνηειεί ην κνλαδηθφ εθπξφζσπν ηνπ CRI ζηελ Διιάδα, θαη παξέρεη ην εξγαιείν 
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απηφ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο ζε 

ζέκαηα ηεο ΔΚΔ, βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θξηηεξίσλ. Σν Ηλζηηηνχην, κε ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ δείθηε ζηε ρψξα καο, έρεη θαηαθέξεη λα θαζηεξψζεη ηελ παξνπζία 

κεγάισλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ κεγάιεο δηαθξίζεηο ιφγσ ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηφινγεζε βάζεη ηνπ CRI, 

αμηνινγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο πηζηνπνηεκέλνπο αμηνινγεηέο πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ BITC. Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ 

παξέρνληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, θαη γίλνληαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κέηξεζεο είλαη φηη ππάξρεη 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, γίλεηαη κηα βξάβεπζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο επηδφζεηο. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα ζχκθσλα κε ηνλ CRI: Πιαηίλα(Platinum), Υξπζφο 

(Gold), Αζήκη (Silver), θαη Υαιθφο (Bronze). 

Αλ θαηαθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηψζνπλ ζπζηεκαηηθά ην δείθηε ζαλ έλα 

εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο, ε ΔΚΔ κπνξεί λα ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε ζηξαηεγηθή 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηεο δψζεη έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

(Βαμεβαλίδνπ, 2011)
7
. 

 

2.15.1 Οη άμνλεο ηνπ Γείθηε Δηαηξηθήο Τπεπζπλόηεηαο (CRI) 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ δείθηε γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςηλ 

ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: 

 Σε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά (marketplace): ην θξηηήξην απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ν αληαγσληζκφο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε 

επηρείξεζε, φπσο επίζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ. ηνρεία πνπ 

αμηνινγνχληαη είλαη νη ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ 

ππφινηπε αγνξά, φπσο επίζεο θαη ε αληαπφθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

                                                             
7 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 347-356 
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αμηνιφγεζε γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ππεπζπλφηεηα, ε ζσζηή πνηφηεηα θαη ην επίπεδν 

ηηκψλ. Τπάξρεη επίζεο αμηνιφγεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, θαη γηα ηελ χπαξμε θαηαγγειηψλ απφ πιεπξάο θαηαλαισηψλ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ απηφ θαζ‟απηφ, είηε γηα ηε δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν πεξηβάιινλ (environment): Σν πεξηβάιινλ είλαη ίζσο ην πξψην δήηεκα 

πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ θάπνηνπ φηαλ αθνχζεη γηα ηελ ΔΚΔ. Απηφ πνπ 

αμηνινγείηαη είλαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ρξήζε λεξνχ θαη ην ζχλνιν ησλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε. Δπίζεο, αμηνινγείηαη ε εθπνκπή 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πηζαλή ξαδηεξλέξγεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην θαηά πφζν ιεηηνπξγεί «πξάζηλα» απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ. 

 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο (workplace): Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο απνηειεί 

επίζεο έλα ζεκαληηθφ άμνλα κέηξεζεο ηνπ CRI. Γηα απηφλ ηνλ άμνλα, 

γίλνληαη κεηξήζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ βάζεη θχινπ, θπιήο, ειηθίαο, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ 

εξγαδνληαη ζηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, κεηξηέηαη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ θαη 

αλ ππάξρνπλ πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σέινο, έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε κέηξεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηε δηα βίνπ 

κάζεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σελ θνηλσλία (community): Όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνηλσλία, νη επηρεηξήζεηο αμηνινγνχληαη βάζεη ησλ δσξεψλ πνπ θάλνπλ σο 

πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, αιιά κεηξηέηαη επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο. Ζ νπζία ηνπ θνκκαηηνχ απηνχ 

ηεο κέηξεζεο είλαη ην θαηά πφζν κηα επηρείξεζε ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη 

πξσηνβνπιίεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θνξείο (www.cri.org.gr). 
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2.15.2 Σα νθέιε από ηε ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο ζην δείθηε CRI 

Ο δείθηεο CRI παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα, αιιά θαη 

καθξνρξφληα νθέιε. Με ηηο αλαθνξέο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζπληάζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ δείθηε, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ πνξεία ηνπο θαη ηελ πξφνδφ ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ 

δξάζεηο βειηίσζεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Ο δείθηεο απνηειεί έλα αξθεηά απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ππεχζπλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο κηαο 

επηρείξεζεο, θαη ηεο δίλεη επίζεο ηεο δπλαηφηεηα λα θάλεη κηα αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζήο ηεο, κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία, αιιά θαη ηα ζεκεία πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εζσηεξηθή αλάιπζε (internal gap 

analysis). Δπηπξνζζέησο, ν δείθηεο παξέρεη αμηφπηζηεο θαη ακεξφιεπηεο πιεξνθνξίεο 

ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο επηρείξεζεο γηα ην θαηά πφζν ε επηρείξεζε είλαη 

αθνζησκέλε θαη ζπγθεληξσκέλε ζηε δηαθάλεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ζηε ζπλερή 

βειηίσζε. 

Κιείλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, ν δείθηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα έρεη ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο, κε ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ λα θαηαθέξεη λα ρηίζεη γεξέο 

θαη καθξνρξφληεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
8
. 

 

2.16 Ο θνηλσληθόο απνινγηζκόο κηαο επηρείξεζεο 

Ο θνηλσληθφο απνινγηζκφο, ή έθζεζε αεηθνξίαο φπσο αιιηψο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, 

είλαη κηα ηάζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απαζρνιεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο. Ο θνηλσληθφο απνινγηζκφο είλαη 

νπζηαζηηθά κηα εηήζηα έθζεζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

αθνξνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ ΔΚΔ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηηο επηδφζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο ΔΚΔ πνπ ήδε έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δειαδή ηελ 

πεξηβαιινληηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή. 

                                                             
8 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 357 
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ηελ επνρή πνπ δνχκε πιένλ, νη απαηηήζεηο ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ απφ ηελ 

επηρείξεζε έρνπλ αιιάμεη άξδελ. Έηζη, δελ αξθεί κηα επηρείξεζε λα δεκνζηεχεη 

αλαθνξέο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο επηδφζεηο, αιιά πξέπεη πιένλ λα 

αλαθέξνληαη θαη ζε ζέκαηα πνπ επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη γεληθφηεξα φινπο ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ, θαη ην θαηά πφζν ε επηρείξεζε θαηάθεξε λα είλαη 

θνηλσληθά ππεχζπλε απέλαληη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ έθδνζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε, δελ ππάξρεη δειαδή θάπνηνο 

λφκνο πνπ λα ηνλ επηβάιεη, θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέξε: 

 Σελ αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηελ απνζηνιή ηεο, ηηο αμίεο 

θαη ην φξακά ηεο, 

 Σελ παξνπζίαζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαη 

εθηεινχληαη ζηελ επηρείξεζε, 

 Καη ηελ αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο 

θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη. 

 

Ζ κνξθή θαη ε δνκή ηνπ απνινγηζκνχ δίλεηαη ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο απφ δηάθνξα 

δηεζλή πξφηππα. Σν πξφηππν ην νπνίν είλαη ην πην δηαδεδνκέλν κέζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ην πξφηππν ηνπ ΟΖΔ, θαη νλνκάδεηαη Global Reporting Initiative, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηεζλείο δείθηεο κέηξεζεο δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Έλαο απνινγηζκφο πνπ γξάθεηαη κε βάζε ην αλσηέξσ 

πξφηππν δίλεη ηε δπλαηφηεηα: 

 Να θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαιχεηαη ε εηθφλα γηα ην θνηλσληθφ έξγν ηεο 

επηρείξεζεο, 

 Να κειεηάηαη θαη λα αλαιχεηαη ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, 

 Να  γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ. 
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Με ηηο απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ γηα νινέλα θαη κεγαιχηεξε αθνζίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΚΔ, δεκηνπξγνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πεξηερφκελν ησλ θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο ελληά ελφηεηεο: 

1. Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο 

2. Σν φξακα θαη νη αμίεο ηεο επηρείξεζεο 

3. Σν θιίκα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

4. Ο δηάινγνο κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο 

5. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

6. Ζ ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

7. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο 

επηρείξεζεο 

8. Σν πεξηβάιινλ 

9. Ζ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
9
. 

Μηα εθηελέζηεξε θαη πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ελφο θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

2.17 Ζ ζρέζε κεηαμύ ηεο ΔΚΔ θαη ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν ε ΔΚΔ λα γίλεη κηα θαηάζηαζε win-win 

θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη γηα ηελ θνηλσλία, ηφηε πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζε δχν 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν πξψην είλαη ην γεγνλφο φηη ε ΔΚΔ πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πεξηεθηηθή θαη θαηαλνεηή, θαη ην δεχηεξν είλαη φηη ε ΔΚΔ πξέπεη λα είλαη κηα 

θαηαιεηηθή ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο ζηνλ ππξήλα ηεο επηρείξεζεο. Έλα γεγνλφο πνπ 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο εκθαλείο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ΔΚΔ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζαλ δπν εξγαιεία ηνπ management. 

Ζ ιέμε «πνηφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά γηα κηα πξνζέγγηζε 

δηνίθεζεο πνπ αζρνιείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο θχξηνπο ελδηαθεξφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη πειάηεο, νη εξγαδφκελνη, νη επελδπηέο θαη νη θνηλσλία.  Γηα 

                                                             
9 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 392-395 
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απηφλ αθξηβψο ην ιφγν φξνη φπσο επηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά ζηε γιψζζα ηεο ΓΟΠ. Ζ εζηθή ζηηο επηρεηξήζεηο δελ 

είλαη απιά θαη κφλν ε θηιαλζξσπία, αιιά απνηειεί κηα ζεκαληηθή θηινζνθία πάλσ 

ζηελ νπνία παηνχλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο θαη μεθηλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη επίζεο 

βάζεη ηεο εζηθήο κπνξεί λα βειηηψζεη κηα επηρείξεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα 

αλαπηχμεη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ΓΟΠ θαηέρεη έλαλ εγεηηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ εζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, θαη γεληθφηεξα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαπηπρζεί κηα επαίζζεηε θαη εζηθή επηρεηξεζηαθή 

θνπιηνχξα. 

Απφ ηελ άιιε, πνιινί νξηζκνί ηεο ΔΚΔ ηνλίδνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εζηθή. 

Τπάξρνπλ ειάρηζηα δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ μερσξηζηά γηα ηελ ΔΚΔ 

θαη ηελ εζηθή, φηαλ ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηί ζεκαίλεη γηα κηα επηρείξεζε λα 

είλαη εζηθή. Δπίζεο, ε ΔΚΔ θαη ε εζηθή κπνξνχλ ζπλδεζνχλ κε ηε ΓΟΠ, θαζψο 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαη νη ηξεηο πξνζεγγίζεηο αζρνινχληαη κε ην «λα θάλεηο ηα 

ζσζηά πξάγκαηα ζσζηά». Σν γεγνλφο απηφ έξρνληαη λα εληζρχζνπλ νη ζεσξίεο ηξηψλ 

κεγάισλ ζεσξεηηθψλ ηεο ΓΟΠ, ηνπ Deming, ηνπ Crosby θαη ηνπ Juran. Ο ηειεπηαίνο, 

γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξγαλσζηαθή επηηπρία. Έλαο αθφκα επηζηήκνλαο πνπ 

αζρνιήζεθε κε ηε ΓΟΠ, ν Ishikawa, αλαθέξεηαη ππέξ ηεο ΔΚΔ ιέγνληαο φηη ην 

πξψην κέιεκα κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ε επηπρία ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηήλ. Αλ απηνί νη άλζξσπνη δε ληψζνπλ επηπρηζκέλνη, ηφηε ε 

επηρείξεζε δελ έρεη ιφγν χπαξμεο. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα καο δείρλνπλ φηη ε ΔΚΔ κπνξεί λα είλαη απιά ε θπζηθή 

εμέιημε ζε κηα επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη ήδε κε ηε ΓΟΠ. Σν πεξηερφκελν ηεο ΓΟΠ 

έρεη ζαλ έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηε ζπλερή βειηίσζε, θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηελ 

εθαξκφδνπλ έρνπλ σο ζθνπφ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα εμειίζζνληαη ζπλέρεηα βάζεη 

απηήο ηεο ζεσξίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο απηέο μεθηλνχλ απιά απφ 

ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, εθαξκφδνπλ ζηε ζπλέρεηα ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο αξρέο ηεο 

ΓΟΠ, νδεγνχληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, θαη ηέινο θζάλνπλ ζην επίπεδν λα 

είλαη θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζηηο επηρεηξήζεηο ζεκαίλεη φηη ζρεδφλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο 

έρνπλ εθηεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ ζηα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα βειηίσζεο 
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ηεο πνηφηεηαο, ηα νπνία πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΚΔ κέζσ ησλ δεηεκάησλ 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ε βάζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

πνηφηεηαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηελ ΔΚΔ. Όιεο ινηπφλ νη θηινζνθίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο ΓΟΠ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ νξγαλσζηαθψλ 

αμηψλ, θαη θαη‟επέθηαζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη, 

δηακνξθψλνληαη ηα ζεκέιηα ηεο πνηφηεηαο, θαη ζαλ απνηέιεζκα ε πνηφηεηα 

δηακνξθψλεη γεξά ζεκέιηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ΓΟΠ έρεη εδξαησζεί σο ζεσξία θαη σο πξαθηηθή νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, έρεη αλαγλσξηζηεί φηη έρεη κηα πξνζέγγηζε ζηελ εζηθή 

θαη φηη ζπλεηζθέξεη θαηαιπηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ επηζηεκφλσλ πηζηεχεη φηη ε ΔΚΔ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηηο 

επηρεηξήζεηο πην απνηειεζκαηηθά θαη ζε ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα κνληέια θαη ηηο ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο ηεο ΓΟΠ, 

ρσξίο σζηφζν λα ππνβαζκίδνληαη ζε θαλέλα βαζκφ νη αξρέο ηεο ΔΚΔ θαη ηεο ΓΟΠ 

(Hazlett et al, 2007). 
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2.18 ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί φζν ην δπλαηφλ 

εθηελέζηεξα ην κεγάιν ζέκα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ζ ΔΚΔ απνηειεί 

πιένλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα 

πεηχρνπλ βηψζηκε αλάπηπμε, θαη δελ επηδηψθνπλ απιά ηα βξαρππξφζεζκα θέξδε. Ζ 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ παγθνζκίσο ήξζε έπεηηα απφ πηέζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη ησλ θπβεξλήζεσλ 

παξαηεξψληαο ηα θαηλφκελα θαηαζηξνθψλ θαη αζπδνζίαο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζην 

παξειζφλ απφ αξθεηέο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Βέβαηα, κπνξεί ε ΔΚΔ λα 

εθαξκφζηεθε απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζηελ αξρή ιφγσλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ, φκσο 

πιένλ νη επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ΔΚΔ ζην ζηξαηεγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ, θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. Δθφζνλ ε ΔΚΔ 

πεγάδεη απν ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηφηε απηή κπνξεί λα θαηαθέξεη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία, πξνσζψληαο έηζη ηε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ απνηειεί 

ην δεηνχκελν ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ δνχκε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Μειέηε Πεξίπησζεο-Ο απνινγηζκόο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηώο 

 

3.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ν απνινγηζκφο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη 

θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην Ηλζηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο πνπ εθπξνζσπεί ην 

δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο ΔΚΔ ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνληαη θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ φκηιν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, θαζψο θαη θάπνηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία. ην επφκελν θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

ηέζζεξηο βαζηθνί άμνλεο κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη νη 

θνηλσληθνί απνινγηζκνί. Σέινο, γίλεηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

δεηθηψλ ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο, νη νπνίν αμηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ GRI (Global Reporting Initiative). 

 

3.2 Σν ηλζηηηνύην γηα ηελ ΔΚΔ ζηελ Διιάδα 

Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο, 

είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζην θνξέα πνπ εθπξνζσπεί ην δείθηε αμηνιφγεζεο 

ηεο ΔΚΔ ζηελ Διιάδα. Σν ηλζηηηνχην απηφ νλνκάδεηαη Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο 

(CR Institute), θαη αληηπξνζσπεχεη επίζεκα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΔΚΔ ζηε ρψξα καο. 

Σν Corporate Responsibility Institute (Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο) 

είλαη κία Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ απνθιεηζηηθή 

εθπξνζψπεζε ηνπ CR Index ζηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ην BITC (Business in 

the Community). ηφρνο είλαη λα παξέρεη ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνχο ην πην αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα ΔΚΔ κε βάζε δηεζλή θξηηήξηα. 
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Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2008, Σν Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (CRI – 

Corporate Responsibility Institute), σο Με Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο, εηζήγαγε 

ζηελ Διιάδα ηνλ Γείθηε Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο (Corporate Responsibility Index) 

ηνπ βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ δηεζλνχο αλαθνξάο «Business in the Community», ηνπ 

νπνίνπ πξνεδξεχεη ν Πξίγθεπαο Κάξνινο.  

Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ηλζηηηνχηνπ είλαη νη αθφινπζνη:  

α. Ζ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηάρπζε, πξναγσγή θαη 

ππνζηήξημε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

β. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην (εηαηξείεο, δεκφζην, 

θνξείο, ηλζηηηνχηα, ηδξχκαηα), γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο ηνπο Δπζχλεο κέζα απφ εηδηθνχο δείθηεο Αμηνιφγεζεο 

Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο. 

γ. Ζ ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

δ. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ δηθαίνπ, ην 

δεκφζην, νξγαληζκνχο, αθαδεκαηθά, εξεπλεηηθά, εθπαηδεπηηθά δίθηπα άιισλ ρσξψλ 

θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ν θνξέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

παγθνζκίσο είλαη ην BITC. Σν BITC, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξίγθηπα ηεο Οπαιίαο, 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) θαη 

ππνζηεξίδεη εδψ θαη 25 ρξφληα θνξπθαίνπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. ην 

πιαίζην απηφ έρεη αλαπηπρζεί ην CR Index, ην νπνίν απνηειεί θνξπθαίν ζεκείν 

αλαθνξάο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Δπξψπε γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

επηρεηξήζεσλ, σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ (www.cri.org.gr). 
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3.3 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην 1916. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζε σο 

ηδησηηθή Σξάπεδα θαη ην 1975 πέξαζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη 

ην 1991. Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε 

αλάπηπμε εξγαζηψλ, κεγεζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

ήκεξα, κεηά ηηο πξφζθαηεο εμαγνξέο ηεο ΑΣΔbank θαη ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο, ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη ε 3ε κεγαιχηεξε Σξάπεδα ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, 

θαηέρνληαο 19% κεξίδην αγνξάο ζηηο θαηαζέζεηο θαη 18% ζηηο ρνξεγήζεηο (ζηνηρεία 

30 επηεκβξίνπ 2012). Σν pro-forma ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο 

θζάλεη ηα €78 δηζ, νη ρνξεγήζεηο κεηά απφ πξνβιέςεηο ηα €44 δηζ θαη νη θαηαζέζεηο 

πειαηψλ ηα €35 δηζ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2012. Ο Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

απαζρνιεί ζπλνιηθά 18.800 εξγαδφκελνπο πεξίπνπ, ελψ ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ αξηζκεί 1.348 κνλάδεο, κε παξνπζία ζε 10 ρψξεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο θαη εμππεξεηεί ζρεδφλ 6 εθ. πειάηεο. 

 

Παξάιιεια κε ηελ νξγαληθή ηεο αλάπηπμε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη 2000, ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο πινπνίεζε κία ζεηξά ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

εδξαίσζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη, ην 1998 πξνρψξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Chase Manhattan ζηελ Διιάδα, ζηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais 

Hellas, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1999 ζηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Υίνπ θαη 

ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ, δεκηνπξγψληαο κία απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο 

ηδησηηθέο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα. 

To 2002, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΒΑbank ελψ ε 

απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην 2003. 

Δπίζεο, ζηηο αξρέο ηνπ 2002 ππνγξάθεθε ζπκθσλία ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο ηνπ 

Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο κε ην δηεζλή ηξαπεδναζθαιηζηηθφ Όκηιν ING γηα ηελ 

ειιεληθή αγνξά, κε έκθαζε ζην ρψξν ησλ ηξαπεδναζθαιεηψλ, ε νπνία αλαλεψζεθε 
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ηνλ Οθηψβξην 2007 γηα 10 έηε. Σνλ Ηνχιην 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε BNP 

Wealth Management πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζην Wealth 

Management. Σέινο, ηνλ Οθηψβξην 2009 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε ERGO A.A.E.Z., 

ζπγαηξηθή ηεο Ergo International ζηελ Διιάδα θαη κέινο ηνπ γεξκαληθνχ 

αζθαιηζηηθνχ Οκίινπ Munich Re, ζπκθψλεζαλ ζε 10εηή απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία 

ζηνλ θιάδν ησλ γεληθψλ αζθαιεηψλ. 

To 2005, ν Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πινπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζήο ηνπ 

ζηηο αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνρψξεζε 

ζηελ εμαγνξά ηεο βνπιγαξηθήο Σξάπεδαο Eurobank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank 

Bulgaria), εληζρχνληαο ηελ εθεί 12ρξνλε παξνπζία ηνπ Οκίινπ, ελψ ην Μάξηην 2006 

νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηε 

Βνπιγαξία κε ηελ Eurobank. Δπίζεο, ην 2005, πξαγκαηνπνίεζε είζνδν ζηε ζεξβηθή 

αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Atlas Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Beograd), 

αιιά θαη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά κε ηελ εμαγνξά ηεο Egyptian Commercial Bank 

(κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Egypt). Σέινο, εληφο ηνπ 2007, ν Όκηινο Πεηξαηψο 

δηεχξπλε ηε δηεζλή παξνπζία ηνπ ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εμαγνξά ηεο International 

Commerce Bank (κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank ICB), θαη ζηελ Κχπξν κε ηελ 

έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (Σξάπεδα Πεηξαηψο Κχπξνπ) θαη ηε 

ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ δηθηχνπ ηεο Arab Bank Κχπξνπ. 

ηα ηέιε Ηνπιίνπ 2012 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απφθηεζε ην "πγηέο" ηκήκα ηεο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (επηιεγκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ), 

αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ηε ζέζε θαη παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζηηο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο ζηελ Διιάδα. Σξεηο κήλεο αξγφηεξα ε Σξάπεδα ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηε 

Societe Generale γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (99%) ηεο 

ηειεπηαίαο ζηε Γεληθή Σξάπεδα. 

H Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη ελφο Οκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 

ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα 

(universal bank). Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζην ρψξν ησλ 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κεηά ηελ εμαγνξά ηεο 

ATEbank, ζηελ θαηαλαισηηθή-ζηεγαζηηθή πίζηε, ζην green banking, ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ζηελ αγνξά ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 
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Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη ηφζν κέζα απφ ην πνιχ θαιά 

νξγαλσκέλν δίθηπν ησλ 900 πεξίπνπ θαηαζηεκάησλ θαη 1,700 ΑΣΜ ζηελ Διιάδα, 

φζν θαη απφ ην ειεθηξνληθφ δίθηπν ηξαπεδηθήο ηεο winbank. Ζ ηειεπηαία 

δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 σο ε πξψηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, ελψ έρεη ιάβεη φια απηά ηα ρξφληα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ βξαβείσλ θαη δηαθξίζεσλ απνδεηθλχνληαο ην πςειφ επίπεδν παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηεο. 

 

Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δηαζέηνληαο έλα δίθηπν 451 

θαηαζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρνπκαλία κε 168 

θαηαζηήκαηα (145 ηεο Piraeus Bank Romania θαη 23 ηεο ΑΣΔbank Romania), ζηε 

Βνπιγαξία κε 83 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank Bulgaria, ζηελ Αιβαλία κε ηελ 

Tirana Bank κε 56 θαηαζηήκαηα, ζηε εξβία κε 42 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank 

Beograd, ζηελ Οπθξαλία κε 38 θαηαζηήκαηα ηεο Piraeus Bank ICB, ζηελ Κχπξν κε 

14 θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Κχπξνπ, ζηελ Αίγππην κε ηελ Piraeus Bank 

Egypt κε 48 θαηαζηήκαηα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε έλα θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζην Λνλδίλν θαη ηέινο, ζηε Γεξκαλία κε έλα θαηάζηεκα ζηε Φξαλθθνχξηε, 

ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ ATEbank.  

Άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα απνηεινχλ ε 

δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δαλείσλ, 

θαζψο θαη ε επίηεπμε πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζα ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηηο ππεξεζίεο πξνο κεζαίεο 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, 

φπνπ θαηέρεη ηζρπξή ηερλνγλσζία. 

Ο Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ζπλδπάδνληαο επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη 

θνηλσληθή επζχλε, πξνάγεη ζπζηεκαηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο ηνπ κέζσ εηδηθψλ δξάζεσλ, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ, αιιά θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο 

αλαγλσξίδεη φηη νη ελεξγεηαθέο πεγέο δελ είλαη αλεμάληιεηεο θαη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ππεχζπλν ηξφπν. Ζ ζπκβνιή ηεο Σξάπεδαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ εζσηεξηθή δηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο 
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πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο λα κεηξηάζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ηεο θαη ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Σξάπεδαο γηα αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ επελδχζεσλ. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη 

αλαπηχμεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ ηνκέα ηεο Πξάζηλεο Σξαπεδηθήο, κε 

εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα αιιά θαη πξντφληα γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

Σαπηφρξνλα, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ηεο Ηδξχκαηνο ζεηξά 

ζεκαηηθψλ κνπζείσλ αλά ηελ Διιάδα, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη δηαξθψο θαη ην νπνίν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, κε νπζηαζηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Χο κηα 

απφ ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππνζηήξημε πγηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε κεηαζηξνθή 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε έλα ζχγρξνλν κνληέιν δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο 

(www.piraeusbank.gr). 

 

3.4 Πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο ηνπ απνινγηζκνύ ηεο Σξαπέδεο 

Πεηξαηώο 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε αλάιπζε ηνπ απνινγηζκνχ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ηλζηηηνχην 

Δηαηξηθήο Δπζχλεο, δειαδή αμηνινγείηαη ε ζέζε ηεο ηξάπεδαο ζηελ αγνξά, νη 

ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ 

πξνζθέξεη θαη ηέινο, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ θνηλσλία. 

Ο απνινγηζκφ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία είλαη ν ηειεπηαία δεκνζηεπκέλνο κέρξη ζηηγκήο, απηφο ηνπ έηνπο 2011. 

Όπσο ερεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε παξνπζίαζε, αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ελφο θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ είλαη ην 

δηεζλέο πξφηππν GRI (Global Reporting Initiative). Σν πξφηππν απηφ πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ, θαη απφ 

εθεί θαη πέξα αμηνινγείηαη απφ έλα ηξίην αλεμάξηεην κέξνο. 
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Ο θάζε δείθηεο ηνπ πξνηχπνπ GRI έρεη έλαλ θσδηθφ, ην φλνκα-πεξηγξαθή ηνπ, θαη 

ηέινο καο δίλεηαη ε πιεξνθνξία πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

κέζα ζηνλ απνινγηζκφ. 

 

3.5 Αλάιπζε ηνπ απνινγηζκνύ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηώο 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη 

ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο GRI, ε πεξηγξαθή ηνπο θαη ην θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνινγηζκνχ ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ν θάζε δείθηεο. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη νη θσδηθνί πνπ αλαγξάθνληαη πξηλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε δείθηε είλαη 

επίζεκνη θσδηθνί ηνπ δείθηε GRI, θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή κε 

ζθνπφ λα είλαη εχθνιν φπνηνο ελδηαθέξεηαη, λα ηνπο αλαδεηήζεη ζηνλ απνινγηζκφ. 

 

3.5.1 Οη εηζαγσγηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

1.1 Γήισζε απφ ην αλψηεξν ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Σν αλψηεξν ζηέιερνο πνπ έρεη αλαιάβεη λα ζπγγξάςεη ηε δήισζε πνπ ρξεηάδεηαη 

ζηνλ απνινγηζκφ είλαη ν πξφεδξνο ηεο ηξάπεδαο. 
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Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

 

1.2 Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ επηδξάζεσλ, θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ. 

Σν θνκκάηη ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ηξάπεδα, αιιά θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαηίζεληαη θαη 

αλαιχνληαη ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο, θαη δελ αλαθέξνληαη 

θαζφινπ ζηνλ θνηλσληθφ ηεο απνινγηζκφ. 

 

2.1 Δπσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ. 

ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε δεηείηαη λα αλαθεξζεί ε επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ, θάηη ην 

νπνίν γίλεηαη θαη αλαθέξεηαη σο επσλπκία ην εμήο: Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

 

2.2 Κχξηα πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο. 

ηνλ θνηλσληθφ ηεο απνινγηζκφ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δελ αλαθέξεη ζε θαλέλα ζεκείν 

ηα θχξηα πξντφληα ηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξαπέκπεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο: www.piraeusbank.gr. 

2.3 Λεηηνπξγηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο δείθηεο απηφο δεηάεη νπζηαζηηθά ηελ παξνπζίαζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ηεο 

ηξάπεδαο, φια ηα ζηνηρεία δειαδή πνπ αθνξνχλ ζηα κέιε ηνπ νκίινπ ηεο ηξάπεδαο, 

αιιά θαη πηζαλέο εμαγνξέο ή ζπγρσλεχζεηο. ην ζπγθεθξηκέλν απνινγηζκφ, ε 

Σξάπεδα καο παξαπέκπεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην θνκκάηη πνπ 

νλνκάδεηαη «ελεκέξσζε επελδπηψλ». 

 

2.4 Έδξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν δεηνχκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη ην πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Σξάπεδαο, 

θαη αλαθέξεηαη ε νδφο Ακεξηθήο 4, 105 64, Αζήλα. 

 

http://www.piraeusbank.gr/
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Όια ηα αλσηέξσ απνηεινχλ νπζηαζηηθά θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπληάζζνπλ έλαλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ. 

Σν επφκελν θνκκάηη πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη έλα κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

ηεο ηξάπεδαο, θάηη ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ, θαη ελ ζπλερεία ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

πεξηβαιινληηθνί δείθηεο, νη δείθηεο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηέινο νη 

θνηλσληθνί δείθηεο. 

 

3.5.2 Οηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

Οη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη νη εμήο: 

EC1: Άκεζε νηθνλνκηθή αμία πνπ παξάγεηαη θαη θαηαλέκεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζφδσλ, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δσξεψλ 

θαη άιισλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ θαη 

πιεξσκψλ ζε παξφρνπο θεθαιαίνπ θαη θξαηηθνχο θνξείο. 

Ζ ηξάπεδα Πεηξαηψο αλαθέξεη ζηνλ απνινγηζκφ φηη παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

παξνρέο θαη απνδνρέο νη νπνίεο ηνπο εμαζθαιίδνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

δηαβίσζεο, θαζψο επίζεο ηνπο θηλεηνπνηνχλ λα είλαη αξθεηά παξαγσγηθνί. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο ηεο ηξάπεδαο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο. 

Πίλαθαο 3.1 

πλνιηθέο δαπάλεο ηεο ηξάπεδαο γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 
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Οη ινηπέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα αθνξνχλ ηα έμνδα γηα ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο πγείαο 

ησλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. 

Δπίζεο, ε ηξάπεδα αλαθέξεη φηη νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

ην 2011 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €2,9 εθαη., ελψ ην ππφινηπν ησλ δαλείσλ απηψλ ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €52,1εθαη. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηεο ηξάπεδαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επαίζζεησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε πνιηζηηθέο εθδειψζεηο, αλαθέξεηαη ζηνλ απνινγηζκφ φηη 

ππνινγίδεηαη γηα ην 2011 ζην 2% ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ηνπ νκίινπ πξν θφξσλ θαη 

πξνβιέςεσλ,  θαη ζην 1% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ νκίινπ.  

 

EC2: Υξεκαηννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο θαη άιινη θίλδπλνη θαη επθαηξίεο γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 

ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε, ε ηξάπεδα αλαθέξεη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο φηη ην 2011 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά Eco-Management and Audit-Scheme (EMAS), 

θαζψο θαη θαηά ISO 14001:2004, γηα φια ηα θαηαζηήκαηά ηεο θαη ηα θηίξηα 

δηνίθεζήο ηεο. 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ην 2011 ε ηξάπεδα θαηάθεξε λα αλαπηχμεη εμεηδηθεπκέλα 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν ιφγσ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο climabiz, αλαπηχρζεθε 

ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν climabiz, ην νπνίν απνηειεί κηα εθαξκνγή ε νπνία θάλεη 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε επίπεδν θιάδνπ, ππνθιάδνπ θαη 

επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο θαη ηεο εθκάζεζήο ηεο ζε εξγαδνκέλνπο 

ζηα θαηαζηήκαηά ηεο, ε ηξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ιχζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  
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EC7: Γηαδηθαζίεο γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ απφ ηελ πεξηνρή θαη αλαινγία 

πξνζιήςεσλ αλσηέξσλ ζηειερψλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθά ν νξγαληζκφο. 

ην δήηεκα ησλ πξνζιήςεσλ λένπ πξνζσπηθνχ, ν φκηινο θάιπςε ηηο ζηειερηαθέο 

αλάγθεο ηνπ ζε πνζνζηφ 73% κε εζσηεξηθέο αλαθαηαλνκέο, θαη ζε πνζνζηφ 27% κε 

εμσηεξηθή ζηειέρσζε. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν δείθηεο απνρψξεζεο 

πξνζσπηθνχ δηακνξθψζεθε ζην 5,8% γηα ηνλ φκηιν, πνζνζηφ πνπ νθείιεηαη ζε 

νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο. ε επίπεδν ηξάπεδα, δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 1,3%. 

 

3.5.3 Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη νη 

εμήο: 

EN1: Υξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, κε βάζε ην βάξνο ή ηνλ φγθν. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ραξηηνχ, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 10%, 

θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ραξηηνχ απφ 

εθεκεξίδεο, θαζψο πνιιέο ζπλδξνκέο κεηαηξάπεθαλ ζε ειεθηξνληθέο. Δπίζεο, 

απμήζεθε ην πνζνζηφ ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ, θαη βξίζθεηαη ζηα 2/3 ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ραξηηνχ ηεο ηξάπεδαο. Αθνινπζεί ην δηάγξακκα πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο ραξηηνχ ζε ηφλνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
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Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

Γηάγξακκα 3.1 

Δμέιημε ηεο θαηαλάισζεο ραξηηνύ ζηελ ηξάπεδα ηα έηε 2010-2011 

 

Γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ εθηππσηηθψλ πιηθψλ, δειαδή κειαλνδνρεία, toner θαη 

κειαλνηαηλίεο, ε ηξάπεδα θαηέγξαςε κείσζε 5,6% γηα ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010, 

πνζνζηφ πνπ ππεξέβε θαηά πνιχ θαη ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί θαη ήηαλε ζην 1%. Σν 

αθφινπζν δηάγξακκα καο δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο κειαληψλ ζε ηεκάρηα. 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

 

Γηάγξακκα 3.2 

Δμέιημε ηεο θαηαλάισζεο κειαληώλ ηα έηε 2010-2011 
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EN3: Άκεζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κε βάζε ηελ πξσηνγελή πεγή ελέξγεηαο. 

ην δείθηε απηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξνπζηαζηεί ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ε θαηαλάισζε λεξνχ. Γηα ην πεηξέιαην, ε ηξάπεδα αλαθέξεη φηη ε 

θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 16.000 ιίηξα ιφγσ ηνπ αξθεηά δξηκχ ρεηκψλα πνπ 

είρακε ζηε ρψξα καο. Σνλίδεη επίζεο φηη ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο απφ έηνο ζε έηνο, αιιά δελ απνηειεί κείδνλα πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε. 

Γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, αλαθέξεηαη φηη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηα είλαη θπξίσο 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

πνζνφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε θηάλεη ηα 41.873 m
3
, θαη είλαη κεησκέλε θαηά 

11,15% ζε ζρέζε κε ην 2010. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε λεξνχ αλά εξγαδφκελν γηα ην 

2011 είλαη 8,1 m
3
, ελψ ην 2010 ήηαλ ζηα 8,8 m

3
.  ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

απεηθνλίδεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πεηξειαίνπ γηα ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 

2010, φπσο επίζεο θαη ε θαηαλάισζε λεξνχ γηα ηα αληίζηνηρα έηε. 

Πίλαθαο 3.2 

πλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λεξνύ γηα ηα έηε 2010-2011 

 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 
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EN16: πλνιηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κε βάζε ην 

βάξνο. 

Γηα ηνλ αλσηέξσ δείθηε, ε ηξάπεδα αλαθέξεη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο φηη κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά ηφζν νη εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ, φζν θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ γηα ηηο 

επαγγεικαηηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ην 2011, ζε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο. 

 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

Γηάγξακκα 3.3 

Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηξάπεδαο ην έηνο 

2011 
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Δπίζεο, ζηνλ απνινγηζκφ παξαηίζεηαη ελαο πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζπλνιηθέο 

εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ξππαληψλ, πνπ νθείινληαη εθπνκπέο απφ κεηαθηλήζεηο κε 

απηνθίλεην, κε αεξνπιάλν θαη απφ ηε γεληθφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Πίλαθαο 3.3 

πλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ξππαληώλ γηα ηελ ηξάπεδα ηα έηε 2010-2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

 

 

EN22: πλνιηθφ βάξνο ησλ απνβιήησλ, κε βάζε ηνλ ηχπν θαη ηε κέζνδν δηαζέζεσο. 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα απφβιεηα ηεο ηξάπεδαο, νπζηαζηηθά ελλννχληαη ηα ραξηηά 

πνπ αλαθπθιψλνληαη, ζηα κειάληα θαη ζηηο κπαηαξίεο πνπ επίζεο αλαθπθιψλνληαη. 

„Οια ηα πξνεγνχκελα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ηεο ηξάπεδαο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ δηαρεηξίζηεθε ε ηξάπεδα, ην θαηά πφζν δηαθνξνπνηνχληαη 

ζε ζρεζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη εαλ έρνπλ επηηεπρζεί νη εηήζηνη ζηφρνη πνπ 

είραλε ηεζεί. 
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Πίλαθαο 3.4 

ηεξεά απόβιεηα πνπ δηαρεηξίζηεθε ε ηξάπεδα ηα έηε 2010-2011 

 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

 

3.5.4 Γείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Οη δείθηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζα 

αλαιπζνχλ είλαη νη αθφινπζνη: 

LA1: πλνιηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε βάζε ηνλ ηχπν απαζρφιεζεο, ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο θαη ηελ πεξηνρή. 

ηνλ απνινγηζκφ αλαθέξεηαη φηη ν φκηινο Πεηξαηψο απαζρνιεί θαηά 99,8% 

εξγαδνκέλνπο κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ελψ πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 100%. Σν 96,6% ηνπ δπλακηθνχ 

ηνπ νκίινπ απαζρνιείηαη κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ελψ ζηελ ηξάπεδα ην 

πνζνζηφ είλαη 99,3%. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 100% ηνπ δπλακηθνχ 

θαιχπηεηαη θαη‟ειάρηζην ζε ακνηβέο θαη παξνρέο, φπσο απηφ ζπκθσλείηαη ζε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 
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Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

φκηινο, παξνπζηάδεηαη έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ νκίινπ, θαζψο θαη ην αλ απαζρνινχληαη ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ. Απφ 

ηελ άιιε, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή αλά θχιν θαη ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

νκίινπ. 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

Γηάγξακκα 3.4 

ύλνιν αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ ηνπ νκίινπ ηα έηε 2009-2011 θαη θαηαλνκή ηνπ 

αλά θύιν θαη ειηθία ην έηνο 2011 

 

LA7: Πνζνζηφ ηξαπκαηηζκψλ, επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, απψιεηαο εκεξψλ 

εξγαζίαο θαη απνπζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ αλά πεξηνρή. 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξεη ε ηξάπεδα ζηνλ απνινγηζκφ ηεο, εθαξκφδεη φιεο ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

ηξάπεδα ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα θαη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε ζέκαηα πνπ 

έρνπλ  λα θάλνπλ κε ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Καηαιήγνληαο, αλαθέξεηαη φηη θαηά ην 2011, δελ ππάξμαλ ηξαπκαηηζκνί ε εξγαηηθά 

αηπρήκαηα ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο. 

  

LA10: Μέζνο φξνο σξψλ εθπαηδεχζεσο αλά έηνο/εξγαδφκελν. 

Μέζα ζηνλ απνινγηζκφ, αλαθέξεηαη φηη ν φκηινο ζπλερίδεη λα βαδίδεη πάλσ ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ θαη επελδχεη ζε εθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Οη αλζξσπνψξεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ζπλνιηθά 416.888 ην 2011, ελψ νη 

αλζξσπνψξεο εθπαίδεπζεο αλά άηνκν ζε επίπεδν νκίινπ δηαηεξήζεθαλ ζηηο 37, φπσο 

θαη ην 2010. ην αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή αλζξσπνσξψλ 

εθπαίδεπζεο κε βάζε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηνλ φκηιν Πεηξαηψο. 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

Γηάγξακκα 3.5 

Καηαλνκή αλζξσπνσξώλ εθπαίδεπζεο ζηνλ όκηιν αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ην έηνο 

2011 
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3.5.5 Κνηλσληθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη πην ζεκαληηθνί 

δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηξάπεδαο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπ νκίινπ. 

SO1: Πεξηγξαθή, ζηφρνη θαη απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

αμηνινγνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο, ην 2011 ν 

φκηινο πινπνίεζε ζπλνιηθά 25 δξάζεηο πνπ έρνπλ σο πεξηερφκελν ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα, ηε 

θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο απηψλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε 

ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηνπο θφιπνπο ηνπ νκίινπ, θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο είλαη εζεινληηθή. Σν 2011, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εζεινληηθέο δξάζεηο αλήιζε ζηνπο 746. 

Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε ζπλεξγαζία πνπ επηδηψθεη λα έρεη ν φκηινο 

κε δηάθνξνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Unicef, ην Υακφγειν ηνπ 

παηδηνχ θαη νη Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξεη ν 

απνινγηζκφο είλαη ην γεγνλφο φηη ε ηξάπεδα ελίζρπζε πνιινχο εξεπλεηηθνχο θνξείο, 

φπσο ην Διιεληθφ Ίδξπκα Καξδηνινγίαο, αιιά θαη ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φπσο ην ΣΔΗ Παηξψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. 

Μέζσ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο πνπ επηρνξεγείηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ν φκηινο εληζρχεη ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα 

ηνπ πνιηηηζκνχ. Μάιηζηα, ζηνλ απνινγηζκφ αλαθέξεηαη φηη ην 2011 εληάρζεθαλ ζε 

επξσπατθά θαη εζληθά πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαη 

αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή δχν λέσλ ζεκαηηθψλ ηερλνινγηθψλ κνπζείσλ, ην Μνπζείν 

Μαζηίραο ζηε Υίν θαη ην Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο ζηα Ησάλληλα. 
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PR5: Πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ εξεπλψλ κεηξήζεσο ηεο ηθαλνπνηήζεψο ηνπο. 

Ο απνινγηζκφο αλαθέξεη φηη ε ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο απφ 

αλεμάξηεηνπο θνξείο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. χκθσλα 

κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ 2011 γηα ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο, 

ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη «απφιπηα» θαη «αξθεηά» ηθαλνπνηεκέλνη 

πειάηεο παξακέλνπλ ζηαζεξά ζην πνζνζηφ ηνπ 96%, ελψ πην ζπγθεθξηκέλα νη 

«απφιπηα» ηθαλνπνηεκέλνη απμήζεθαλ ζην 68% ην 2011, απφ 62% ην 2010. 

Αθνινπζνχλ δχν δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ γξαθηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο. 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

Γηάγξακκα 3.6 

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ από ηελ ηξάπεδα-ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

παξνρή πιήξνπο ελεκέξσζεο ηα έηε 2007-2011 

 

Δπίζεο, ζηνλ απνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη δχν αθφκα δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξφζεζε ησλ πειαηψλ λα ζπζηήζνπλ ηελ ηξάπεδα ζε θίινπο/ζπλεξγάηεο, θαη ηελ 

πξφζεζή ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηξάπεδα γηα επηπιένλ πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Καη ζε απηά ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη ην 2011 νη πειάηεο έδεημαλ κεγαιχηεξε 
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πξφζεζε λα ζπζηήζνπλ ηελ ηξάπεδα, ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιια πξντφληα ή 

ππεξεζίεο ηεο. 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

Γηάγξακκα 3.7 

Πξόζεζε πειαηώλ λα ζπζηήζνπλ ηελ ηξάπεδα ζε θίινπο & ζπλεξγάηεο-

Πηζαλόηεηα ρξήζεο ηεο γηα επηπιένλ πξντόληα ή ππεξεζίεο 

 

 

Σέινο, ηα πνζνζηά παξαπφλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γξαπηά θαη πξνθνξηθά ζηελ 

ηξάπεδα ην 2011 έλαληη ηνπ 2010 είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Πίλαθαο 3.5 

Πνζνζηά παξαπόλσλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο ην έηνο 2011 έλαληη ηνπ 

2010 
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Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 
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3.6 ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθνί δείθηεο ηνπ 

εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

αμηνινγνχληαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο. Ο απνινγηζκφο παξνπζηάδεη 

ιεπηνκεξψο αξθεηά ζεκεία ηα νπνία είλαη βαζηθά γηα ηελ εμέηαζε ηνπ απνινγηζκνχ, 

κε ζθνπφ λα βαζκνινγεζεί ηειηθά θαη λα θαηαηαρζεί ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο 

θαηάηαμεο ηνπο Ηλζηηηνχηνπ. Οη δείθηεο παξνπζίαζαλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο ηξάπεδαο 

λα βειηησζεί ζε ηνκείο πνπ είλαη βαζηθνί γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, αιιά 

παξνπζηάζηεθε επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ δείρλεη ηελ νπζηαζηηθή 

δέζκεπζε ηεο ηξάπεδαο ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί κηα απφδεημε φηη φηαλ νη αξρέο ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πεγάδνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη άθξσο εληππσζηαθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. 
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Αλαθνξέο θεθαιαίνπ 

I. Αλαθνξέο απφ ειιεληθέο πεγέο 

1. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 2011 

 

II. Γηαδηθηπαθέο πεγέο 

1. www.piraeusbank.gr (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο) 

2. www.cri.org.gr (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δηαηξηθήο Δπζχλεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piraeusbank.gr/
http://www.cri.org.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Μειέηε Πεξίπησζεο-Ο απνινγηζκόο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ηεο Alpha Bank 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν θνηλσληθφο απνινγηζκφο ηεο Alpha 

Bank, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο 

βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη θνηλσληθνί απνινγηζκνί απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δηαηξηθήο Δπζχλεο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο Alpha Bank. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ν βαζηθφο θνξκφο ηεο 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε αλάιπζε ηνπ απνινγηζκνχ. ην επφκελν θαη ηειεπηαίν 

θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί δείθηεο ηνπ απνινγηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηεο ηξάπεδαο κε ηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, θαη ηέινο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. 

 

4.2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Alpha Bank 

Ζ Alpha Bank ηδξχζεθε ην 1879 απφ ηνλ Ησάλλε Φ. Κσζηφπνπιν, φηαλ δεκηνχξγεζε 

κία εκπνξηθή επηρείξεζε ζηελ Καιακάηα.  

Σν 1918 ην ηξαπεδηθφ ηκήκα ηνπ νίθνπ "Η. Φ. Κσζηνπνχινπ" κεηνλνκάζηεθε ζε 

"Σξάπεδα Καιακψλ", ελψ ην 1924 ε έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα, θαη ε 

Σξάπεδα νλνκάζζεθε "Σξάπεδα Διιεληθήο Δκπνξηθήο Πίζηεσο".  Σν 1947 ε 

επσλπκία άιιαμε ζε "Σξάπεδα Δκπνξηθήο Πίζηεσο", αξγφηεξα, ην 1972 ζε "Σξάπεδα 

Πίζηεσο" θαη ηέινο ηνλ Μάξηην ηνπ 1994 ζε Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο.  Ζ Σξάπεδα 

γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε θαη εμέιηρζεμε ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πέξα απφ 

ηελ πξνζθνξά απιψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, εμειίρζεθε ζε έλαλ 

νινθιεξσκέλν 'Οκηιν παξνρήο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 1999 πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο Ηνληθήο Σξαπέδεο, ελψ ζηηο 11 
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Απξηιίνπ 2000 εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Ηνληθήο Σξαπέδεο κε απνξξφθεζε απφ 

ηελ Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο. 

Ζ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε νλνκάδεηαη Alpha 

Bank.  Tελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2013, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο ηεο 

Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ηελ 16 Οθησβξίνπ 2012 απφ ηελ Alpha Bank A.E. κεηά ηεο 

Crédit Agricole S.A. θαη ηεο ιήςεσο ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο 

Διιεληθέο θαη Κππξηαθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη Δπηηξνπέο Αληαγσληζκνχ, ην 

ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δκπνξηθήο κεηαβηβάζζεθε απφ ηελ Crédit 

Agricole ζηελ Alpha Bank. 

ήκεξα, ε Alpha Bank είλαη κία απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. 

Με δίθηπν άλσ ησλ 1.000 Καηαζηεκάησλ, ν Όκηινο ηεο Alpha Bank 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά κε παξνπζία ζηελ Κχπξν, ζηε 

Ρνπκαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηε εξβία, ζηελ Οπθξαλία, ζηελ Αιβαλία, ζηελ 

Π.Γ.Γ.Μ. θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

Οη δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Αλαγλσξίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα : 

   ην Alphaphone γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ, 

   ην Alphaline γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ππνινγηζηή, 

   ην Alpha Web Banking γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ Internet, 

   θαη ην Alpha Mobile Banking γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. 

 

Αλαπηχζζεη επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη δεκηνπξγεί 

λένπο πνιπδηάζηαηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ θαη ζχγρξνλνπο ινγαξηαζκνχο 

ρνξεγήζεσλ. 

Με ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, 

παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, φπσο: 

 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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  Υξεκαηνδνηηθέο, κε ηηο εηαηξίεο Alpha Leasing θαη ABC Factors 

  Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ Alpha Finance, ηελ Alpha Asset 

Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Γηαρεηξίζεσο Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο 

  Δπελδχζεσλ, κε ηελ Alpha Ventures θαη ηελ Ηνληθή πκκεηνρψλ 

  Παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ηελ Alpha Τπνζηεξηθηηθψλ Δξγαζηψλ  

  Κηεκαηηθέο, κε ηελ Alpha Αζηηθά Αθίλεηα 

  Ξελνδνρεηαθέο, κε ηελ Ηνληθή Ξελνδνρεηαθαί Δπηρεηξήζεηο (www.alpha.gr). 

 

 

4.3 Γνκή ηεο αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ν θνηλσληθφο απνινγηζκφο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο, έηζη θαη ζην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα αληίζηνηρε 

πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ 

ηεο Alpha Bank. ε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

βαζηθφηεξνη δείθηεο GRI ηνπ απνινγηζκνχ, νη νπνίνη επαξθνχλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο, αιιά επίζεο είλαη αξθεηνί γηα λα γίλεη κηα 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απνινγηζκψλ ησλ δχν ηξαπεδψλ. 

 

 

4.4 Αλάιπζε ηνπ απνινγηζκνύ ηεο Alpha Bank 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ηεο Alpha Bank ζα μεθηλήζεη κε 

θάπνηνπο βαζηθνχο εηζαγσγηθνχο δείθηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

βαζηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ην πεξηβάιινλ, ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη 

θσδηθνί πνπ αλαγξάθνληαη πξηλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε δείθηε είλαη επίζεκνη 

θσδηθνί ηνπ δείθηε GRI (Global Reporting Initiative), θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή κε ζθνπφ λα είλαη εχθνιν φπνηνο ελδηαθέξεηαη, λα ηνπο 

αλαδεηήζεη ζηνλ απνινγηζκφ. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.alpha.gr/
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Ο ηειεπηαίνο απνινγηζκφο πνπ έρεη δεκνζηεχζεη κέρξη ζηηγκήο ε Alpha Bank είλαη 

ν θνηλσληθφο απνινγηζκφο ηνπ 2011, θαη απηφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

4.4.1 Οη εηζαγσγηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

1.1 Γήισζε απφ ην αλψηεξν ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ εηζαγσγηθή δήισζε ζηνλ απνινγηζκφ απνηειεί νπζηαζηηθά κηα πξνζπάζεηα λα 

παξνπζηαζηεί ε επηθαηξφηεηα θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαδεηρηεί ην θνηλσληθφ έξγν ηεο ηξάπεδαο κέζα ζε απηφ ην έηνο. Ζ 

δήισζε ζηνλ απνινγηζκφ ηεο Alpha Bank έρεη γίλεη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ νκίινπ. 
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Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

 

1.2 Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ επηδξάζεσλ, θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ. 

ηνλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ ηεο ηξάπεδαο δελ αλαθέξνληαη μεθάζαξα νη επηδξάζεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά νχηε θαη νη θίλδπλνη θαη νη 

επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο Alpha Bank, θαζψο εθεί γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. 

 

2.1 Δπσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ. 

ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε δεηείηαη λα αλαθεξζεί ε επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ, θάηη ην 

νπνίν γίλεηαη θαη αλαθέξεηαη σο επσλπκία ην εμήο: Alpha Bank Α.Δ.. 

 

2.2 Κχξηα πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο. 

ηνλ θνηλσληθφ ηεο απνινγηζκφ ε Alpha Bank δελ αλαθέξεη ζε θαλέλα ζεκείν ηα 

θχξηα πξντφληα ηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ζ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε καο 

παξαπέκπεη ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

θεθάιαην «Σξαπεδηθέο εξγαζίεο». 

 

2.3 Λεηηνπξγηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο δείθηεο απηφο, φπσο θαη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, δεηάεη 

νπζηαζηηθά ηελ παξνπζίαζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ηεο ηξάπεδαο, φια ηα ζηνηρεία 

δειαδή πνπ αθνξνχλ ζηα κέιε ηνπ νκίινπ ηεο ηξάπεδαο, αιιά θαη πηζαλέο εμαγνξέο 

ή ζπγρσλεχζεηο. ηνλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ δελ παξνπζηάδνληαη ηέηνηα ζηνηρεία, 

θαη γηα απηφλ ην ιφγν καο παξαπέκπεη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ηξάπεδαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ εμήο ζχλδεζκν: 
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http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=120. ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδεζκν 

αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο Alpha Bank. 

 

2.4 Έδξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν δεηνχκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη ην πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Σξάπεδαο, 

θαη αλαθέξεηαη ε εμήο δηεχζπλζε: ηαδίνπ 40, 10252, Αζήλαη. 

 

Οη εηζαγσγηθνί δείθηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα 

ηππηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε έλαλ θνηλσληθφ απνινγηζκφ, έηζη 

ψζηε λα γλσξίδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη πνχ λα απεπζπλζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο. Οη ππφινηπνη εηζαγσγηθνί 

δείθηεο αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο κειέηεο ηεο παξνχζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

4.4.2 Οηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

EC1: Άκεζε νηθνλνκηθή αμία πνπ παξάγεηαη θαη θαηαλέκεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζφδσλ, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δσξεψλ 

θαη άιισλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ θαη 

πιεξσκψλ ζε παξφρνπο θεθαιαίνπ θαη θξαηηθνχο θνξείο. 

ηνλ απνινγηζκφ ηεο ε Alpha Bank αλαθέξεη φηη έρεη κηα πνιπεπίπεδε θνηλσληθή 

πξνζθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. Μέζα απφ ηα ρνξεγηθά ηεο πξνγξάκκαηα, 

αιιά θαη απφ ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ δπλακηθνχ ηεο, ε ηξάπεδα δηέζεζε ην 

πφζν ησλ €1,5 εθαη. κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θνξέσλ  πνπ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηνπ αζιεηηζκνχ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηνλ πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ζηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ 2010, ηα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 2011, θαη νη ζηφρνη πνπ ζα ηεζνχλ 

ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2011 γηα ην επφκελν έηνο. 

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=120
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Πίλαθαο 4.1  

Απνηειέζκαηα θαη ζηόρνη ηνπ απνινγηζκνύ γηα ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο ηεο Alpha 

Bank 

 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

EC2: Υξεκαηννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο θαη άιινη θίλδπλνη θαη επθαηξίεο γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ηξάπεδαο, ν ξφινο θάζε 

ηξάπεδαο είλαη κηα ππεχζπλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία κε ζθνπφ ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ελφο πγηνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή 

πξφζβαζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηα νθέιε απηψλ ζηελ θνηλσλία. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε ηξάπεδα ζηνρεχεη ζηε δηαξθή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο 

ππάξρνπζαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ 
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ηεο παξνρήο «πξάζηλσλ πξντφλησλ». Δπίζεο, έλαο αθφκα ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 

ηεο ηξάπεδαο. 

 

EC7: Γηαδηθαζίεο γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ απφ ηελ πεξηνρή θαη αλαινγία 

πξνζιήςεσλ αλσηέξσλ ζηειερψλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθά ν νξγαληζκφο. 

Ο θνηλσληθφο απνινγηζκφο αλαθέξεη φηη ε Alpha Bank απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εξγνδφηεο ζηε ρψξα καο κε πξνζσπηθφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 6.997 

εξγαδνκέλνπο ζηελ Διιάδα, 724 ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 6.616 

εξγαδνκέλνπο ζηηο ινηπέο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Μέζα ζην 2011, παξά ηε δχζθνιε ζπγθπξία, πξνρψξεζε ε ηξάπεδα ζηελ πξφζιεςε 

35 λέσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ε 

θάιπςε αλαγθψλ γηα ζηειέρε πξαγκαηνπνηείηαη κε εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο απφ ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθφ. 

 

4.4.3 Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

EN1: Υξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, κε βάζε ην βάξνο ή ηνλ φγθν. 

Ζ Alpha Bank, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ απνινγηζκνχ, ζπλέρηζε θαη ην 2011 ηελ 

αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ, ηνπ πιαζηηθνχ θαη ηνπ αινπκηλίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δπξσπατθφ Κέληξν Αλαθχθισζεο, αιιά επίζεο θαη ηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ, 

θαζεηψλ γξαθίηε (toners), ησλ κειαλνδνρείσλ θαη ησλ ιακπηήξσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 ε ηξάπεδα πξνέβε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηζπιινγή αξρείνπ ηεο ηξάπεδαο πξνο πνιηνπνίεζε 

168.600 θηιά, έλαληη 415.000 θηιψλ ην 2010. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηζπιινγή toners θαη cartridges πνπ πήγαλ γηα 

αλαθχθισζε 7.149 ηεκαρίσλ επί ζπλφινπ αγνξψλ πεξίπνπ 20.000 ηεκαρίσλ, 

έλαληη 2.334 ηεκαρίσλ ην 2010. 
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 2.241 ηεκάρηα παιαηνχ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εζηάιεζαλ γηα 

αλαθχθισζε. 

 Οξγάλσζε ηε ζπιινγή θαη αλαθχθισζε 9.672 θηιψλ κπαηαξηψλ. 

 

Δπίζεο, ζηνλ απνινγηζκφ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 

ραξηηνχ θαη ηεο αλαθχθισζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηξάπεδα, ζπγθξηηηθά γηα ηα έηε 

2009 κέρξη ην 2011. 

Πίλαθαο 4.2 

Υξήζε ραξηηνύ θαη πνζόηεηεο αλαθύθισζεο ραξηηνύ θαη κπαηαξηώλ γηα ηα έηε 

2009-2011 

Έηνο                                                                                 2009                                2010                                2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη γηα ην έηνο 2009 ην πνζνζηφ ηνπ θσηνηππηθνχ 

ραξηηνχ πνπ αλαθπθιψζεθε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ αγνξάζηεθε είλαη 102%, θαη απηφ 

δηφηη αλά δηαζηήκαηα ε ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθά εθθαζαξίζεηο ζην αξρείν 

ηεο. 
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EN3: Άκεζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κε βάζε ηελ πξσηνγελή πεγή ελέξγεηαο. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ απνινγηζκφ, ε άκεζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηε ρξήζε πεηξειαίνπ θαη ηελ θαηαλάισζε λεξνχ. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαθέξεηαη φηη ππήξμε 

κείσζε  αλά η.κ. ζε ζρέζε κε ην 2010. Δπίζεο, ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην κε ην θπζηθφ αέξην γηα ηε ζέξκαλζε ησλ 

θηεξίσλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηα νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 2010 ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ αλήιζε ζηα 94.600 

ιίηξα, ελψ ην 2011 αλήιζε ζηα 127.830 ιίηξα. Γηα ηελ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ, 

ην 2010 ε θαηαλάισζε ήηαλ 155.960 θπβηθά κέηξα, ελψ ην 2011 αλήιζε ζηα 173.008 

θπβηθά κέηξα. Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ην 2011. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην πξνζσπηθφ θαη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ θηεξίσλ, ππήξμε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 22% ζε ζρέζε κε ην 

2010. 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ απνινγηζκφ, απεηθνλίδνληαη ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ηξάπεδαο, φπσο απηή εμειίρζεθε ηα έηε 2009-2011. 

Πίλαθαο 4.3 

Αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηα έηε 2009-2011  

 

 Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 
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Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε έλα άιιν θνκκάηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα ε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ γηα ηα έηε 2009-2011. 

Πίλαθαο 4.4 

πλνιηθή θαηαλάισζε λεξνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ηξάπεδαο γηα ηα έηε 2009-

2011 

Έηνο                                                                                     2009                                2010                                     2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

EN16: πλνιηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κε βάζε ην 

βάξνο. 

Ζ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε βάζε ην 

βάξνο είλαη κηα πξαθηηθή πνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί απφ ηελ Alpha Bank. Ζ 

θαηαγξαθή έρεη αξθεζηεί ζε κηα παξνπζίαζε κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα ησλ 

ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ηφλνπο, θαη ζηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ ζε ηφλνπο αλά ηεηξαγσληθά κέηξα γξαθεηαθψλ ρψξσλ. Γηα ην πξψην, 

ζεκεηψλεηαη κηα άπμεζε ην έηνο 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009, φκσο ην 2011 

παξνπζηάδεηαη κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2010. Αληίζηνηρα θηλνχληαη νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη γηα ην δεχηεξν δείθηε. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν 

φηη ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δε ζπλππνινγίδνληαη νη ξχπνη απν 

επαγγεικαηηθά ηαμίδηα θαη κεηαθηλήζεηο, θαζψο απηέο δελ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα. 
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Αθνινπζεί ν πίλαθαο πνπ απεηθνλίδνληαη κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία. 

Πίλαθαο 4.5 

πλνιηθέο εθπνκπέο ξύπσλ ηεο ηξάπεδαο γηα ηα έηε 2009-2011 

Έηνο                                                                                     2009                                2010                                     2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

EN22: πλνιηθφ βάξνο ησλ απνβιήησλ, κε βάζε ηνλ ηχπν θαη ηε κέζνδν δηαζέζεσο. 

Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ απνβιήησλ ηεο ηξάπεδαο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθχθισζε ηνπ 

ραξηηνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηξάπεδα, θαζψο θαη ζηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ 

αλά έηνο. ηνλ απνινγηζκφ παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο 

αλαθχθισζεο ηνπ ραξηηνχ ηα έηε 2009-2011. Αμηνζήκεησηε είλαη ε κείσζε ηεο 

αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζε θηιά απφ 466.000 ην 2009 ζε 168.600 θηιά ην 2011. Ζ 

ηεξάζηηα απηή κείσζε νθείιεηαη ζηελ εμ‟αξρήο κείσζε ηεο ρξήζεο ραξηηνχ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηά ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Όπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ, γηα ην έηνο 2009 ην 

πνζνζηφ ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ πνπ αλαθπθιψζεθε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

αγνξάζηεθε είλαη 102%, θαη απηφ δηφηη αλά δηαζηήκαηα ε ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί 

πεξηνδηθά εθθαζαξίζεηο ζην αξρείν ηεο. 
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Πίλαθαο 4.6 

πλνιηθή πνζόηεηα αλαθπθινύκελσλ πιηθώλ γηα ηα έηε 2009-2011 

 

Έηνο                                                                                     2009                                2010                                     2011 

 

 Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

4.4.4 Γείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

LA1: πλνιηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε βάζε ηνλ ηχπν απαζρφιεζεο, ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο θαη ηελ πεξηνρή. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ε Alpha Bank ζηνλ θνηλσληθφ ηεο 

απνινγηζκφ, ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη εμέιημεο γηα φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο, αλεμαξηήηα απφ ην θχιν, ηε θπιή, ηε ζξεζθεία, ειηθίαο θαη 

αλαπεξίαο, απνηειεί έλα ζπζηαηηθφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαη δελ είλαη απιά κηα λνκηθή ππνρξεψζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ απνινγηζκφ αλαθέξεηαη φηη θαηαβάιινληαη κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα γίλεηαη ε θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ κε εξγαδνκέλνπο απφ ηελ 

ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Σν 2011, ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θάζεηνπ 

επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ νη επηδφζεηο ηεο ηξάπεδαο έρνπλ αλνδηθή πνξεία, θαζψο 

217 γπλαίθεο θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο, πνζνζηφ απμεκέλν θαηά 11% ηελ 

ηειεπηαία δηεηία. Δπίζεο, ν βαζηθφο κηζζφο είλαη ίδηνο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ. 

ην πιαίζην ηεο κέξηκλαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ηξάπεδαο, ππάξρεη ε ελέξγεηα 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. 

Σέηνηεο παξνρέο είλαη θάπνηα επηδφκαηα, δηεπθνιχλζεηο, θαιχςεηο, θαη ππεξεζίεο 
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πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Έλα πην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ απηνχ απνηειεί ε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο Alpha Bank κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο, ην χςνο ησλ νπνίσλ 

αλήιζε ην 2011 ζηα €17.6 εθαη. 

ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνξάο ηνπ απνινγηζκνχ ζηα ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

ηξάπεδαο, παξαηίζεληαη ηξεηο πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ αξρηθά ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία, ηελ αλαινγία θχισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, θαη ηέινο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ηξάπεδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ φκηιν παξακέλεη 

ζηαζεξφ ηα έηε 2009-2011 ζην 51%. Όζνλ αθνξά ηηο γπλαηθέο πνπ θαηέρνπλ ζέζε 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην 2009 ην πνζνζηφ ήηαλ 12.5%, φπσο θαη ην 2010, ελψ 

ην 2011 έπεζε ζην 7%. Σέινο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ εξγάδνληαη ζην φκηιν 

ήηαλ ην 2009 ζηνπο 195, ελψ ηα έηε 2010 θαη 2011 αλήιζαλ ζηα 193. 

 

Πίλαθαο 4.7 

Πνζνζηά γπλαηθώλ θαη αηόκσλ από κεηνλόηεηεο πνπ θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο ηα έηε 2009-2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

 

 

 

 



128 
 

Πίλαθαο 4.8 

Αλαινγία θύισλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηα έηε 2009-2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

Πίλαθαο 4.9 

Αξηζκόο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ηξαπεδα ηα έηε 2009-

2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

Δπίζεο, ζηνλ απνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα γηα ηα έηε 2009-2011, ηελ ειηθηαθή 

θαηαλνκή ηνπο γηα ην 2011, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Alpha Bank ζην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, θαη ηέινο ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ νκίινπ. 

Πίλαθαο 4.10 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 
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Πίλαθαο 4.11 

Καηαλνκή αλά θύιν θαη ειηθία ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ηξάπεδαο γηα ην 2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

Πίλαθαο 4.12 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα φηη απαζρνιείηαη ζην εμσηεξηθφ απνηειεί ην πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη κε απφζπαζε, θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πίλαθαο 4.13 

Καηαλνκή κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηα έηε 2009-2011 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 
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LA7: Πνζνζηφ ηξαπκαηηζκψλ, επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, απψιεηαο εκεξψλ 

εξγαζίαο θαη απνπζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ αλά πεξηνρή. 

ηνλ θνηλσληθφ ηεο απνινγηζκφ ε Alpha Bank αλαθέξεη φηη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα ηελ ηξάπεδα. Σν 2011 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεηήκαηα 

αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ, ζεηζκψλ, ιεζηεηψλ θαη νκεξηψλ. ηα ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκκεηείραλ 1.220 εξγαδφκελνη. 

Γηα ην έηνο 2011, νη απνιεζζείζεο εκέξεο ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ θαη αζζελεηψλ 

κεηψζεθαλ ζε 41.275, έλαληη 44.608 ην 2010, θαη ν αληίζηνηρνο δείθηεο απνπζηψλ 

δηακνξθψζεθε ζην 2.35% ην 2011, ζε ζρέζε κε ην 2.10% ηνπ 2010. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο πνπ αλαθέξεη ηελ εμέιημε ησλ δεηθηψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηα έηε 2009-2011. 

 

Πίλαθαο 4.14 

Αξηζκόο επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθώλ ζηελ ηξάπεδα θαη αξηζκόο απνιεζζείζσλ 

εκεξώλ ιόγσ απηώλ 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

 

 

 



131 
 

LA10: Μέζνο φξνο σξψλ εθπαηδεχζεσο αλά έηνο/εξγαδφκελν. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνλίδεη 

ηε ζεκαληηθνηήηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν λα παξακείλεη ε 

ηξάπεδα ζηα θνξπθαία πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. ηνλ απνινγηζκφ αλαθέξεηαη 

φηη ε δηεχζπλζε εθπαηδεχζεσο θαη αλαπηχμεσο ηεο ηξάπεδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, έρεη πξνρσξήζεη απφ ην 2010 ζηε 

δηνξγάλσζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε αληηθείκελν ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή, ηελ ηξαπεδηθή θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Καηά ην έηνο 2011 ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 18 άηνκα, ηα νπνία κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα ιάβνπλ εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11.243 ζπκκεηνρέο εξγαδνκέλσλ ζε 

524 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Απφ απηνχο, ζπλνιηθά 11.122, εθ ησλ νπνίσλ νη 

6.246 ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 4.876 άλδξεο, εθπαηδεχηεθαλ ζην ινγηζηηθφ θιάδν. Γηα ην 

2011, ν κέζνο φξνο αλζξσπνσξψλ εθπαίδεπζεο αλά ζπκκεηέρνληα αλήιζε ζηηο 11.46 

ψξεο. 

Κιείλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζηνλ απνινγηζκφ αλαθέξεηαη φηη ε ηξάπεδα, 

έρνληαο σο ζηφρν ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, πξνρψξεζε ην 2011 

ζηε δηνξγάλσζε ησλ εμήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: 

 Δμππεξέηεζε ηδησηψλ πειαηψλ 

 Δμππεξέηεζε δαλεηαθήο πειαηείαο 

 Πξφγξακκα λενπξνζιακβαλφκελσλ εξγαδνκέλσλ 

 Θέκαηα δηνηθήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Δμππεξέηεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πειάηε 

 Ζ γλψζε ηνπ πειάηε 

 

4.4.5 Κνηλσληθνί δείθηεο ηνπ θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ 

Κιείλνληαο ην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ησλ δεηθηψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηελ αμηνιφγεζε ελφο θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ, ζα παξνπζηαζηνχλ 
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νη θνηλσληθνί δείθηεο πνπ αλαιχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε ζρέζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε ηξάπεδα κε ηελ θνηλσλία, αιιά θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

SO1: Πεξηγξαθή, ζηφρνη θαη απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

αμηνινγνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ε Alpha Bank, ην 2011 αλέιαβε αξθεηέο 

πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο 

παηδείαο, ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηηο δξάζεηο απηέο, αλαθέξεηαη φηη ε 

ηξάπεδα δηέζεζε ην πνζφ ησλ €1.5 εθαη.. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο ππνζηήξημεο ησλ εππαζψλ νηθνλνκηθψλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ, ε ηξάπεδα ζηήξημε θνξείο φπσο είλαη ε «Γξακκή Εσήο», ε «Unicef», 

νη «Γηαηξνί ηνπ θφζκνπ» θαη άιιεο αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο. ην ρψξν ηεο πγείαο, ε 

ηξάπεδα ζηήξημε ην χιινγν Φίισλ Γεληθνχ Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ «Οη Άγηνη  

Αλάξγπξνη», θαζψο θαη θάπνηα θέληξα ππνζηήξημεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ. 

ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ, ε ηξάπεδα ην 2011 ζπλέρηζε λα ζηεξίδεη αζιεηηθνχο 

νκίινπο θαη ζπιιφγνπο, ελψ δηνξγάλσζε γηα εληέθαηε ζπλερή ρξνληά ην Αζιεηηθφ 

Παλφξακα Alpha Bank, ην νπνίν έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο λα 

δνθηκαζηνχλ ζε πνιιά δεκνθηιή αζιήκαηα θαη άιιεο ζεακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, ε ηξάπεδα δηνξγάλσζε ην 2011 πνιιέο εθζέζεηο, αιιά 

θαη αλέιαβε ηε δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2011 μεθίλεζε ηελ έθζεζε «Μχζνο θαη Νφκηζκα», ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν θαη ηε λνκηζκαηηθή ζπιιφγε ηεο 

Alpha Bank. ηελ έθζεζε απηή παξνπζηάζζεθαλ 482 αξραία λνκίζκαηα, θαη ηελ 

επηζθέθζεθαλ πεξίπνπ 80.000 ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν θαη 8.500 ζην 

Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ απνηειεί ην Μνπζείν 

Υαξηνλνκηζκάησλ Ηνληθήο Σξαπέδεο ζηελ Κέξθπξα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 11 κήλεο ην 

ρξφλν. Σν 2011, ην κνπζείν απηφ επηζθέθηεθαλ 9.359 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 3.238 

καζεηέο, 3.741 Έιιελεο επηζθέπηεο θαη 2.380 μέλνη. 
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Όιεο νη θνηλσληθέο δξάζεηο ηεο Alpha Bank γηα ην 2011 ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα, ν νπνίνο αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ην 2010, θαηά 

πφζν απηνί νη ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ην 2011, θαη ηέινο ηνπο ζηφρνπο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνινγηζκνχ γηα ην επφκελν έηνο. 

 

Πίλαθαο 4.15 

ηόρνη θαη απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθώλ δξάζεσλ ηεο ηξάπεδαο γηα ην 2011 

 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 
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PR5: Πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ εξεπλψλ κεηξήζεσο ηεο ηθαλνπνηήζεψο ηνπο. 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ απνινγηζκνχ, αλαθέξεηαη φηη ε Alpha Bank δίλεη 

κεγάιε ζεκαζία ζηε γλψκε ησλ πειαηψλ ηεο, θαη γηα απηφ ην ιφγν κεηξά 

ζπζηεκαηηθά ην βαζκφ ηθαλνπνηήζεσο ησλ πειαηψλ ηεο κέζσ εξεπλψλ 

ηθαλνπνηήζεσο θαη κέζσ δηαζέζεσο εξσηεκαηνινγίνπ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα, ηα 

νπνία ζπκπιεξψλνπλ νη πειάηεο θαη αμηνινγνχλ ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζην 

θαηάζηεκα. 

Γηα ην έηνο 2011, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν θχκαηα ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξαπέδεο, ην πξψην ηνλ Ηνχλην θαη ην δεχηεξν ην 

Ννέκβξην. Σα δείγκαηα αθνξνχλ θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, θαη 

ζε άιιεο κεγάιεο αζηηθέο πφιεηο, θαη ην θάζε θχκα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 1.000 

άηνκα. Αθνινπζεί ν πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αλά 

θχκα, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη ε έξεπλα ηνλ Ηνχλην έδεημε ζπλνιηθή ηθαλνπνίζε 

πειαηψλ 82% θαη κειινληηθή ρξήζε ηνπ θαηαζηήκαηνο 95%, ελψ ην θχκα ηνπ 

Ννεκβξίνπ έδεημε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 85%, θαη κειινληηθή ρξήζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο επίζεο 95%. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο, 

βαζκνινγψληαο απφ ην 1 έσο ην 10. 

 

Πίλαθαο 4.16 

Πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ θαη κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 
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Πεγή: Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

Γηάγξακκα 4.1 

Ηθαλνπνίεζε πειαηώλ από ηελ εμππεξέηεζε ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο 
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4.5 ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ν θνηλσληθφο απνινγηζκφο ηεο 

Alpha Bank, φπσο πξαγκαηνπνίεζεθε ε αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ ηεο 

Σξαπέδεο Πεηξαηψο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Οη δείθηεο πνπ παξνπζίαδνληαη ζε 

απηφ ην θεθάιαην απνηεινχλ ηνπο πην βαζηθνχο ελφο θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ, θαη 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε κειεηήζεη ηνλ απνινγηζκφ λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηηο δξάζεηο ηεο ηξάπεδαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Με 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαιχπηνληαη ζε έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ νη ηέζζεξηο 

άμνλεο αμηνιφγεζεο ηνπ απνινγηζκνχ απφ ην Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο. Σν πην 

ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα βγεη απφ ηε κειέηε ελφο θνηλσληθνχ 

απνινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ είλαη φηη εθφζνλ ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε ελζσκαησζεί ζηε ζηξαηεγηθή, ηφηε κπνξεί λα δψζεη ζηνλ νξγαληζκφ έλα 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, θαη έηζη 

λα θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 
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Αλαθνξέο θεθαιαίνπ 

I. Αλαθνξέο απφ ειιεληθέο πεγέο 

1. Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Alpha Bank, 2011 

 

II. Γηαδηθηπαθέο πεγέο 

1. www.alpha.gr (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Alpha Bank) 

2. www.cri.org.gr (Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δηαηξηθήο Δπζχλεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpha.gr/
http://www.cri.org.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απνηειεί έλα δπλαηφ ζεκείν ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηθξαηήζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπο κε ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζία, πξέπεη ε πηνζέηεζε ηεο 

ΔΚΔ λα πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλεηδεηά απφ ηελ επηρείξεζε, θαη φρη λα γίλνληαη δξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο απιά 

θαη κφλν γηα λα θεξδίδεηαη ε ζπκπάζεηα θαη εχλνηα ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

Γηα απηφ ην ιφγν, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ 

ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Απηέο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ν δηάινγνο κε 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ε δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ν ξφινο ηεο 

εγεζίαο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
10

. 

Όζνλ αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

αξρηθά λα ελεκεξψζεη πιήξσο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο γηα ην ζθνπφ ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο ΔΚΔ, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο θηινζνθίαο θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο. Πξέπεη ε ζηξαηεγηθή λα είλαη νξαηή θαη θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη λα ηε ζπλαληνχλ θαζεκεξηλά ζηελ εξγαζία ηνπο, θαη φρη λα ην 

ζεσξνχλ απιά σο κηα δξάζε ηνπο ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ πνπ 

πξέπεη λα πξνζερηεί απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

θάζε νκάδα εξγαδνκέλσλ έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. ε θάζε νκάδα 

εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα επηθνηλσλεζεί ε πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο γηα βηψζηκε 

αλάπηπμε κε μερσξηζηφ ηξφπν, ρσξίο ηερλνθξαηηθνχο φξνπο θαη κε ζηφρν ην 

ζπλαίζζεκα θαη ην επίπεδν αληίιεςεο ηεο θάζε νκάδαο. Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη εξγαδφκελνη φηη ε ΔΚΔ είλαη 

θάηη ην νπνίν γίλεηαη εζεινληηθά απφ ηελ επηρείξεζε. Καη απηφ δηφηη νη εξγαδφκελνη 

                                                             
10 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 454 
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είλαη θαιφ λα ζθέθηνληαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπο νξάκαηνο ηεο ΔΚΔ, 

θαη είλαη θάηη δεκηνπξγείηαη θαη κε ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζα επηθέξεη αιιαγέο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ε ππξακίδα κέζα ζηελ επηρείξεζε έηζη ψζηε λα ελεκεξσζνχλ φινη γηα 

ηηο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ λα θαηαλννχλ ζε 

βάζνο φιεο ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
11

. 

 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ απνηειεί ν δηάινγνο πνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα θαηαθέξεη ε 

επηρείξεζε λα ελζσκαηψζεη πιήξσο ηεο αξρέο ηεο ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο, αιιά 

θαη γηα λα επηηχρεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζπλερήο θαη 

εηιηθξηλήο δηάινγνο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ επίηεπμε ηνπ ζπλερνχο δηαιφγνπ 

κπνξεί λα απνθέξεη ζηελ επηρείξεζε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Ζ επηηπρήο αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ην νπνίν πξνσζεί θαη δηεπθνιχλεη ην ζπλερή 

δηάινγν κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, βνεζάεη κηα επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ηηο 

επηδξάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, λα βειηηψζεη θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δπίζεο, ν δηάινγνο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξεί λα 

βειηηψζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ρεηξηζηεί ζσζηά πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά 

δεηήκαηα. Καηαλνψληαο ινηπφλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ δηαιφγνπ ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε επηρείξεζε λα 

επελδχεη ζην ζπλερή δηάινγν κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, δειαδή θαη εζσηεξηθά 

φπσο π.ρ. κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη εμσηεξηθά φπσο π.ρ. κε ηνπο πειάηεο θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
12

. 

 

                                                             
11

 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 454 
12 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 456 
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Σν επφκελν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο είλαη ε δέζκεπζε έλαληη ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δέζκεπζε έλαληη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

ελλννχκε ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ απφςεψλ ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

θαη ην δηάινγν γηα δεηήκαηα ζηα νπνία πξνθχπηνπλ δηακάρεο, θαη γεληθφηεξα ηελ 

πιήξε ζπλεξγαζία γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ. 

χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ 

Accountability Rating Greece απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ 

παξνπζηάδνληαη κφλν ζην 10,8% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα θπξίσο δηφηη νη κεγάιεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απφςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 πγθεθξηκέλεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ αζθνχλ έληνλεο πηέζεηο ζηελ 

επηρείξεζε. 

 Σα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα πξντφληα θαπλνχ, νη βηνκεραλίεο πςειήο επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 ε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο ε ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη 

ελζσκαησκέλε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011)
13

. 

 

Σν ηειεπηαίν θαη πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο. ε κηα επηρείξεζε πνπ 

επηζπκεί λα ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ, ηα αλψηαηα ζηειέρε πξέπεη λα 

θαηαλννχλ φηη απηέο νη αξρέο πξέπεη λα πεγάδνπλ απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

εηαηξηθή πνιηηηθή. Κάπνηεο κε νξγαλσκέλεο θαη πεξηζηαζηαθέο δξάζεηο 

θηιαλζξσπίαο απφ ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαιήμεη αλνχζηνο θαη πνιιέο θνξέο 

κε πεξηηηέο δαπάλεο γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεηε ε 

δέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΔ κέζα ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. 

                                                             
13 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 456 
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ε κηα επηρείξεζε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ ΔΚΔ ζηε ιεηηνπξγία ηεο, 

πξέπεη ε εγεζία ηεο λα εληνπίζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα δηνξζψζεη. Ζ εγεζία πξέπεη λα έρεη ην ζάξξνο γηα λα πξνσζήζεη 

φπνηεο αιιαγέο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ θνηλσλία, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηάζηαζε win-win, ζηε νπνία φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε βγαίλνπλ θεξδηζκέλα. 

Όηαλ ζε κηα επηρείξεζε ε εγεζία δεκηνπξγεί πςειφ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη 

ζαπκαζκνχ ζηελ επηρείξεζε, φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο επηρείξεζεο 

ζπκκεηέρνπλ ή αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία. Κιείλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, λα αλαθεξζεί φηη ε δέζκεπζε κηαο 

επηρείξεζεο απέλαληη ζε δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ΔΚΔ, 

απνηειεί πξσηαξρηθή δξάζε ηεο εγεζίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο απηή είλαη πνπ ζα 

κπνξέζεη λα εκπλεχζεη θαη λα ελζαξξχλεη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο αξρέο ηεο ΔΚΔ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(Βαμεβαλίδνπ, 2011)
14

. 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ έλα πιήζνο απφ κεραληζκνχο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αγσληζηνχλ γηα ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ βάζεη ηεο ΔΚΔ, 

φπσο είλαη νη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, πηζηνπνηεηηθά θαη εηηθέηεο ζηα πξντφληα, 

βξαβεία, ζπλέδξηα, θαη δηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί. Οη κεραληζκνί απηνί κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα δηάθνξνη δηεζλείο ή εζληθνί κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ΔΚΔ. Δπίζεο, κπνξνχλ νη κεραληζκνί απηνί λα 

δεκηνπξγνχληαη έπεηηα απφ ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε θάπνηνλ εμσηεξηθφ 

θνξέα. 

Ο αγψλαο πνπ γίλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ, αιιά θαη ηα πηζαλά 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ηεο επηρείξεζεο 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΔ έρεη νδεγήζεη ζηε ζπκκεηνρή πνιιψλ παξαγφλησλ ζηελ 

αλάπηπμή ηεο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, νη 

                                                             
14 Βαμεβαλίδνπ, Μ., 2011, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, ζει. 466 
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εγέηεο ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, νη αθαδεκατθνί θαη νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί. Όινη νη αλσηέξσ παξάγνληεο έρνπλ σο ζθνπφ λα πηνζεηήζνπλ ηηο αξρέο 

ηεο ΔΚΔ, θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ λα θαηαθέξνπλ λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε (Dumas, 2006). 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν πξνθχπηεη θαη γίλεηαη θξηηηθή ζηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΚΔ, είλαη ην γεγνλφο φηη θάπνηα απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

ζεσξνχλ φηη ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη βάζεη ηεο ΔΚΔ είλαη είηε πνιχ επξχ, είηε 

πνιχ ζηελφ ζε πεξηφρνκελν θαη εθαξκνγή. πλεπψο, έλα βαζηθφ δήηεκα είλαη ην πψο 

ζα κπνξέζεη κηα επίρεηξεζε λα ζπλδπάζεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο φκσο 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Έηζη, γηα λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξηζηεί αλ κηα 

πξσηνβνπιία πνπ αθνξά ηελ ΔΚΔ είλαη ζρεδηαζκέλε ζσζηά θαη ζα απνθέξεη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα κειεηάηαη αλ πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

παξαθάησ ζηάδηα, θαζψο επίζεο θαη πνηνη θνξείο εκπιέθνληαη ζε θάζε ζηάδην: 

1. Γεκηνπξγία. 

2. Δθαξκνγή. 

3. Δπαιήζεπζε. 

4. Γεκηνπξγία αλαθνξψλ. 

5. Γεκηνπξγία βάζεο ππνδνρήο θαη απάληεζεο ζε παξάπνλα ή παξαβάζεηο 

(Dumas, 2006). 

 

Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ ΔΚΔ θαη απαζρνιεί, αιιά θαη ζα 

απαζρνιεί ζην κέιινλ, ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην πψο, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ΔΚΔ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη βάζεη απηψλ, ζα επηηεπρζεί ε 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Ζ ΔΚΔ απνηειεί κηα 

δέζκεπζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ, κέζσ θάπνησλ ηδηαίηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηε βνήζεηα 

πφξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ εζεινληηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ απφ επηρεηξήζεηο, πξέπεη 

λα ηνλίδεηαη φηη απηή ε εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, 

δειαδή πξέπεη ε επηρείξεζε θαη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ λα πξνζεγγηζηνχλ σο κηα 
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αδηαίξεηε κνλάδα κε ζθνπφ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Porter, 2008). 

 

πλνςίδνληαο απηφ ην κεγάιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ ΔΚΔ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, αιιά θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ απηέο επηθέξεη ζηηο ζπλήζεηεο 

θαη ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ, ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ ζηηο 

επηρεηξήζεηο απνηειεί πιένλ δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο. ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ νη 

θαηαλαισηέο δνχλε κε πνιχ ιηγφηεξνπο πφξνπο απφ φηη είραλε ζπλεζίζεη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ είλαη πιένλ πην 

επηιεθηηθέο θαη πνιχ πξνζεθηηθέο. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, είλαη απαξαίηεην φιεο 

νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα δψζνπλ 

έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ πνπ ζα πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο, αθελφο γηα λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ απφ ην ζθιεξφ αληαγσληζκφ 

πνπ ππάξρεη πιένλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θαη αθεηέξνπ γηα λα εθαξκνζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν ε ΔΚΔ ψζηε λα γίλεη έλα κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο πνπ ζα δηαιέμεη λα αθνινπζήζεη απηφλ ηνλ δξφκν (Porter, 

2008). 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ζα πξέπεη νη κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα αθνξνχλ 

ηελ ΔΚΔ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο λα επηθεληξσζνχλ 

ζηηο θαηλνχξηεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζα επηθξαηνχλ ηα 

επφκελα ρξφληα, κε ζθνπφ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα ζέισ ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ 

αθνξά ηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο. Δπίζεο, λα κειεηάηαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ επηρείξεζε βάζεη 

ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ θαη ην θαηά πφζν απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Καηαλνψληαο ινηπφλ φια ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ΔΚΔ θαη ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη ηα αλψηαηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηφκεο θαη βηψζηκεο ιχζεηο έηζη ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηε λέα επνρή πνπ απαηηεί ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ 

ηεο ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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