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1. Δηζαγωγή 

Ο John Hyde, ζπληαμηνχρνο ζηε Καιηθφξληα δχζθνια πηζηεχεη φηη ν Philip Morris 

«είλαη έλαο θαιφο άλζξσπνο, απιά επεηδή πξνζθέξεη λεξφ ζε ζχκαηα αλπδξίαο, ή 

βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πείλαο (Alsop, 2002). Τπάξρεη αξθεηφο ζθεπηηθηζκφο 

φηαλ ε εηαηξία McDonald’s αξρίδεη λα θηινινγεί ζρεηηθά κε ηηο ζαιάηεο, επεηδή ν 

θφζκνο γλσξίδεη φηη δελ ελδηαθέξεηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ πγεία ηεο Ακεξηθήο. 

Οθείινπλ νη εηαηξίεο λα πξνβάιινληαη σο πξεζβεπηέο κίαο πξννδεπηηθήο θνηλσληθήο 

αιιαγήο; Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ζεκηηφ ε Levi Strauss λα εγεζεί εθζηξαηείαο γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ξαηζηζκνχ; Οθείιεη ε Ford λα ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα γηα 

ζεξαπεία θαηά ηνπ AIDS; Δάλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζε πνην βαζκφ ζα πξέπεη νη 

εηαηξίεο απηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο θνηλσληθέο αιιαγέο; Σν δήηεκα έρεη εγείξεη 

πνηθίιεο δηαθσλίεο (Michael L. Barnett, 2007). 

Με αθνξκή ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, πξνθχπηεη έλα εξψηεκα: «Πνηνο είλαη ν ζθνπφο 

κηαο εηαηξίαο;» Τπήξμαλ πνηθίιεο απαληήζεηο θαη ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο 

παξνπζίαζαλ ζεσξίεο επ’ απηνχ πνπ δηακφξθσζαλ αμίεο. Απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε 

ηελ αθξαία άπνςε πνπ ζέιεη ηελ εηαηξία λα έρεη κνλαδηθφ ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεί ηελ 

αμία ηεο πξνο φθεινο ησλ επελδπηψλ. Σεο άπνςεο απηήο πξεζβεπηήο είλαη ν Milton 

Friedman, ν νπνίνο ην 1962 ππνζηήξημε φηη «Διάρηζηνη ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνβαζκίζνπλ ηε βαζηθή αξρή ηεο ειεχζεξεο θνηλσλίαο καο θαη λα γίλεη δεθηή απφ 

ηηο εηαηξίεο άιιε θνηλσληθή επζχλε πέξα απφ ην λα θάλνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηνπο κεηφρνπο». Όζν θαη ξηδνζπαζηηθή θαη λα αθνχγεηαη ε 

γλψκε ηνπ Friedman έηπρε παγθφζκηαο απνδνρήο. Ο Dave Packard ν ζπληδξπηήο ηεο  

Hewlett Packard πξνέβαιε έλαλ δηαθνξεηηθφ ιφγν χπαξμεο κηαο εηαηξίαο: «Ννκίδσ, 

φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ιαλζαζκέλα, λνκίδεη φηη ε εηαηξία πθίζηαηαη 

θπξίσο γηα λα βγάδεη ρξήκαηα. Καζψο, φκσο, ην κειεηάκε, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κία νκάδα αηφκσλ ιεηηνπξγεί σο απηφλνκε νληφηεηα, πνπ 

νλνκάδεηαη εηαηξία, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ελφο ζπιινγηθνχ ζθνπνχ, ηνλ νπνίν δε 

ζα εθπιεξψλαλε αηνκηθά, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία..» 

(Barbara Lougee et all, 2008).  

Σελ παξαπάλσ άπνςε ηζρπξνπνίεζε ν Freeman (1994), ν νπνίνο ηζρπξίζζεθε φηη  ε 

εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή λνκηκφηεηα ρξεηάδεηαη επηηπρίεο 

ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Οη δηνηθνχληεο έρνπλ επζχλε απέλαληη ζε φιεο ηηο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία θαη φρη κφλν απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο. 
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Η ζεσξία ησλ κεηφρσλ νξίδεηαη σο πεξηγξαθηθή, εξγαζηεξηαθή θαη δενληνινγηθή. 

Μάιηζηα, ν Freeman εληφπηζε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο θαη εληφπηζε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

έλλνηεο καθξνπξφζεζκα. χκθσλα κε ηνλ Freeman κε ην λα δεζκεχνληαη νη εηαηξίεο 

ζε θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο, επηηπγράλνπλ ζην κέιινλ ελαξκφληζε κε 

λφκνπο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, κε απνηέιεζκα λα 

απνθεχγνπλ λα πιεξψζνπλ ζην κέιινλ δηάθνξα πξφζηηκα απφ ηε κε ζπκκφξθσζε 

ηνπο. Παξάιιεια κέζα απφ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ επηδεηθλχνπλ θνηλσληθά 

ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά αληακείβνληαη κε αχμεζε ηεο θήκεο ηνπο ε νπνία νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο ηνπο βάζε ελψ πνιιέο θνξέο επηηπγράλεηαη θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο, θαζψο νη ππάιιεινη ηνπο είλαη πην πξφζπκνη 

λα εξγαζηνχλ γηα έλα νξγαληζκφ ν νπνίνο ζηεξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ζέβεηαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο (Scott J Callan and Janet M. Thomas, 2008). Η βαζηθή ηδέα ζηε ζεσξία 

ηεο νκάδα ζπκθεξφλησλ είλαη, φηη ε επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ επηηπρίαο ηεο εηαηξίαο λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ νκάδσλ ζεκαληηθψλ 

γηα ηελ εηαηξία, φπσο ρξεκαηνδφηεο θαη κεηφρνπο, πειάηεο, εξγαδνκέλνπο, αθφκε θαη 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο ή ηελ θνηλσλία κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. (Pieter van Beurden, et 

all, 2008). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο νκάδαο ζπκθεξφλησλ ε ζπλερήο ελαζρφιεζε 

ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο κε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ε 

πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ φισλ απηψλ ησλ νκάδσλ 

απμάλεη ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο κεηψλνληαο έηζη 

ηελ πηζαλφηεηα αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε (Edward Nelling & Elizabeth Webb 2006). 

Απφ ηε κία πιεπξά έρνπκε ηελ ζεσξία ησλ κεηφρσλ ηνπ Friedman, ε νπνία πξεζβεύεη 

όηη ε κόλν αμηόπηζηε έλδεημε επηηπρίαο κηαο εηαηξίαο είλαη ε αύμεζε ηεο αμίαο ηωλ 

κεηόρωλ, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηε ζεσξία ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 

(stakeholders), ε νπνία ζεωξεί ωο απόδνζε κίαο εηαηξίαο ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα 

ηθαλνπνηεί όρη κόλν ηνπο κεηόρνπο, αιιά θαη άιιεο νκάδεο ζπκθεξόληωλ, φπσο 

πειάηεο, εξγαδνκέλνπο, πξνκεζεπηέο, ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα.  

Η ηειεπηαία ζεσξία πξνζεγγίδεη ηελ ηδέα ηεο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο».  ε 

νπνία θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. Η ΔΚΔ σζεί ηηο εηαηξίεο λα θαζνξίζνπλ ηηο νκάδεο, 
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πνπ σθεινχληαη απφ  ηελ εηαηξία θαη λα βξνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο θάζε νκάδαο ζπκθεξφλησλ. Καη ελψ νη Friedman θαη Freeman 

πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα κε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ζεσξίεο, νξηζκέλνη άιινη 

ηνπνζεηνχληαη ζηε κέζε. Ο Peter Drucker ζε έλα απφ ηα πξψηα ηνπ βηβιία (1954) κε 

ηίηιν «Η πξαθηηθή ηεο Γηνίθεζεο» φξηζε σο ζθνπφ κίαο επηρείξεζεο ην φθεινο ησλ 

πειαηψλ: «Δάλ ζέινπκε λα γλσξίδνπκε ηη είλαη επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε 

κε ην ζθνπφ ηεο. Καη ν ζθνπφο πξέπεη λα βξίζθεηαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Τπάξρεη 

κφλν έλα ηζρπξφο νξηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ: λα δεκηνπξγεί πειάηεο.               

Ο πειάηεο είλαη ην ζεκέιην ηεο επηρείξεζεο θαη ζ’ απηφλ νθείιεηαη ε χπαξμε κηαο 

επηρείξεζεο. Ο πειάηεο δίλεη δνπιεηά. Καη ζηνλ πειάηε απνδίδεηαη ε θεξδνθφξα 

απνδνηηθφηεηα κίαο επηρείξεζεο.» αξάληα ρξφληα αξγφηεξα Drucker δηαηχπσζε κία 

άπνςε πνπ κάιινλ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηε ζεσξία ηνπ Friedman. ε γεληθέο 

γξακκέο ηζρπξίδεηαη φηη κία επηρείξεζε πνπ δελ απνδίδεη θέξδνο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 

ην εηαηξηθφ θεθάιαην είλαη θνηλσληθά αλεχζπλε. παηαιά ηηο πεγέο ηεο θνηλσλίαο, 

δελ κπνξεί λα είλαη ζσζηφο εξγνδφηεο, «θαιφο πνιίηεο», «θαιφο γείηνλαο». (Barbara 

Lougee et all, 2008). 

Πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα απφθηεζεο θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο γηα ηελ επηηπρία κίαο εηαηξίαο, ζπγγξαθείο φπσο ν Brigham, Gapenski θαη 

Ehrhardt (1999), δηαηππψλνπλ ηελ εξψηεζε: «Πψο ηζνξξνπνχκε ηελ θνηλσληθή 

ζπλείδεζε κε ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπκε αμία γηα ηνπο κεηφρνπο;» Τπάξρνπλ 

εηαηξίεο πνπ είλαη απνδεθηέο θαη νξζέο γηα κία νκάδα ζπκθεξφλησλ θαη αλήζηθεο γηα 

κία άιιε. Δπηπιένλ, επηρεηξήζεηο εγέηηδεο πνπ επελδχνπλ  ζε θνηλσληθά δεηήκαηα, 

παξαγθσλίδνπλ ηνλ αξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ην ζχλζεην θαηαζθεχαζκα πνπ ζπληζηά κία επηρείξεζε 

(Ronald Paul Hil,2008). 

Μέζα ζηε ζεκεξηλή παγθνζκίσο αληαγσληζηηθή αγνξά νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ 

λα απνθηήζνπλ ηελ εηθφλα φηη δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ ΔΚΔ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε λέεο πξνθιήζεηο νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο 

θαη ηα πηζαλά θέξδε ηνπο. Πιένλ, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν 

ζε θνηλσληθά δεηήκαηα επνκέλσο ε ΔΚΔ ζεσξείηαη φηη απμάλεη καθξνπξφζεζκα ηελ 

θεξδνθνξία θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο εληζρχνληαο ηε θήκε ηεο ελψ φζεο 

ηε βιέπνπλ σο έλα απιά δαπαλεξφ εκπφδην ίζσο βξεζνχλ κε έλα αληαγσληζηηθφ 
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κεηνλέθηεκα ζην κέιινλ ζε ζρέζε κε φζεο ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο ΔΚΔ θαζψο νη 

δεχηεξεο θεξδίδνπλ δεκφζηα ππνζηήξημε (Sarwar U. Ahmed and Shigeru Uchida). 

2. Έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο 

Η ηδέα ηεο ΔΚΔ ζρεηίδεηαη κε εζηθά θαη εζηκηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

απνθάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά κίαο εηαηξίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κία εηαηξία λα 

γλσξίδεη φηη ην λα επηδηψμεη ή λα απνθχγεη θάπνηεο ελέξγεηεο ζα σθειήζνπλ ή ζα 

βιάςνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη δηρνγλσκίεο αθνξνχλ ηηο επζχλεο ησλ εηαηξηψλ θαη 

ην θνηλσληθφ αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Η ΔΚΔ ζρεηίδεηαη κε ζχλζεηα 

ζέκαηα, φπσο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα εξγαζίαο, ζρέζεηο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο 

θαη θαηαλαισηέο. Η ζχγρξνλε θπξίαξρε αληίιεςε ηεο ΔΚΔ ππνλνεί ηελ εζεινληηθή 

αλάκεημε ηεο εηαηξίαο ζε πεξηβαιινληνινγηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζε 

αιιεινεπηδξάζεηο κε ηηο ζπλδεφκελεο κε ηελ εηαηξία νκάδεο. Τπάξρεη κία αληίιεςε 

φηη κπνξνχκε λα εκπηζηεπηνχκε ηηο εηαηξίεο ζην λα δηεπζεηήζνπλ κφλεο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ρσξίο παξέκβαζε απφ λφκνπο 

θαη θαλνληζκνχο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη αληηιεπηφ ηη είδνπο θίλεηξα νη 

εηαηξίεο έρνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλακεηρζνχλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Μanuel 

Castelo Branco, 2006). 

Ο Dr Alexender Dahlsrud (2006) αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά  κε ηελ αλεχξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ νξηζκψλ ηεο ΔΚΔ. Δθάξκνζε   κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο ηξηψλ 

βεκάησλ : 

1. πιινγή νξηζκψλ θαη γξακκαηεηαθή αλάιπζε ηνπο. 

2. Αλάπηπμε θσδηθνπνηεκέλνπ ζρήκαηνο γηα κία θαζνιηθή ζεψξεζε ησλ 

νξηζκψλ κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ΔΚΔ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη. 

3. Τπνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ θάζε νξηζκνχ γηα ηελ θάζε 

δηάζηαζε ηεο  ΔΚΔ. 

Καηέιεμε ζηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηηο 5 δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο: 
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ΓΗΑΣΑΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΠΑΡΆΓΔΗΓΜΑ 

Πεξηβαιινληνινγηθή 

δηάζηαζε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ Πεξηβαιινληνινγηθφ ελδηαθέξνλ ηεο    

επηρείξεζεο.                                          

Πεξηβαιινληνινγηθή δηαρείξηζε. 

Δπξχηεξε Κνηλσληθή 

δηάζηαζε 

ηηο ζρέζεηο επηρείξεζεο θαη 

θνηλσληθψλ νκάδσλ 

πλεηζθνξά ζε κία θαιχηεξε θνηλσλία.      

Κνηλσληθέο αλεζπρίεο κέζα ζηελ ίδηα 

ηελ επηρείξεζε. 

Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 

επηρείξεζεο 

πλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

Αθφκε θαη δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

σο ζηαζεξνπνηεηηθνχ παξάγνληα  κε 

θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (πρ ζηαζεξέο 

ζέζεηο εξγαζίαο) 

Γηάζηαζε ζε επίπεδν 

κεηφρσλ θαη άιισλ 

άκεζα εκπιεθφκελσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ 

ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ 

κεηφρσλ, εξγαδνκέλσλ, 

πειαηψλ θ.α. 

Αιιειεπίδξαζε κε ηνπο κεηφρνπο, 

εξγαδφκελνπο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο 

θ.α. 

Γηάζηαζε εζεινληηζκνχ ηηο δξάζεηο πνπ δελ 

επηβάιινληαη εθ ηνπ λφκνπ. 

Να βαζίδεηαη ε δηαρείξηζε ηεο 

επηρεηξήζεσο ζε εζηθέο αμίεο 

εζεινληηθά θαη πέξα απφ ηηο 

πεξηνξηζκέλεο επηηαγέο ηνπ λφκνπ. 

Πίλαθαο : Οη δηαζηάζεηο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο θαηά ηνλ Alexender Dahlsrud (2006) 

 

Γηα ηηο νπηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο, ν Alexender Dahlsrud (2006), 

πξνζδηφξηζε ηελ Οηθνλνκηθή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θεξδνθνξία  , ηνπο κηζζνχο 

,ηηο παξνρέο θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο. Σελ πεξηβαιινληηθή πνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζε ζρέζε πάληα κε ην 

πεξηβάιινλ. Καη ηέινο ηελ Κνηλσληθή ε νπνία αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, 

ζρέζεηο πξνζσπηθνχ, εζηθή θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Οη δχν πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη νξηζκνί ηεο ΔΚΔ θαηά ηνλ  Dr Alexender 

Dahlsrud είλαη νη αθφινπζνη: 
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ΠΗΓΗ ΟΡΙΜΟ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΥΡΗΗ 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΠΟΤ 

ΑΝΑΦΈΡΔΣΑΙ 

Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή 2001 

Η έλλνηα κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο 

νινθιεξψλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληνινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο ζε 

εζεινληηθή βάζε κε αιιειεπίδξαζε 

ησλ θνηλ. νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη . 

286 Οηθνλνκηθή    

Πεξηβαιινληνινγηθή 

Δπξχηεξε θνηλσληθή 

Κνηλσληθψλ νκάδσλ 

Δζεινληηζκνχ 

Παγθφζκην 

ζπκβνχιην 

επηρεηξήζεσλ  

γηα ζηαζεξή 

αλάπηπμε 1999 

Η δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο λα 

ζπλεηζθέξεη ζηαζεξά ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ζπλεξγαδφκελε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ηελ 

ηνπηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία γηα 

ηε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο . 

180 Οηθνλνκηθή          

Δπξχηεξε θνηλσληθή 

Κνηλσληθψλ νκάδσλ 

 

Πίλαθαο : Οξηζκνί Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο 

πκπεξαζκαηηθά ,σο Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε ελλννχκε ηελ εζηθή 

ζπκπεξηθνξά κηαο επηρείξεζεο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, απηφ 

ζεκαίλεη ηηο ππεχζπλεο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζήο ηεο θαηά ηηο ζρέζεηο ηεο κε άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε ( stakeholders ). Λφγσ ηνπ πνιπζχλζεηνπ ραξαθηήξα ηεο 

έλλνηαο δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ζε παγθφζκην επίπεδν, παξφιν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζην δεκφζην δηάινγν δηεζλψο. Η δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

νξηζκψλ ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία, ηνλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάπηπμεο 

θάζε ρψξαο, ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηθέξεηεο. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ απηνχο πνπ  

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ.  

“Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

έληαμε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα απφ φζα επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε 

φινπο φζνη άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο”  

      (Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε)  

 “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε έλλνηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο 

ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε 
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άιια ελδηαθεξφκελα κέξε”        

       (Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο, 2001)  

 “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε δηαξθήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εζηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα ” 

(WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, 1998)  

 “ Η ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο έρεη ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξία 

εθαξκφδεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο : 

ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ. Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε ππνδειψλεη φηη κηα εηαηξία αζρνιείηαη ζνβαξά φρη κφλνλ κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη αλάπηπμή ηεο, αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππφ ηεο. Πξέπεη επίζεο λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εθθξαδφκελνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο : εξγαδνκέλσλ, κεηφρσλ, πειαηψλ, 

πξνκεζεπηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα”     (Novethic)  

 “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο κηαο επηρείξεζεο γηα 

ζεκειηψδεηο αμίεο θαη αλαγλψξηζε ησλ ηνπηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή παγθφζκησλ πνιηηηθψλ. Δίλαη ε πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο”      (Οιιαλδία)  

Αθφκε φκσο δελ ππάξρεη ζχκπλνηα ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε ΔΚΔ 

(Frederick, 1994-Griffin, 2000). Ωο νξηζκφο δίλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ εηαηξηψλ λα 

είλαη απνδνηηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη πξνο ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ κε 

ηξφπν πνπ λα ππεξβαίλεη ηηο απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θάζε εηαηξίαο. 

(Go¨ssling & Vocht, 2007). Έλαο νξηζκφο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Carrol (1979) θαη ηνλ 

νπνίν επηθαιέζζεθαλ πνιινί κειεηεηέο ηνπ αληηθεηκέλνπ: «Η ΔΚΔ ησλ Beurden θαη 

Gossling, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, λφκηκεο θαη δηαθξηηηθέο 

πξνζδνθίεο ηηο νπνίεο ε θνηλσλία έρεη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ζε θάζε δεδνκέλε 

ζηηγκή».  Δπνκέλσο, ε ΔΚΔ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα επίπεδα εληφο θαη εθηφο εηαηξίαο 

θαη επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζνχλ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε ΔΚΔ 

είλαη ν ηξφπνο πνπ κηα επηρείξεζε επηηπγράλεη ηζνξξνπία κεηαμχ νηθνλνκηθψλ 
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πεξηβαιινληνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνζηαγψλ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θαηεπζχλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ θαη επηδηψθεη ζην λα θαηαλνήζνπλ φηη ε επηρείξεζε 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε εξγαζία θαη δεκηνπξγία πινχηνπ ζηελ θνηλσλία. 

(Sarwar U. Ahmed and Shigeru Uchida).  

Ο Wood δηαθξίλεη ηξεηο αξρέο ΔΚΔ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα:  

1. Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν.  

2. Η αξρή ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν εηαηξηθνχ 

νξγαληζκνχ θαη  

3. Η αξρή ηεο δηνηθεηηθήο ζχλεζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε αηνκηθφ επίπεδν.  

Οη Goll θαη Rasheed (2004) ηζρπξίδνληαη φηη ην λα δξα θαλείο ζε πλεχκα θνηλσληθήο 

επζχλεο είλαη ζπλέπεηα ηεο δηεπζπληηθήο επηινγήο πνπ πεγάδεη απφ κία εζσηεξηθή 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ είλαη πνιχπινθήο θχζεσο δηαδηθαζία. (Pieter van 

Beurden, Tobias Gossling, 2008). 

Παξ’ φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ππάξρνπλ ηξία ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππάξρεη ζπλαίλεζε.  

1. Σν έλα είλαη ν εζεινληηθόο ραξαθηήξαο ηεο Δ.Κ.Δ. Δίλαη φιεο νη δξάζεηο πνπ 

νη εηαηξίεο εθαξκφδνπλ πέξα απφ ην λφκν. 

2. Σν δεχηεξν είλαη ε ζηελή ζρέζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

θαη  

3. Σν ηξίην φηη είλαη ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο επηρείξεζεο θαη φρη απιά 

δεπηεξεχνπζα πεξηζηαζηαθή επηινγή. 
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3. Γηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ΔΚΔ & ΔΥΑ 

Η ΔΚΔ ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο κία δηαθξηηηθή εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. ην παξειζφλ, γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξία Target έθαλε 

δσξεά $2.000.000 εβδνκαδηαίσο ζηελ ηέρλε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο 

εηαηξίαο. Η δηαθξηηηθή παξνπζία είλαη ην θιεηδί ηεο ππφζεζεο. Οξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, 

επηβάιινληαη απφ ην λφκν. Ωζηφζν, γελλάηαη ην εξψηεκα γηαηί εηαηξίεο, πνπ θχξην 

ζθνπφ έρνπλ ηελ απνθφκηζε ηνπ θέξδνπο, δεζκεχνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζε θνηλσληθέο 

ελέξγεηεο σο κέξνο κίαο παγθφζκηαο πξαθηηθήο. Αζθαιψο, ηα πνζά απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα επελδπζνχλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο ή 

λα επηζηξαθνχλ ζηνπο κεηφρνπο. ε απηά ηα επηρεηξήκαηα ζηεξίδνληαη νη αληηξξεζίεο 

ηεο ΔΚΔ. Αζθνχλ θξηηηθή ιέγνληαο φηη δαπαλψληαη πνζά ζε θνηλσληθά έξγα κε 

απνηέιεζκα λα απνδπλακψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη λα απμάλνληαη 

ηα θφζηε. Ιζρπξίδνληαη, δε, φηη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία εηαηξία έρεη 

κεγάιε ξεπζηφηεηα θαη ην θφζηνο ηεο ΔΚΔ δελ είλαη κεγάιν, ψζηε λα δεκηνπξγεί 

αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα, ε εηαηξία θαη πάιη ζα πξέπεη λα απέρεη απφ ηελ ΔΚΔ. Σν 

λα δεζκεχεη ε εηαηξία ηα θέξδε ηεο ζε θνηλσληθέο δξάζεηο ηζνδπλακεί κε κία κε 

νηθηνζειή αλαδηαλνκή ησλ θεξδψλ απφ ηνπο κεηφρνπο, νη νπνίνη είλαη νη λφκηκνη 

ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα ζηελ εηαηξία. 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπλ νη επηθξηηέο ηεο ΔΚΔ, φηη ε ΔΚΔ, φπσο εθδειψλεηαη 

παγθνζκίσο, γίλεηαη γηα πξνζσπηθφ φθεινο ησλ δηεπζπληψλ θαη φρη ησλ κεηφρσλ. 

(Friedman, 1970 – 2007 Barnett).                

Οη McWilliams θαη Siegel επηκέλνπλ γηα κηα νπδέηεξε ζρέζε κεηαμχ ΔΚΔ θαη ΔΥΑ 

απνθαιψληαο ΔΚΔ ελέξγεηεο, νη νπνίεο δελ αγγίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, 

αιιά επηβάιινληαη απφ ην λφκν. Οη αληηξξεζίεο απιά ηνλίδνπλ φηη ε ΔΚΔ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα εηαηξηθά ζπκθέξνληαη θαη επνκέλσο δε ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη. 

Αληίζεηα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ΔΚΔ, ηνλίδνπλ φηη κία πην δηαθσηηζκέλε καηηά ζην 

πφζν αληαγσληζηηθέο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εηαηξίεο, ζα δηθαηψζεη ηελ ΔΚΔ. Η 

ζεσξία ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Freeman, 1984), πνπ είλαη ε θαξδηά ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ ΔΚΔ, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία λα ζρεηίδεηαη ε εηαηξία 

κε κία επξχηεξε θαηεγνξία πξνζψπσλ θαη εηαηξηψλ, πέξα απφ ηνπο κεηφρνπο.                   
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Ο Jones (1995) δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΚΔ ζπλεηζθέξεη ζην λα θέξεη ηελ εηαηξία θνληά 

κε ζεκαληηθνχο επελδπηέο. Η ζεκαληηθφηεηα ησλ επελδπηψλ κπνξεί λα θαζνξηζζεί 

απφ ηε δχλακή ηνπο, ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ πηεζηηθφηεηά ηνπο. (Mitchell, Agle, & 

Wood, 1997). Η ινγηθή είλαη φηη ε ΔΚΔ απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξίαο θαη 

ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ζεκαληηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, φπσο απμάλεη ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Καηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

επηηπγράλεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. Η ΔΚΔ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηα 

πξντφληα κηαο εηαηξίαο, λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα κειινληηθέο επθαηξίεο. Απφ απηήλ ηελ πιεπξά ζα κπνξνχζε θαλείο 

λα δεη ηελ ΔΚΔ σο επέλδπζε, ελδερνκέλσο κε κεγάια νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα, 

αλεμάξηεηα ή παξά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν.                 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ΔΚΔ ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη κεγάιν θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. (Michael L. Barnett, 2007). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ  

Karvonen ε ζρέζε κεηαμχ ΔΚΔ θαη ΔΥΑ κπνξεί λα είλαη κηα ζρέζε win-win θαζψο 

πξνζπαζψληαο νη επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ 

ην γεγνλφο φηη αθνινπζνχλ κηα πνιηηηθή ΔΚΔ θαηαθέξλνπλ λα παξάγνπλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ιηγφηεξνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο (ιηγφηεξεο ά 

χιεο, ιηγφηεξε ελέξγεηα, ιηγφηεξα θαχζηκα θιπ.) ή λα έρνπλ ιηγφηεξε θχξα 

παξαγσγήο άξα θαη ιηγφηεξεο ζπαηάιεο, ιηγφηεξα απφβιεηα θαη εθπνκπέο 

θαπζαεξίσλ. ε απηφ νη επηθξηηέο ηεο ΔΚΔ ππνζηεξίδνπλ φηη ηειηθά ην απνηέιεζκα 

γηα ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη νπδέηεξν θαζψο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο, αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο (πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο) κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη θαη πάιη 

πεξηζζφηεξεο α’ χιεο θαη πνζά ελέξγεηαο γηα ηελ απμεκέλε παξαγσγή. Ωο 

παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρξήζε ησλ πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ ε νπνία ζχκθσλα 

κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δείρλνπλ φηη νη θάηνρνη ηέηνησλ απηνθηλήησλ 

ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ηηο νπνίεο δηαλχνπλ θαζεκεξηλά. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Jevons νη κεησκέλεο ηηκέο απμάλνπλ ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη κπνξεί λα μνδέςνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο 

πεξηζζεχνπλ θαη ζε πξντφληα επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ πνιηηηθέο ΔΚΔ 

(Jouni Korhonen 2001). 

Καηά ηνπο Holmes & Watts, (2000), ζπλδέεηαη ε ΔΚΔ κε ηε δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο 

γηα ζπλερφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο 
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νηθνγέλεηέο ηνπο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ θνηλσλία επξχηεξα κε ζθνπφ ηε γεληθή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ο νξηζκφο απηφο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ζρεηίδεη ηελ 

ηδέα ηεο ΔΚΔ κε ζπλερφκελε αλάπηπμε.  

Παξφιν, πνπ αξρηθά ε ΔΚΔ πεξηιάκβαλε πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα, πξφζθαηα 

εηζέξρεηαη θαη ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Οη δχν απηέο αξρέο 

ζεσξνχληαη εγγελψο ζπλδεφκελεο, ψζηε ε ΔΚΔ λα επηδηψθεη  ηελ επίηεπμε δηαξθνχο 

αλάπηπμεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002). Οη εηαηξίεο ζεσξείηαη φηη επηηπγράλνπλ ηελ 

δηαξθή αλάπηπμε φηαλ δηνηθνχλ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

πεηπραίλνπλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζπγρξφλσο 

εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή επζχλε, 

δξάζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή.          

Οη Dyllich & Hockerts (2002), κεηαζέηνπλ ηελ έλλνηα  ηεο δηαξθνχο αλάπηπμεο ζην 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν θαη νξίδνπλ σο εηαηξηθή ζηαζεξφηεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξίαο (εξγαδνκέλσλ, 

πειαηψλ, θνηλσλίαο θιπ) ρσξίο λα αλαηξείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα δηεθδηθεί 

θαη κειινληηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Άιιεο αθαδεκατθέο έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη 

κηα άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ΔΚΔ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ε νπνία 

κεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη θα σο «λνεηφο θχθινο». Οη Waddock θαη Graves (1997) 

θαη νη Hillman θαη Kein (2001) βξίζθνπλ φηη απμεκέλε ΔΚΔ νδεγεί ζε απμεκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε θαη αληίζηξνθα. Οη Veschoor θαη Murphy (2002), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 100 «Καιχηεξνπο Δηαηξηθνχο Πνιίηεο» φπσο απηνί 

εκθαλίδνληαη ζην πεξηνδηθφ Business Ethics, βξίζθνπλ φηη νη εηαηξίεο κε απζηεξέο 

θνηλσληθέο αμίεο θαη πξαθηηθέο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε νηθνλνκηθή απφδνζε. 

Αληίζεηα νη McGuire, Sudgen θαη Schneeweis (1988) βξίζθνπλ φηη νη θαιέο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαηά παξειζφληα έηε ζπλδένληαη κε ηξέρνπζεο επηδφζεηο ΔΚΔ, 

ελψ θαιέο επηδφζεηο ΔΚΔ ζην παξειζφλ δελ επεξεάδνπλ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

απφδνζε κηαο επηρείξεζεο (Edward Nelling & Elizabeth Webb 2006). 

Η απφθαζε γηα κηα ζσζηή θνηλσληθή δξάζε απνηειεί έμππλε επηρεηξεκαηηθή 

απφθαζε. Οη ζσζηέο θνηλσληθέο δξάζεηο κηαο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηκήκα κηαο 

νινθιεξσκέλεο θνηλσληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ελζσκαησκέλεο 

κε ηελ ζπλνιηθή αιπζίδα αμίαο ηε , δελ αθνξνχλ κφλν έλα ηκήκα απηήο, (Porter & 

Kramer, 2006). 
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Δλ θαηαθιείδη, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ δπλακηθή ή φρη 

ζηξαηεγηθή εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απηή απηφκαηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

δεκηνπξγία  εηαηξηθήο αμίαο  θαη απνδνηηθφηεηαο  ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο. 

Η εηαηξηθή ελδπλάκσζε ζρεηίδεηαη κε ην ηξίπηπρν ηεο εηαηξηθήο βησζηκφηεηαο, 

ειαρηζηνπνίεζεο αξλεηηθψλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλεπεηψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ 

έρνπλ θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηξεηο ππιψλεο 

ψζεζεο  κίαο εηαηξίαο ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν: 

1. Οηθνλνκηθή ελδπλάκσζε  (πρ επεκεξία απφ ηα παξαγφκελα αγαζά). 

2. Πεξηβαιινληνινγηθή δηαηήξεζε (πρ ιφγσ απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο). 

3. Κνηλσληθή εδξαίσζε (πρ βειηίσζε θνηλσληθήο ζέζεο εηαηξίαο κέζσ 

θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ. (Μanuel Castelo Branco, Lucia Lima Rodrigues, 

2006). 
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4. Δκπεηξηθά ζηνηρεία δηεξεύλεζεο ηεο ζρέζεο ΔΚΔ - ΔΥΑ 

Η βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεη ζεηξά κειεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ΔΚΔ θαη ΔΥΑ, θακία φκσο έξεπλα δελ θαηαιήγεη ζε κία εληαία 

κέζνδν αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ έληαζεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ο Ullmann (1985) 

αλαθεξφκελνο ζηα επξήκαηά ηνπ επηθαιείηαη φηη δελ ππάξρεη μεθάζαξε ηάζε 

ζπζρέηηζεο. Δλψ νη Aupperle et al. (1985) πεξηγξάθνπλ ηα επξήκαηα σο «πνηθίια 

απνηειέζκαηα» θαη θαηαιήγνπλ φηη νη έξεπλέο ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

δηαθξηηή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν. Οη Wood & Jones (1991), θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζχλδεζε ΔΚΔ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο είλαη 

ακθηζβεηνχκελε θαη επηθαιέζζεθαλ έιιεηςε ζεσξίαο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνβιήκαηα 

ζηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο απφδνζεο, έιιεηςε κεζνδνινγίαο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην πνηεο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ 

απνθνκίδνπλ φθεινο απφ ηελ εηαηξία εκθαλίδνληαη θαη κε ηη κεηξήζηκα κεγέζε. 

Πάλησο θαηέιεμαλ ζε κία ζεκαληηθή πξννπηηθή: Όηη ε θαθή θνηλσληθή παξνπζία 

κίαο εηαηξίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο απφδνζε. (Michael 

L. Barnett, 2007).  

Καηά ηνλ Marc Orlitzky, δχν είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ηηο επηθπιάμεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ φζσλ αθνξά ηελ  πηνζέηεζε εζεινληηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληνινγηθψλ πξνγξακκάησλ, θαηά πξψην ιφγν ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπο 

θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ην θαζηζηά  

δπζβάζηαθην. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ φκσο ζπλαηλνχλ ζην φηη, νη ελδνηαζκνί ζηελ 

πηνζέηεζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ νδεγνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ απψιεηα θαίξησλ ζηξαηεγηθψλ επθαηξηψλ. ε δηάξθεηα 30 εηψλ, 52 

έξεπλεο ζε δηάθνξεο εηαηξίεο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα γηα ηελ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο αλάπηπμεο ΔΚΔ θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επηρεηξήζεσο. 

Όπσο πξνθχπηεη ε επίδεημε πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο ζπλεπάγεηαη θαη 

νξηζηηθνπνηεί ηελ πςειή νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλ νιίγνηο ην θαιφ 

φλνκα κηαο εηαηξίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εμαξγπξψλεηαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, 

εηδηθά ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα φπνπ νη πνιίηεο είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη 

ζρεηηθά κε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα. Παξά ηα αλσηέξσ, ν Marc 

Orlitzky βξίζθεη φηη, δελ είλαη δπλαηφ λα εηπσζεί φηη ε ζρέζε ηεο ΔΚΔ κε ηελ ΔΥΑ 

είλαη ζηαζεξή θαη παληνχ ε ίδηα ή φηη κπνξεί λα αληρλεπηεί έλα ζπλεπέο ππφδεηγκα 

θαη απηφ γηαηί ε επηξξνή ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή 
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απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αληηζηξφθσο δηαθέξεη απφ έξεπλα ζε έξεπλα. Σν γεληθφ 

ζπκπέξαζκα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ εξεπλψλ είλαη φηη, ε ΔΚΔ θαη ε 

ΔΥΑ έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάινγα κε ην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο θάζε επηρεηξήζεσο. ηα ζχγρξνλα εηαηξηθά πεξηβάιινληα 

ε πξνζήισζε ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα είλαη αληαλάθιαζε ηνπ 

θαινχ management θαηά ηνλ Marc Orlitzky(2005). 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 56 εηαηξείεο κέιε ηνπ 

Γείθηε ηαζεξφηεηαο DJ ,εμεηάζζεθε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ, ζε βάζνο ρξφλνπ 5 εηψλ, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νη 

επηρεηξήζεηο κε πςειφ βαζκφ ζηελ ΔΚΔ απέδηδαλ πεξηζζφηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθά.  

Οη εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ DJSI ιφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ θξηηεξίσλ 

έληαμήο ηνπο ζε απηέο, θεξδίδνπλ ηεξάζηηα νθέιε ζηελ θήκε ηνπο, θαζψο είλαη θνηλά 

απνδεθηφ πσο ηα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη εγέηεο ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  θαη έρνπλ θαηαμησζεί ηφζν νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά. 

Η εμέηαζε ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ έγηλε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε Jensen 

Alpha, ν νπνίνο νπζηαζηηθά εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα απμήζεη ηα 

έζνδα  ζε ζρέζε κε ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη θαη κε ηνλ δείθηε ROE, ηελ απφδνζε 

επί ησλ ελεξγεηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Ο δείθηεο απηόο ζεωξήζεθε ζεκαληηθόο, θαζώο 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απόδνζή ηεο επηρείξεζεο ωο απόξξνηα 

ηνπ απνηειεζκαηηθνύ management. Σν 66,7% ησλ εηαηξεηψλ είραλ μεπεξάζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο έλαληη 33,93% ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθαλ φρη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε αιιά ζηνλ δείθηε SPP 500. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ζε κηα επηρείξεζε νη νπνίεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο απμαλφκελεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο 

θαη ηεο απμαλφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο.  

Σα βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο είλαη πσο ππάξρεη ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο 

αιιά απηή ζα πξέπεη  λα εθαξκφδεηαη αθελφο κε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο θαη αθεηέξνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ αθνινπζνχκελε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. 
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Οη επελδπηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή γλψκε γηα ην ηη ζεκαίλεη θνηλσληθή 

επζχλε. Η αμηνιφγεζε κηαο επηρείξεζεο απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ, είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο, ζηεξηδφκελε ζε παξάγνληεο, φπσο ε ηηκή ηεο κεηνρήο, 

ε ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ, ε πηζηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν βαζκφο 

πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Οξίδνληαο ηε ζρέζε 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απφδνζεο είλαη ζεκαληηθφ νη manager λα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηζνξξνπίεο 

κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ επελδπηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο επηρείξεζεο  

ψζηε απηή λα θαζίζηαηαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απνδνηηθή. ( Bettels & Peloza,2008).  

ηελ κειέηε ησλ John Peloza and Lisa Papania (2008) ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ EKE & EXA πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεο επίπησζεο πνπ 

ππάξρεη, απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί δηεπζπληέο αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο 

βαζηδφκελεο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ επελδπηψλ. 

Κεληξηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ απνηεινχλ: 

Τ1: Οη επελδπηέο κε πςειφ βαζκφ δχλακεο κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ελέξγεηεο κε θνηλσληθή επζχλε απφ ηνπο επελδπηέο κε ρακειφ βαζκφ δχλακεο. 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε αμηνινγείηαη σο θνηλσληθά επαίζζεηε δελ 

απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο εμεηάδνληαο κεκνλσκέλα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη κηα θαιή θήκε γηα ηελ εηαηξηθή ηεο 

εηθφλα θαιφ είλαη λα παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο εηαηξηθήο επζχλεο ησλ θπξηνηέξσλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 Τ2: Η άπνςε ησλ επελδπηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο, απνηεινχλ άιιε κία νπηηθή αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

νδεγεί ζηελ δηακφξθσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο.  

Καη ηέινο, ην επίπεδν χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ επελδπηψλ θαη επηρείξεζεο ζπλδέεηαη 

ζεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ χπαξμεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ πέξα απφ ηελ βαζηθή ηνπο επηδίσμε, ηελ θεξδνθνξία θαη 

εζηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο θνηλσλίαο (Berman et al., 1999). Η δέζκεπζή ηνπο γηα 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα έρεη ηφζν εζηθνχο, φζν θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο. Οη 
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επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο, ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δηεπζεηήζνπλ. Δλψ ν πξαθηηθφο ιφγνο εζηηάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε, πσο φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ δξάζεηο κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα απηέο νδεγνχλ ζηελ 

νινέλα θη πεξηζζφηεξε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, κε 

απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη θαιπηέξεπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο απφδνζεο. 

Έηζη ινηπφλ κία ελέξγεηα ΔΚΔ νδεγεί ζε πηζηνχο πειάηεο, επραξηζηεκέλνπο 

εξγαδφκελνπο, βειηησκέλε θήκε θαη ππφιεςε θαζψο θαη δπλακηθφηεξε πξφζβαζε 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο.  

Δλψ ε ζεσξία ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηνλ Freeman (1984), νξίδεη ηνπο ηειεπηαίνπο 

σο νκάδα θνηλνχ, ησλ νπνίσλ νη ελέξγεηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πεηχρεη θέξδε. 

Οκνίσο φκσο θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ κεηφρσλ. Η αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

πιεπξψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο.  

Οη έξεπλεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ΔΚΔ θαη ΔΥΑ 

ζηεξίρζεθαλ ζε δπν δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο.  Απηέο πνπ δηεξεχλεζαλ απφ ηελ νπηηθή 

ηεο θνηλσληθήο επζχλεο (Griffin and Mahon, 1997) θαη απηέο πνπ είδαλ ην ζέκα απφ 

ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ησλ κεηφρσλ . Οη ηειεπηαίεο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε πνπ 

έρεη ην management ησλ κεηφρσλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

(Bermaet al., 1999).  

Πνιιέο έξεπλεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο, ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ε νπνία νξίδεη ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο, δηεξεχλεζαλ 

θαη άιινπο παξάγνληεο- δείθηεο επεκεξίαο φπσο ηα βξαρππξφζεζκα θέξδε, ε αμία 

ηεο κεηνρήο θ.α. Δλψ ηνλίζζεθε πσο ε αμηνιφγεζε καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί πην αμηφπηζηε πεγή 

πιεξνθφξεζεο. 

Μεηά απφ αλάιπζε 51 πεξηπηψζεσλ απφ ηνπο Griffin and Mahon (1997), γηα ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ΔΚΔ θαη ΔΥΑ, ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη είλαη πσο ε θνηλσληθά 

ππεχζπλε επηρείξεζε, αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

κεηφρσλ ηεο, νδεγείηαη ζηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο.  
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Με ηελ αλάπηπμε φκσο κηαο εληαίαο ζεσξίαο επηδηψθεηαη ε επεμήγεζε φισλ ησλ 

πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ΔΚΔ θαη ΔΥΑ. Η ζεσξία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

παξάιιειε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ EKE θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηεξεπλά ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο απφ ηνπο 

ηθαλνπνηεκέλνπο επελδπηέο θαη ηνπ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγσγή 

θνηλσληθψλ αγαζψλ. 

Έηζη θαηαιήγεη ζην λα νξίδεη ηα ζπλνιηθά νθέιε σο κηα γξακκηθή ζρέζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ρξεζηκφηεηαο, πνπ εθιακβάλνπλ νη κέηνρνη νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ 

έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ εθξνψλ ηεο επηρείξεζεο. Καζψο ινηπφλ ιακβάλεη ππφςε 

ηφζν ηα νθέιε απφ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε φζν θαη ηα θφζηε πνπ δεκηνπξγεί 

ε επηρείξεζε γηα λα αλαπηχμεη ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο, ην κνληέιν ζεσξείηαη πσο 

κπνξεί λα απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζρέζεσλ κεηαμχ ΔΚΔ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο.  

πκπεξαζκαηηθά ηα πνξίζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

κέζνδνο είλαη: 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε εθείλεο ηηο  νκάδεο θνηλνχ ησλ 

νπνίσλ νη επηβξαβεχζεηο θαη νη επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή ηνπο αμηνιφγεζε 

είλαη ζεκαληηθέο. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επελδχνπλ ζε απηά ηα θνηλσληθά αγαζά ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ ηελ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα ζηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηή ε παξάκεηξνο κπνξεί λα νξηζηεί ηφζν αηνκηθά φζν θαη 

ζπιινγηθά. 

 Σέινο εάλ είλαη γλσζηή ε ζρέζε ρξεζηκφηεηαο ελφο κεηφρνπ, ζεσξψληαο πσο 

ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε πξνζθνξά θνηλσληθψλ 

αγαζψλ, ηφηε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξάγεη ηφζα θνηλσληθά αγαζά ψζηε 

ε νξηαθή ρξεζηκφηεηά ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην νξηαθφ ηνπο 

θφζηνο.    

Δπνκέλσο κέζσ ηεο εληαίαο ζεσξίαο ε επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ θάζε 

θνηλσληθή εθξνή σο κεκνλσκέλν ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο 

αιιά θαη λα επηιέμεη ηελ αξκφδνπζα ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο πξνο ηεο νκάδεο 

επελδπηψλ ηεο , ε  νπνία ζα ηελ νδεγήζεη ζε πςειά ρξεκαηννηθνλνκηθά επίπεδα 

απνδνηηθφηεηαο. 
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ηελ έξεπλα ηνπο νη Edward Nelling θαη Elizabeth Webb (2006) ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ KLD Socrates Database
1
 θαη έλα δείγκα 600 επηρεηξήζεσλ απφ ην 1993 σο ην 

2000 δηαπίζησζαλ γεληθά φηη ππάξρνπλ θάπνηα αδχλαηα επξήκαηα ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζε θαιά νηθνλνκηθά κεγέζε ηα νπνία νδεγνχλ ζε πςειφηεξα επίπεδα ΔΚΔ, 

ελψ αληίζεηα επηρεηξήζεηο κε πςειφ βαζκφ ΔΚΔ δελ έρνπλ θαη απαξαίηεηα 

πςειφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηνπο δηαπηζηψλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε 

ΔΚΔ θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ απμεκέλν ROA (Return on 

Assets) θαη εηήζηεο απνδφζεηο κεηνρψλ (ROE-return on Equity), ελψ δηαπίζησζαλ κηα 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε εηαηξίεο πνπ έρνπλ απμεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. 

Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξία πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ 

εμεχξεζε θεθαιαίσλ γηα δηάθνξεο επελδπηηθέο ηεο απνθάζεηο, δχζθνια ζα δηαζέζεη 

απηά ηα θεθάιαηα ζε πνιηηηθέο νη νπνίεο είλαη ακθίβνιν αλ ζα θέξνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε ζηελ επηρείξεζε. Δπίζεο δηαπίζησζαλ κηα ζηελή ζρέζε 

αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο λνηάδνληαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο (γηα 

παξάδεηγκα πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ακνηβέο ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ηνπο, θαιά ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, κεξίδην ζηα 

θέξδε θιπ.) θαη  ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ, ελψ αληίζεηα δελ βξήθαλ 

θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε κηα εηαηξία πνπ δείρλεη ελδηαθέξνλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή θάλεη δηάθνξεο δσξεέο ζηελ θνηλφηεηα ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο (Edward Nelling & Elizabeth Webb 

2006). 

Οη Scott J. Callan θαη Janet M. Thomas (2008) ζηελ έξεπλα ηνπο αθνχ επηθξίλνπλ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο φηη είηε ήηαλ θαζαξά ζεσξεηηθέο, είηε αθφκα θάπνηεο νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαλ ζε έξεπλεο ην δείγκα ζπλήζσο ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ είηε πνιχ 

κηθξφ, είηε ήηαλ ρξνληθά μεπεξαζκέλν είηε ηέινο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ 

ήηαλ αμηφπηζηα, πξνρσξνχλ ζηε δηθηά ηνπο έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο πην ζχγρξνλα 

ζηνηρεία θαη δείθηεο θνηλσληθήο απφδνζεο θαζψο θαη θάπνηεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ. 

Σέηνηεο κεηαβιεηέο είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην ξίζθν ην νπνίν εκπεξηέρεη ν 

                                                           

1
 KLD (Kinder, Lydenberg and Domini): Μια βάςθ δεδομζνων θ οποία ταξινομεί τισ επιχειριςεισ με 

βάςθ διάφορουσ δείκτεσ που δείχνουν κετικζσ και αρνθτικζσ πρακτικζσ ΕΚΕ. Περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www/kld.com/research/socrates/index.html 
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ηνκέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ηα πνζά πνπ μνδεχεη γηα επελδχζεηο ζε 

πάγην εμνπιηζκφ δηαθήκηζε θαη έξεπλα θαη αλάπηπμε ελψ ηέινο ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο θαη ηε ρξνληθή πζηέξεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο ΔΚΔ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ΔΥΑ.                    

Υξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε KLD Database πνπ βαζκνινγεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

S&P κε βάζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ΔΚΔ θαη 4 δείθηεο γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

ΔΥΑ: ην ROA (Return on Assets) θαη ROS (Return on Sales) γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο,  ην ROE (Return on Equity) γηα λα κεηξήζνπλ 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ δείθηε Tobin’q ν νπνίνο 

κεηξάεη ηελ αγνξαία αμία κηαο επηρείξεζεο κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ θφζηνπο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα νθέιε απφ ην λα αθνινπζεί κηα επηρείξεζε κηα πνιηηηθή ΔΚΔ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ην νπνίν απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα 

θαηαιήγνπλ ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ΔΚ.΄π.Δ κε ην ROA, ην ROS θαη ην Tobin’q 

ελψ αληίζεηα δηαπηζηψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ην ROE κε ηελ ΔΚΔ 

ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα ηνπο. Δπίζεο 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο κε βάζε ην ROS εμαξηάηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ηνκέα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο παξά κε ην αλ ε επηρείξεζε 

αθνινπζεί πνιηηηθέο ΔΚΔ. πγθεθξηκέλα ζε ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ν ηειηθφο 

θαηαλαισηήο αληακείβεη κηα επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ηέηνηεο πνιηηηθέο ε 

ζπζρέηηζε είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρνλδξηθφ εκπφξην (Scott J. Callan & Janet M. Thomas 2008). 

ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ιζπαλία γίλεηαη εκθαλήο ε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ ΔΚΔ κέζσ ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπζηεκάησλ (EMS) πνπ 

αλαπηχζζεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν ηνπο θαη ηεο ΔΥΑ. Ωο 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζεσξήζεθαλ παξάγνληεο φπσο ε 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ν βειηησκέλνο έιεγρνο 

πνπ δεζκεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα έρνπλ θαιχηεξε εζσηεξηθή επηθνηλσλία 

θαζψο θαη ε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ.                 

χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Gerusa Gimenez Leal, Marti Casdesus θαη ηνπ Jaume 

Valls Pasola (2001),ζε κηα βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Καηαινλίαο αλάκεζα ζε εηαηξίεο 

πνπ δελ εθαξκφδνπλ EMS θαη ζε απηέο πνπ κφιηο εθάξκνζαλ ή είλαη ζε δηαδηθαζία 
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λα εθαξκφζνπλ έδεημε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή EMS θαη ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, αλ θαη δελ ζπλδέεηαη πάληα θαη κε 

ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. Πάλσ ζε απηφ ζηεξίδνληαη νη επηθξηηέο ηεο εθαξκνγήο 

EMS (Grimandi, Ricci θαη Jaffe) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθαξκνγή EMS δελ 

δηεπθνιχλεη ζην λα αλαγλσξίζνπκε ηα εζσηεξηθά θφζηε ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 

νδεγνχλ θαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο θαη απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Αληίζεηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Porter νη πεξηβαιινληνινγηθέο επθαηξίεο κέζσ ησλ EMS 

ελδπλακψλνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηνπο Hart, Ahuja, Bonifant θαη Feldman κέζσ ησλ EMS 

ζπζηεκάησλ νδεγείηαη ε επηρείξεζε ζε αλαδφκεζε θαη θαηλνηνκηθή αλάπηπμε 

γεγνλφο πνπ αλακθίβνια νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηαηξίεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ EMS ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ 

εζσηεξηθά νθέιε απφ ηα EMS πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη εζηηάδνπλ κφλν ηα εμσηεξηθά νθέιε φπσο 

βειηησκέλε εηαηξηθή εηθφλα θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ζε αληίζεζε κε 

εθείλεο πνπ εθαξκφδνπλ (Gerusa Gimenez Leal, Marti Casdesus and Jaume Valls 

Pasola 2002). 
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5. Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε  

 Σν “Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε” (Γίθηπν) κε ηελ 

αληίζηνηρε αγγιηθή κεηάθξαζε “Hellenic Network for Corporate Social 

Responsibility” (HNCSR). είλαη έλα Γίθηπν επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή κε 

θεξδνζθνπηθνχ σκαηείνπ πνπ ηδξχζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2000 απφ κηα νκάδα 3 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ θαη 13 εηαηξηψλ. ήκεξα ηα κέιε ηνπ αλέξρνληαη ζε 113 

εηαηξίεο θαη 6 επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο. Σν Γίθηπν είλαη επίζεο εζληθφο εηαίξνο ηνπ 

CSR Europe.  

Απνζηνιή ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη 

ε πξνβνιή ηεο, ηφζν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φζν θαη πξνο ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηζφξξνπε επίηεπμε θεξδνθνξίαο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο.  

Δλψ νη βαζηθνί ηνπ ζηόρνη είλαη : 

1. Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπζηξάηεπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη 

ησλ επηκέξνπο θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηε ρψξα καο. 

2. Η ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηάζεζή ηνπο πξνο έλα θνηλφ 

ζθνπφ : ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. 

3. Η αλάπηπμε κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο, ζπλέξγηαο θαη ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ δηθηχνπ, γηα ηελ απφ θνηλνχ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ηελ 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. 

4. Η πξνζθνξά ζην δεκφζην δηάινγν ελφο πινχηνπ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, ηνλ νπνίν 

νη θπβεξλεηηθνί θαη ινηπνί θνξείο ζα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηήζνπλ θαη 

ελδερνκέλσο λα πηνζεηήζνπλ. 

Ωο θξηηήξην ζπκκεηνρήο πξνθξίλεηε ε ειεχζεξε βνχιεζε ησλ Διιεληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ λα εληαρζνχλ ζην Γίθηπν θαη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζσ ηεο απνδνρήο ηνπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζήο ηνπ. 

Ωο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο νξίδνληαη : 
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1. Η θαηαγξαθή -ζε φζν ην δπλαηφλ εθηελέζηεξε βάζε εηαηξεηψλ- ηεο χπαξμεο 

πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ηεο θηινζνθίαο ηνπο, ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπο. 

2. Η αλάδεημε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γηθηχνπ ζην ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα βαζηθά ηδξπηηθά κέιε ηνπ δηθηχνπ είλαη νη αθφινπζνη θνξείο : 

1. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ)  

2. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) 

3. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Β. Διιάδνο (ΒΒΔ) 

4. ΣΙΣΑΝ Α.Δ. 

5. BP Hellas A.E. 

6. Fanco Α.Δ., Βηνκεραλία Δηδψλ Έλδπζεο 

7. IBM Hellas Α.Δ. 

8. Nestle ΔΛΛΑ Α.Δ. 

9. Shell Hellas Α.Δ. 

10. Α.Δ.Δ. Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ & Βαξπηίλεο 

11. ΓΔΛΣΑ πκκεηνρψλ Α.Δ. 

12. TVX Hellas Α.Δ. 

13. Epikinonia - Business Communications Network 

14. Philip Morris Hellas ΑΔΒΔ 

15. Janssen - Cilag Greece 

16. ΦΑΓΔ Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ. 
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6. Πξόηππα Δθαξκνγήο ΔΚΔ 

6.1.Αλάπηπμε Δηαηξηθνχ πζηήκαηνο ΔΚΔ 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ελφο εηαηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ΔΚΔ γηα ηε δηαρείξηζή ηεο. αλ «ζχζηεκα» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη επεξεάδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή δξάζεσλ ΔΚΔ. Έηζη, ε αλάπηπμε ελφο 

«ζπζηήκαηνο ΔΚΔ» ζεκαίλεη η ε δηακφξθσζε ελφο «εγρεηξηδίνπ», θάπνησλ 

«δηαδηθαζηψλ» θαη ζηε ζπλέρεηα «νδεγηψλ», κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

δξάζεσλ ΔΚΔ θαη ηελ πηνζέηεζε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ. Πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο απνηειεί ε επειημία φζνλ αθνξά ζηηο δξάζεηο.  

6.2. Σν πξόηππν SA 8000 

Απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ Social Accountability International ( SAI ) είλαη λα 

πξνάγεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο, κέζσ ηνπ δηεζλνχο 

πξνηχπνπ SA 8000. Βαζηδφκελν ζηα πξφηππα ηνπ International Labor Organization            

( ILO ) θαη ηεο πλζήθεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ( U . N . Human 

Rights Conventions ), είλαη επξέσο απνδεθηφ σο ην πιένλ βηψζηκν θαη απνδεθηφ 

ζχζηεκα εζηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, (www.sa-intl.org/).  

Σν πξφηππν SA 8000 κπνξεί θάιιηζηα λα ηξνθνδνηήζεη κε θαηεπζχλζεηο θαη 

εθαξκνγέο ην πξναλαθεξζέλ «χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο ΔΚΔ» θαζηζηψληαο ην έλα 

πνιχ ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θήκεο, ζηελ 

αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε.  

6.3. Σα πξφηππα Α A 1000 

Accountability είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, κε έδξα ηελ Αγγιία (1995), 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηηο ππεχζπλεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Η ζεηξά πξνηχπσλ ΑΑ1000 είλαη έλα θαηλνηφκν ζχλνιν 

πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζε εθαξκφζηκεο πξαθηηθέο, θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Βαζηθή αξρή είλαη 

ην δηθαίσκα ησλ «ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ» ( stakeholders ) λα αθνχγνληαη θαη ε 

ππνρξέσζε ησλ νξγαληζκψλ λα αληαπνθξίλνληαη.  

ήκεξα ππάξρνπλ ηξία πξφηππα ζε ηζρχ θαη δχν ππφ αλάπηπμε:  
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 ΑΑ 1000:1999 

 AA1000AS:2003  

 AA1000SES:2005  

 AA1000 Purpose and Principles  

 AA1000 Framework for Integration  

Σν πξψην ζα απνζπξζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ.  

  

6.4. Σν πξόηππν Η S Ο 26000 

Ο Ι S Ο απνθάζηζε, ην 2004, ηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλψο απνδεθηνχ πξνηχπνπ, 

θαηάιιεινπ γηα θάζε νξγαληζκφ, ζε απιή γιψζζα θαηαλνεηή απφ κε εηδηθνχο, πνπ 

ζα παξείρε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ ΔΚΔ. Απηφ ην πξφηππν νλνκάζηεθε Ι S Ο 

26000, εθηηκάηαη φηη ζα εθδνζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2009 (ηέιε ηνπ 2006 ζα εθδνζεί ην 

CD 1 θαη ηέιε ηνπ 2007 ην DIS).  

Σν πξφηππν δελ ζα είλαη πηζηνπνηήζηκν αιιά ζα παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ζα πξνζδηνξίδεη θαη ζα εκπιέθεη 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζα βειηηζηνπνηεί ηελ αμηνπηζηία ησλ απνινγηζκψλ κε 

παξάιιειε αλαθνξά ζηε βειηίσζε θαη ηα απνηειέζκαηα. 
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7. Πωο αληηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο ηελ ΔΚΔ 

Ύζηεξα απφ έξεπλα πνπ έγηλε πξφζθαηα ζε δηεζλέο επίπεδν, πξνέθπςε φηη νη 

επηρεηξήζεηο θαηαλννχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. Σν 

άλνηγκα ηεο θιηκάθσζεο ηεο θαηαλφεζεο είλαη κεγάιν θαη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηα 

εμήο επίπεδα: 

1. ην πξψην επίπεδν εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη θνηλσληθή επζχλε 

είλαη ε παξνρή εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Γηα απηέο εζηθή ζπκπεξηθνξά ζεκαίλεη ζεβαζκφο ηεο λνκνζεζίαο. Βέβαηα, 

ζηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ιφγσ ηνπ φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο 

ζέβνληαη ηνπο λφκνπο είλαη θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο.  

2. ε έλα ιίγν πςειφηεξν επίπεδν, ε Δ.Κ.Δ. εμνκνηψλεηαη κε ηελ αγαζνεξγία. ην 

επίπεδν απηφ νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο έλα ίδξπκα κέζα απφ ην νπνίν 

πξνσζνχλ ηηο δσξεέο ηνπο.  

3. ην επίπεδν ησλ “αξλεηηθψλ θξηηεξίσλ” έρνπκε επηρεηξήζεηο πνπ ιέλε φηη “δελ 

πξνμελνχλ δεκηά”. Γελ κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ, δελ θαηαλαιψλνπλ κε 

αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, δελ παξάγνπλ επηβιαβή πξντφληα.  

4. Σν επφκελν επίπεδν, γλσζηφ σο “ζεηηθέο δξάζεηο”, γηα κεξηθέο επηρεηξήζεηο 

ζεκαίλεη ζεηηθή ελαζρφιεζε κε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, σο κέξνο ηεο 

εζσηεξηθήο ηνπο δπλακηθήο. Γηα παξάδεηγκα εληάζζνπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 

θάπνην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή απαζρνινχλ άηνκα απφ 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο.  

5. Πέκπην είλαη ην επίπεδν ηεο “παγθφζκηαο επηξξνήο”. Δδψ νη επηρεηξήζεηο δέρνληαη 

φηη έρνπλ επηξξνή θαη επζχλε πνπ μεπεξλά ην ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη 

δξαζηεξηνπνηεκέλεο. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη επηρεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχλ 

θνηλσληθνχο ειέγρνπο ζηελ παξαγσγηθή ηνπο αιπζίδα.  

6. Σέινο έρνπκε ην επίπεδν “ελζσκάησζεο απνζηνιήο θαη επζχλεο”. Πξφθεηηαη γηα 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ ή άιινπο 

θνηλσληθνχο θνξείο ζηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην, ηνλ Καλαδά θ.ι.π. εηδηθά κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζε φια ηα ζηάδηα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

αξρέο ηεο Δ.Κ.Δ. 
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8. Πωο εθαξκόδνπλ ν επηρείξεζεο ηελ ΔΚΔ 

Αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο πην πάλσ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, νη επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ δξάζεηο Δ.Κ.Δ. κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Θα επηρεηξήζνπκε θαη 

εδψ κηα θιηκάθσζε. 

1. Σν πξψην επίπεδν είλαη εθείλν πέξα απφ ην νπνίν πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ 

πξνρσξνχλ. Απιά ζπληάζζνπλ έλαλ θψδηθα εζηθήο ή έλαλ νδεγφ θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο, ζηνλ νπνίν εθζέηνπλ κηα ζεηξά απφ πξνζέζεηο θαη παξαηλέζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  

2. ην επφκελν επίπεδν βξίζθνληαη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ έληνλα ηελ έλαξμε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Κ.Δ. 

Γηα παξάδεηγκα ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή ε 

ζπδήηεζε κε έλα πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλ απηφο ιεηηνπξγεί θπξίσο ζε ρψξα ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. ην επίπεδν απηφ ε 

επηρείξεζε έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί αιιά ελεξγεί αλεμάξηεηα θαη ρσξίο ζπλεξγαζία κε 

άιινπο θνξείο. Δίλαη ε επηρείξεζε πνπ κφλε ηεο ζέηεη ηνπο ζηφρνπο, αλαιακβάλεη ηηο 

δξάζεηο, πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο. Οη δξάζεηο κπνξεί λα είλαη εθαπηφκελεο ή άκεζα 

ζρεηηθέο κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

3. ην επίπεδν απηφ έρνπκε επηρεηξήζεηο πνπ απνθαζίδνπλ λα εθαξκφζνπλ θάπνην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ Δ.Κ.Δ. Απηφ ην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα 

είλαη κνλαδηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ή λα είλαη θάπνην απφ ηα αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 

Παξαδείγκαηα είλαη ην EMAS θαη ην ISO 14001 γηα ην πεξηβάιινλ, ή ην SA 8000 γηα 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα εμσηεξηθφ δηαγλσζηηθφ πξφηππν, 

ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε εζσηεξηθά ή απφ έλαλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν.  

4. Σν ηέηαξην επίπεδν είλαη εθείλν θαηά ην νπνίν ε Δ.Κ.Δ. ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

επηρείξεζε ζην πιαίζην ελφο πιήξσο εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε αθνξά θπξίσο ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ιηγφηεξν θνηλσλίαο. Όηαλ 

ππάξρεη γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απηφ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ ιακβάλνληαη νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηνπο.  

5. Σέινο, ζην επίπεδν απηφ έρνπκε επηρεηξήζεηο πνπ δελ αξθνχληαη κφλνλ ζηελ 

εθαξκνγή ελφο πξνηχπνπ ή εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Πξνρσξνχλ ζε 
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δηάινγν κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ 

Δ.Κ.Δ., ηα ζηάδηα εθαξκνγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ, ηε δπλαηφηεηα επξχηεξεο 

επηθνηλσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ θ.ι.π. θαη θαηαιήγνπλ ζε δξάζεηο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο ζα έρνπλ φθεινο θαη ηα δχν κέξε (επηρείξεζε θαη ελδηαθεξφκελα κέξε). 

9.Σξόπνη Γεκνζηνπνίεζεο Γξάζεωλ 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θάζε επηρείξεζε δεκνζηνπνηεί ηε ζέζε πνπ έρεη γχξσ απφ 

ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ εθαξκφδεη δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην είδνο ησλ δξάζεσλ θ.ι.π. 

Πην θάησ πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο. 

1. Κνηλσληθφο Απνινγηζκφο 

2. Θεκαηηθφο Απνινγηζκφο 

3. Κψδηθαο Γενληνινγίαο 

4. Πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

5. Γηαβνχιεπζε κε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (stakeholder forum)  

6. Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 

7. Πξφηππα θαη εηηθέηεο πξντφλησλ 

8. Βξαβεία θαη Δθδειψζεηο 

9. Δλέξγεηεο marketing ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ 

10. Γειηία Σχπνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

9.1 Κνηλωληθόο απνινγηζκόο 

Ο φξνο "Κνηλσληθφο απνινγηζκφο" αλαθέξεηαη ζε εθδφζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο νη 

επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ κηα νιηζηηθή άπνςε αλαθνξάο ησλ επξείαο θιίκαθαο επζπλψλ 

ηνπο απέλαληη ζε φζνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Δλψ ε αλαθνξά εθδίδεηαη ζε νηθεηνζειή βάζε θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά κνληέια, νδεγίεο θαη κεζφδνπο αλαθνξάο, έλαο θνηλσληθφο απνινγηζκφο 

ζα κπνξνχζε θαηά πξνηίκεζε λα πεξηιακβάλεη κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία φπσο:  

 δήισζε ησλ αξρψλ ηεο επηρείξεζεο (απνζηνιή, αμίεο, αξρέο) 

 πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

 απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ  

http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p1
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p2
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p3
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p4
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p5
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p6
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p7
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p8
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p9
http://www.csrhellas.org/portal/index.php#p10
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9.2 Θεκαηηθόο Απνινγηζκόο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ θνξέσλ ή λα ππνγξακκίζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

νη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο αλαθνξέο, άιιεο απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο απνινγηζκνχο. 

Οη "Θεκαηηθνί απνινγηζκνί" είλαη εθδφζεηο πνπ αλαθέξνπλ ηελ απφδνζε κηαο 

επηρεηξήζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

θ.ι.π. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο εθδφζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθξίληζε ηεο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο πάλσ ζε εηδηθά ζέκαηα φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε δηαθζνξά 

θαη δσξνδνθία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ.ι.π. 

9.3 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο πεξηιακβάλεη εθείλα ηα έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ 

ζηφρν λα ζέζνπλ εζσηεξηθνχο θαη νηθεηνζειείο θαλφλεο γηα θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο 

ησλ αξρψλ / αμηψλ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άκεζα ή 

έκκεζα επεξεαδφκελνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

9.4 Πιεξνθόξεζε κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Η ηζηνζειίδα είλαη έλα εξγαιείν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα επηθνηλσλία ζεκάησλ Δ.Κ.Δ. πλήζσο έρνπλ έλα εηδηθφ ηκήκα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο φπνπ δηαηππψλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη άιια 

θνηλσληθά ζέκαηα. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη εθζέζεηο θαη δεκνζηεχκαηα αιιά θαη 

λεψηεξα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

9.5 Γηαβνύιεπζε κε δηάθνξνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

Η δηαδηθαζία αλάκημεο ησλ άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθνκέλσλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ (stakeholders) είλαη ζέκα απμαλφκελνπ πξνβιεκαηηζκνχ : ε 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζα βνεζήζεη ηνλ 

νξγαληζκφ λα :  

 νηθνδνκήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο 

 πξνβιέςεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο αληηζέζεηο 

 νηθνδνκήζεη θνηλή ζπλαίλεζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο απφςεηο 

Τπάξρεη πνηθηιία κεζφδσλ εκπινθήο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Οη 

κέζνδνη απηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε κηα θαη κνλαδηθή δξάζε πάλσ ζε θάπνην 
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εηδηθφ ζέκαηα ή κε πην δνκεκέλεο, επξχηεξεο θαη καθξνρξφληεο δηαβνπιεχζεηο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ, απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ νκάδσλ εξγαζίαο, 

δεκνζίσλ ζπλαληήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θ.ι.π. 

9.6 Δζωηεξηθή επηθνηλωλία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε επξεία ζεηξά εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη επηρεηξήζεηο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ Δ.Κ.Δ. Γηαθέξεη ζεκαληηθά απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε αιιά 

κεξηθά θνηλά ζηνηρεία είλαη ην intranet, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, νη 

ζπλαληήζεηο κε ην πξνζσπηθφ. 

9.7 Πξόηππα θαη εηηθέηεο πξνϊόληωλ 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ πξφηππα γηα λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ 

Δ.Κ.Δ. Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη είηε ζηα επξέσο απνδεθηά πξφηππα ( ISO 9000, 

ISO 14000, SA 8000, EMAS ) ή ζε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πηνζεηεκέλεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα αχμεζε ή εμαζθάιηζε επηηεπγκάησλ ζε αλαγλσξίζηκν επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο επί ζεκάησλ φπσο πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πνηφηεηα πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ θ.ι.π. 

9.8 Βξαβεία θαη Δθδειώζεηο 

Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ηφζν ζηα Βξαβεία πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε γηα 

επηηεχγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φζν θαη ζηα βξαβεία πνπ νξγαλψλεη θαη 

απνλέκεη ε ίδηα. Απηά, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψλνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. 

Οη εθδειψζεηο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο πξσηνβνπιίεο, ζεκαηηθέο εκεξίδεο ή 

εθζηξαηείεο νξγαλσκέλεο απφ ηελ επηρείξεζε γηα ππνζηήξημε ή επαχμεζε ησλ 

γλψζεσλ επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ζθνπνχ. 

9.9 Δλέξγεηεο marketing ζπλδεδεκέλεο κε θνηλωληθό ζθνπό 

Μέζα απφ πξσηνβνπιίεο marketing πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ, νη 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα αγαζνεξγίεο ή θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο, κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Σέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο επηθνηλσληαθά 

εξγαιεία γηα επίδεημε ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο επέλδπζή ηνπο ζε θνηλσληθνχο θαη / ή 
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πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. δσξεά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζε αγαζνεξγίεο κε 

θάζε κνλάδα πσινχκελνπ πξντφληνο). 

9.10 Γειηία Σύπνπ κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηα Γειηία Σχπνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. Γίλεη κηα άπνςε ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ πνπ ε 

επηρείξεζε ζέιεη λα πξνβάιιεη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα δνζεί θαη πιήξεο δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε. 
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10. Γηαγλωζηηθό εξγαιείν ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ ΔΚΔ, γηα δξάζεηο Δηαηξηθήο 

Κνηλωληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ) 

Σν Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη αλαπηχμεη έλα 

δηαγλσζηηθφ κνληέιν κε ζθνπφ λα  δψζεη ηελ επθαηξία κέζα απφ κηα ζεηξά απιψλ 

εξσηήζεσλ θαη θιεηζηψλ απαληήζεσλ λα δηαπηζηψζνπλ νη ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζε πην βαζκφ έρεη ελζσκαησζεί ε έλλνηα ηεο ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή θαη 

ηηο πνιηηηθέο ηνπο θαζψο  επίζεο λα παξνπζηάζεη ζε θάζε επηκέξνπο ηνκέα - ηδέεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ αθελφο ζηε δηαηχπσζε ηεο επξχηεξεο ζεκαζίαο ηεο 

ΔΚΔ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο θαη αθεηέξνπ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε 

ηνκείο πνπ είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθνί γηα ηελ επηρείξεζή. 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν απηό κία επηρείξεζε κπνξεί :  

 Να κεηξήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δξάζεηο ηεο  

 Να πξνζδηνξίζεη ην θαηάιιειν πιαίζην επηθνηλσλίαο κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε δειαδή φινπο φζνπο επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο  

 Να δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη 

ζθηαγξαθνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο.  

 Να δηακνξθψζεη ηηο ζέζεηο ηεο επηρείξεζήο γηα ηηο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Σν εξγαιείν θαιχπηεη πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο (ρήκα 1) :  

 

ρήκα 1: Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Γηαγλωζηηθνύ Μνληέινπ CSR 

Πεγή: Διιεληθό Γίθηπν ΔΚΔ 

1

•Γεληθνί 
Γείθηεο

2

•Αλζξψπηλν 
Γπλακηθν

3

•Πεξηβάιινλ

4

•Κνηλσλία

5

•Αγνξά



37 “Corporate Social Responsibility and Financial Performance, exploring the Greek Banking Companies” 

 

ζε αλαινγία κε ηνπο πέληε βαζηθφηεξνπο ηνκείο επίδξαζεο κίαο επηρείξεζεο. Γηα 

θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα έρνπλ νξηζηεί ζπγθεθξηκέλνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο  θαη πνπ 

δίλνπλ ζαλ άξηζηα ην 100. 

 Όιεο νη εξσηήζεηο θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ έρνπλ επηιερζεί ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ζηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

ε θάζε εξψηεζε, ππάξρνπλ ηξείο δπλαηέο επηινγέο , ελψ αλάινγα κε ηελ απάληεζε 

δίλνληαη πξνηάζεηο εθαξκνγήο ελεξγεηψλ ΔΚΔ. ην ηέινο αζξνίδεηαη ν βαζκφο 

έληαμεο δξάζεσλ ΔΚΔ πνπ έρεη ε εθάζηνηε επηρείξεζή ζηελ θαηά πεξίπησζε 

δηεξεπλνχκελε ζεκαηηθή ελφηεηα.  
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11. Αμηνιόγεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Απόδνζεο ηνπ εηαηξεηώλ ηνπ 

Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ πνπ είλαη κέιε ηνπ CSR Hellas 

ηελ ελφηεηα απηή, ζα εμεηαζζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Σξαπεδηθνχ θιάδνπ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηθηχνπ CSR Hellas  θαη θαηά επέθηαζε 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζπζηεκαηηθά θαη 

νξγαλωκέλα.  

Η ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 

πξνυπνζέηεη πσο θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηεο ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ ηεο θαη ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά θαη πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ.  

Δλ ζπλερεία, θαιείηαη λα νξίζεη αθελφο κελ ηνπο ηνκείο, αθεηέξνπ δε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, πξνο ηα νπνία ζα απεπζπλζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη αλάινγα 

λα επηιέμεη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη. 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αθνξνχλ: 

1. Καζνξηζκφ θαη ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θπξηνηέξσλ νκάδσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

2. Δπηινγή κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα πηνζεηεζνχλ κε κέζε θαη 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. 

3. Έλαξμε δηαιφγνπ κε ηηο θπξηφηεξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ ζα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί. 

4. Απνινγηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ή ησλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

εθαξκνζζεί. 

Σα παξαπάλσ ζεσξνχκε πσο αθνινπζνχληαη πηζηά απφ ηελ εμεηαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Σξαπεδηθνχ Κιάδνπ θαζψο απνηεινχλ ελεξγά κέιε ηνπ Διιεληθνχ 

Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. 

Δπηπιένλ ζηεξηδφκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Edward Nelling θαη Elizabeth Webb (2006) 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ Απφδνζε ησλ πλνιηθψλ 

Δπελδπκέλσλ Κεθαιίσλ ROA (Return on Assets) θαη Απφδνζε Καζαξήο Θέζεο 

(ROE-return on Equity) ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο έρεη απνδεηρζεί, ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πσο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε ΔΚΔ θαη  ζηελ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε γηα ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ απμεκέλνπο ηνπο δχν 

παξαπάλσ δείθηεο. 

ηελ δηεξεχλεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζα εμεηαζζνχλ δηαζέζηκα νηθνλνκηθά  

ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο
*
 ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ,πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί θαη ε ππφζεζε ηεο καθξνρξφληαο επίδξαζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ δεηθηψλ ROE & ROA 

γηα ηα Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα ,κέιε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε , ζηα έηε 2004 – 2008. 

ROE 2008 2007 2006 2005 2004 

 
19,30% 12,50% 14,00% 11,10% 12,66% 

 
14,11% 16,68% 20,62% 19,36% 16,89% 

 

-24,00% 5,78% -29,81% 8,48% -5,43% 

 

10,95% 19,68% 20,89% 17,93% 7,14% 

 

7,40% 18,03% 19,99% 18,44% 14,62% 

 

7,47% 13,99% 9,54% 15,96% 8,95% 

Πίλαθαο 1: Απόδνζε Ηδίωλ Κεθαιαίωλ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ ,Μέιε CSR Hellas 

ROΑ 2008 2007 2006 2005 2004 

 
0,76% 0,81% 0,83% 0,57% 0,50% 

 
0,59% 1,14% 1,53% 1,12% 1,32% 

 

-1,34% 0,23% -1,07% 0,60% -0,27% 

 

0,70% 1,69% 1,45% 1,26% 0,57% 

 

0,28% 1,25% 1,33% 1,34% 1,29% 

 

0,75% 1,45% 1,37% 1,17% 0,72% 

Πίλαθαο 2: Απόδνζε Δλεξγεηηθνύ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ ,Μέιε CSR Hellas 

 

*Δηήζηνη Απνινγηζκνί Σξαπεδψλ 2004/2005/2006/2007/2008 

http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1191&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1126&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1149&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1192&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1153&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1211&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1191&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1126&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1149&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1192&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1153&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1211&Itemid=191&lang=
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ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζχγθξηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ αιιά θαη 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Σξαπεδψλ κε ηελ αληίζηνηρε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζπλνιηθά. Η ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο ζχγθξηζεο έγθεηηαη ζηελ  

αμηνιφγεζε ηελ πνξείαο ησλ ελ ιφγν επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο 

ηεο απφδνζεο ηνπο σο απνηέιεζκα θαη ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο.  

 

Γξάθεκα1: Απόδνζε Ηδίωλ Κεθαιαώλ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ ,Μέιε CSR Hellas 

 

Γξάθεκα 2: Απόδνζε Ηδίωλ Κεθαιαίωλ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ ,Μέιε CSR Hellas  

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

2004 2005 2006 2007 2008

ΚΤΠΡΟΤ ALPHA EMPORIKI ΠΕΙΡΑΙΩ EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ



41 “Corporate Social Responsibility and Financial Performance, exploring the Greek Banking Companies” 

 

 

Γξάθεκα 3: Απόδνζε Δλεξγεηηθνύ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ ,Μέιε CSR 

Hellas 

  

Γξάθεκα 4 : Απόδνζε Δλεξγεηηθνύ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ ,Μέιε CSR 

Hellas 
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Πίλαθαο 3: Βαζηθνί Γείθηεο Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 2008-2009 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1,2,3 θαη ζηα αληίζηνηρα 

γξαθήκαηα, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα αθφινπζα: 

Γεδνκέλνπ πσο φιεο νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ εηήζηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο , νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ γίλνληαη έκπξαθηα γλσζηέο ζην θνηλφ 

κέζσ ηεο ελεκέξσζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο, ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ αλά 

επηρείξεζε θαη αλά έηνο είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα πνπ 

δηαηεξεί ε θάζε επηρείξεζε, δελ παξαηεξείηαη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηεο ηάζεο 

πνπ αθνινπζεί ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ( ROE) θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ (ROA) 

ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο απφδνζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

κεγεζψλ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο  δείθηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ Σξάπεδα   Πεηξαηψο                    

( ROA: 0,7% & ROE: 10,75%) , Δζληθή ( ROA:0,75%  & ROE: 7,47% )  θαη Κχπξνπ 

( ROA: 0,76%  & ROE:19,3%  )  ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε απφδνζε ηνπ θιάδνπ                 

( ROA:  0,5% & ROE: 8,9%  ) γηα ην 2008. Η δηαθνξά απηή πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε 
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ηηο δξάζεηο ΔΚΔ πνπ εθαξκφδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο θαη αθνινπζνχλ κηα πην 

επηζεηηθή πνιηηηθή επηθνηλσλίαο. Η «Δκπνξηθή Σξάπεδα» παξνπζηάδεη αξλεηηθά 

ζηνηρεία θαη απηφ ζαθψο δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο, αιιά ζε κία ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν 2008 ζε φιεο ηηα πεξηπηψζεηο 

παξαηεξείηαη κία πησηηθή ηάζε ζηηο απνδφζεηο ησλ Σξαπεδψλ κεηά απφ έλα 

δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, ζεηηθήο πνξείαο. Η αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαηήξεζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο , Μίθξν θαη Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

ηα νπνία ζπληέιεζαλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε απηή. Απφ πιεπξάο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο θαη πάιη δελ δίλεηαη μεθάζαξν κήλπκα γηα ηελ άκεζε ζρέζε ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ έλα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπκπεξαζεί απφ ηα παξαπάλσ 

είλαη πσο ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ίζσο δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ ε ζεκαζία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θαζψο δελ ππάξρεη 

π.ρ. άκεζε επηβάξπλζε ( ιαλζαζκέλα φκσο) ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο ,κηαο θαη ην ηειεπηαίν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε δξάζεηο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  

Σέινο γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη πςειφηεξν βαζκφ 

ζπζρέηηζεο φζν νη άιινη παξάγνληεο( νηθνλνκηθνί – πνιηηηθνί- θνηλσληθνί) 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφδνζεο απηήο παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Γελ απνηειεί δειαδή ε 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηε  βαζηθή πξνυπφζεζε 

ηεο βησζηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο αιιά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ “πηζαλνχ” επηπέδνπ 

ζρέζεο (Levitt, 1986) πνπ επηδεηά ν δπλεηηθφο πειάηεο.  

Η δηεξεχλεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ROA& ROE 

κηαο επηρείξεζεο ,ελψ ζε πξνγελέζηεξε έξεπλα έδεημαλ θάπνην βαζκφ ζπζρέηηζεο κε 

ηελ ΔΚΔ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, δελ κπνξνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε λα δψζνπλ 

μεθάζαξα κελχκαηα γηα ηελ έληαζε ηεο ζρέζεο απηήο  ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  ε κία 

πξνζπάζεηα κεγαιχηεξεο αλάιπζεο ηεο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

δπν απηψλ κεγεζψλ ζα επηρεηξεζεί πξσηνγελήο πεξηγξαθηθή έξεπλα ησλ απφςεσλ 

ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο  ζηνλ επεξεαζκφ ηεο επηινγήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο. 
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12. Μεζνδνινγία Έξεπλαο  

Σν πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε  ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

είλαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ  πνπ είλαη κέιε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ CSR. 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηεο 

έξεπλαο ,ζθηαγξαθνχληαη ζην αθφινπζν πίλαθα. 

 

Οξηζκόο ηνπ Πξνβιήκαηνο Καηαγξαθή ηεο γλώκεο ηωλ πνιηηώλ γηα 

ηελ ΔΚΔ πνπ εθαξκόδνπλ ηα Σξαπεδηθά 

Ηδξύκαηα. 

Πξνζδηνξηζκόο Αμίαο 

Πιεξνθνξηώλ 

Γελ ππάξρνπλ πξνγελέζηεξα ζηνηρεία 

Δπηινγή ρεδίνπ Έξεπλαο Πεξηγξαθηθή Έξεπλα 

Δπηινγή Μεζόδνπ πιινγήο 

ηνηρείωλ 

Πξσηνγέλε έξεπλα 

Δπηινγή Μεζόδνπ Μέηξεζεο Δξσηεκαηνιφγην Κιεηζηψλ εξσηήζεσλ 

ηχπνπ likert ,  θαηάηαμεο θαη ζηαζεξνχ 

αζξνίζκαηνο, ,  κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

Δπηινγή Γείγκαηνο Σπραία Γεηγκαηνιεςία ,  

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή :Γπηηθή Μαθεδνλία 

Μέγεζνο Γείγκαηνο: 7Ο εξσηεκαηνιφγηα 

Υξφλνο Τινπνίεζεο: 22/2/2010 έσο 

28/2/2010. 

Αλάιπζε ηνηρείωλ SPSS  γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 



45 “Corporate Social Responsibility and Financial Performance, exploring the Greek Banking Companies” 

 

Σν επίπεδν ηεο  εθπαίδεπζεο απνδεηθλχεηαη λα απνηειεί βαζηθφ δεκνγξαθηθφ 

παξάγνληα δηαρσξηζκνχ απέλαληη ζηελ επαηζζεζία πνπ δείρλνπλ νη πνιίηεο έλαληη 

ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο( ΠΑΝΓΟΙΚΟ, 18ν 

πλέδξην). Γηα ην ιφγν απηφ  εμεηάδεηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή. 

 

Γξάθεκα 5 : ρεδηάγξακκα Καλνληθήο Καηαλνκήο δείγκαηνο 

Παξαηεξνχκε πσο ην δείγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη άξα 

απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή απφθαζε. 
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13.Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ  ζπλνιηθά 70 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην 31,4 % ήηαλ άλδξεο 

θαη ην 68,6% γπλαίθεο. Σα ειηθηαθά γθξνππ ζηα νπνία αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο  είλαη 

 πρλφηεηα % 

 18-30 47 67,1 

  31-65 23 32,9 

  χλνιν 70 100,0 

 Πίλαθαο 4 : πρλφηεηεο Ηιηθηαθψλ γθξνππ 

ελψ ην κνξθσηηθφ επίπεδν απηψλ είλαη 

 πρλφηεηα % 

 ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 18 25,7 

  ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 35 50,0 

  ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 17 24,3 

  χλνιν 70 100,0 

Πίλαθαο 5 : πρλφηεηεο Δθπαηδεπηηθνχ Δπηπέδνπ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο: 

1. «Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ εηαηξηθήο θνηλωληθήο επζύλεο απνηειεί 

παξάγνληα επεξεαζκνύ ηεο επηινγήο κνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηνπηζηωηηθό νξγαληζκό ( Σξάπεδαο)».                         

Θεηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε απάληεζε ην 71,4% ησλ εξσηεζέλησλ , 

κε ην πνζνζηφ απηφ λα κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο ζπκθσλίαο ζε κηθξφ , κέηξην 

θαη  κεγάιν βαζκφ. Η αδηαθνξία ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο αλήξζε ζε 15,7% ησλ εξσηεζέλησλ. 

2. «Θα δερόκνπλ λα επηβαξπλζώ θάπνην κηθξό θόζηνο ζηηο ζπλαιιαγέο κνπ κε έλα 

ρξεκαηνπηζηωηηθό νξγαληζκό εάλ γλώξηδα πωο ην πνζό απηό πξννξίδεηαη γηα 

ηελ εθαξκνγή κηαο δξάζεο εηαηξηθήο θνηλωληθήο επζύλεο.» 
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Γξάθεκα 6 : Δπηβάξπλζε Δπηπιένλ θφζηνπο γηα ηελ Δθαξκνγή ΔΚΔ ζηηο Σξάπεδεο  

 

3. «Έλα ηξαπεδηθό ίδξπκα πνπ δελ εθαξκόδεη ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εηαηξηθήο 

θνηλωληθήο επζύλεο, δελ δύλαηαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα απνηειέζεη 

βηώζηκε επηρείξεζε.»                                                    

ηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ε απάληεζε νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

ζπγθέληξσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε 18,6%. Γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

ΔΚΔ δελ απνηειεί ην βαζηθφ παξάγνληα βησζηκφηεηαο γηα κηα επηρείξεζε. 

Απηφ θαηαγξάθεηε ζηελ ζπλείδεζε ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ. Παξφια απηά 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ηελ ΔΚΔ σο παξάγνληα 

βησζηκφηεηαο (37,1%  αζξνηζηηθά ζηηο ζεηηθέο ηνπνζεηήζεηο).  

 

4. Αληίζηνηρα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε, «Θα ζπλεξγαδόκνπλ κόλν κε κηα πεξηβαιινληηθά επαίζζεηε 

Σξάπεδα». ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αδηάθνξε απάληεζε ζπγθέληξσζε ην 

25,7% .  

5. Δλψ αληίζεηα ζηελ πξφηαζε γηα ζπλεξγαζία κε κία Σξάπεδα πνπ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ ηνπηθή θνηλωλία ηόζν ζε επίπεδν  ηνπηθήο νηθνλνκίαο , πεξηβάιινληνο 

όζν θαη πνιηηηζκνύ, νη εξσηεζέληεο έδεημαλ λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο δίλνληαο αζξνηζηηθά ην 70% ησλ πξνηηκήζεσλ ζηηο 

ζεηηθέο ηνπνζεηήζεηο.  

 

11,4
4,3

5,7 1,4

14,3

20

21,4

12,9

8,6

ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ
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6. ηε ηνπνζέηεζε γηα ηελ επηινγή κηαο Σξάπεδαο κόλν εάλ είρε ηελ θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε θαη ην θαιύηεξν όθεινο, αλεμάξηεηα από ηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή 

ηεο Δπζύλε, νη εξσηψκελνη έδεημαλ νπζηαζηηθά ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπο γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα, ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Σα πνζνζηά εδψ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζεηηθέο επηινγέο 

ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά 62,8%. 

 

ην επφκελν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηδηψρζεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ παξάγνληα 

πνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζεκείν αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο 

εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απφ έλα ηξαπεδηθφ 

νξγαληζκφ.  

 

7. Έηζη ινηπφλ, ε κείωζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ ηεο επηρείξεζεο σο ν 

1νο παξάγνληαο ΔΚΔ έιαβε ηα αθφινπζα πνζνζηά. 

                   

Γξάθεκα 7 : Η κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ σο 1νο παξάγνληαο εθαξκνγήο 

ΔΚΔ απφ ηηο ηξάπεδεο 
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8. Η Πνιηηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε εηιηθξίλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα ζε όιεο ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ελδηαθεξόκελα θνηλά ηα αθφινπζα, 

 % 

 ΓΙΑΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 1,4 

  ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ ΟΤΣΔ ΓΙΑΦΩΝΩ 8,6 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 7,1 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 20,0 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 18,6 

  ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 44,3 

  χλνιν 100,0 

Πίλαθαο 6 : Δμαζθάιηζε εηιηθξίλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα ζε όιεο ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο 

 

Η Πξνζθνξά επθαηξηψλ θαηάξηηζεο ζε άηνκα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία (π.ρ. 

καζεηεία ή εξγαζηαθή εκπεηξία), νκνίσο  

 % 

 ΓΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1,4 

  ΓΙΑΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 1,4 

  ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ ΟΤΣΔ ΓΙΑΦΩΝΩ 2,9 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 2,9 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 27,1 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 24,3 

  ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 40,0 

  Total 100,0 

Πίλαθαο 7 : Πξνζθνξά επθαηξηψλ θαηάξηηζεο ζε άηνκα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 

 

9. Δπηπιένλ, ν αλνηρηφο δηάινγνο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε 

αλεπηζχκεηα, ακθηιεγφκελα  ή επαίζζεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρείξεζε, ηα αθφινπζα: 
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 % 

Valid ΓΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 4,3 

  ΓΙΑΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 1,4 

  ΓΙΑΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 7,1 

  ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ ΟΤΣΔ ΓΙΑΦΩΝΩ 7,1 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 17,1 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 11,4 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 27,1 

  ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 24,3 

  χλνιν 100,0 

Πίλαθαο 8 : Αλνηρηφο Γηάινγνο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 

10. Σέινο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζήο πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, πξνκεζεπηέο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε (π.ρ. 

ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ πσιήζεσλ, ηνπ κάξθεηηλγθ  Τιηθνχ), δφζεθαλ ηα 

παξαθάησ πνζνζηά. 

 % 

 ΓΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1,4 

  ΓΙΑΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1,4 

  ΓΙΑΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 2,9 

  ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ ΟΤΣΔ ΓΙΑΦΩΝΩ 10,0 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 10,0 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΣΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 25,7 

  ΤΜΦΩΝΩ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 30,0 

  ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 18,6 

  χλνιν 100,0 

Πίλαθαο 9: Δπηθνηλσλία ησλ αμηψλ πξνο ηα ελδηαθεξφκελα θνηλά ηεο επηρείξεζεο 

 

Δπηρεηξψληαο κηα θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ επηινγψλ πνπ έρεη κηα επηρείξεζε θαηά 

ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζα είρακε ηελ 

θάησζη ηεξάξρεζε. 
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1ε πξνηεξαηόηεηα Μεγαιύηεξν % ζπγθέληξωζεο 

1. Πνιηηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε 

εηιηθξίλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα ζε όιεο ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα 

ελδηαθεξόκελα θνηλά. 

πκθσλψ απφιπηα 44,3% 

2. Πξνζθνξά επθαηξηώλ θαηάξηηζεο ζε 

άηνκα από ηελ ηνπηθή θνηλωλία  

πκθσλψ Απφιπηα 40% 

3. Αλνηρηό δηάινγν κε ηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα ζρεηηθά κε αλεπηζύκεηα, 

ακθηιεγόκελα  ή επαίζζεηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ επηρείξεζή.  

πκθσλψ ζε κεγάιν βαζκφ 24,3% 

4. Δπηθνηλωλία ηωλ αμηώλ ηεο επηρείξεζήο 

πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνύο εηαίξνπο, πξνκεζεπηέο 

θαη άιια ελδηαθεξόκελα κέξε (π.ρ. ζηηο 

παξνπζηάζεηο ηωλ πωιήζεωλ, ηνπ 

κάξθεηηλγθ  Τιηθνύ). 

πκθσλψ απφιπηα 18,6% 

5. Ζ κείωζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεωλ ηεο επηρείξεζεο 

πκθσλψ ζε κέηξην βαζκφ 16% 

Πίλαθαο 10: Ιεξάξρεζε ησλ ελεξγεηψλ ΔΚΔ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα απφ έλα ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. 

 

11. ηελ εξψηεζε γηα ηελ θαηαλνκή πνζνζηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα βάζε ηωλ 

νπνίωλ επεξεάδεηαη ε απόθαζε ηωλ εξωηώκελωλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξαπεδηθνύ ηδξύκαηνο, ηα επηηόθηα, ε αμηνπηζηία, ε αζθάιεηα 

ηωλ ζπλαιιαγώλ, ε εηιηθξίλεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζπγθέληξσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά , δείρλνληαο κε απηφ  ηνλ 

ηξφπν φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα θαη απηά πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο  επηινγέο ηνπο. Δλψ ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο – 

δξάζεηο   ΔΚΔ δελ παξαηεξείηαη λα απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο, βαζηθνχο παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ απνθάζεσλ ησλ πνιηηψλ 

θαζψο έπνληαη ησλ παξαπάλσ. 
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Γξάθεκα 8: Κξηηήξηα Δπεξεαζκνχ ηεο απφθαζεο επηινγήο ελφο Σξαπεδηθνχ Ιδξχκαηνο 

 

12. ηελ εξψηεζε ,θαηαηάμηε από ην 1 έωο ην 6 ,πνηα από ηηο παξαθάηω ηξάπεδεο 

ζα επηιέγαηε λα ζπλεξγαζζείηε εάλ γλωξίδαηε όηη νη αθόινπζεο απνηεινύλ κέιε 

ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ ΔΚΔ θαη άξα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, νη εξσηψκελνη έδσζαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 

5 

 
6 

Πίλαθαο 11: Καηάηαμε Σξαπεδηθψλ Ιδξπκάησλ κε δεδνκέλε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

 

 

19

11,7

7,3

14
15,1

15

17,9

ΕΠΙΣΟΚΙΑ

ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΤΝ. ΧΑΡΣΟΦΤΛ.

ΕΤΑΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΝ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ

http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1211&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1192&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1126&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1149&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1153&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1191&Itemid=191&lang=
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14. πκπεξάζκαηα 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζπάζεζε λα απνδείμεη ην βαζκφ ηεο ζχλδεζεο ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Απφδνζή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ πνπ είλαη κέιε ηνπ CSR Hellas. Θεσξψληαο 

πσο ε  επηινγή ησλ πνιηηψλ γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα επεξεάδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ή κε πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ε νπνία έρεη αληίθηππν ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ, φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζσ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ,  

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ΔΚΔ απνηειεί ζήκεξα παξάγνληα 

πνπ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ην «θαηαλαισηηθφ» θνηλφ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζπλδέζεθε ζεηηθά ε ΔΚΔ κε ηε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζην ζεκεξηλφ 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν φκσο, ε ΔΚΔ απνηειεί κελ βαζηθφ παξάγνληα επεξεαζκνχ 

ησλ πνιηηψλ δελ είλαη φκσο απηή ε νπνία λα θαζνξίδεη απνθιεηζηηθά ηηο επηινγέο 

ηνπο γηα ην πνηα επηρείξεζε ζα επηιέμνπλ λα ζπλεξγαζζνχλ.  

Μία πηζαλή εμήγεζε , ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα κπνξεί λα είλαη  αθελφο ε έιιεηςε 

γλψζεο ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΔ απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο απηφ  

ζπλδέεη ζηελά ηελ ΔΚΔ κε θηιαλζξσπηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο θαη 

αθεηέξνπ ε δπζπηζηία πνπ ππάξρεη έλαληη ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  

Δπηπιένλ κηα αθφκε εμήγεζε  παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο βάζε ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη θάκςε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηφζν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) φζν θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ (ROA) , 

παξφιν πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ζηαζεξά θαη κε ζπλέπεηα 

πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ε θάκςε 

απηή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΚΔ αιιά κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ επξχηεξνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο ηνπ νηθνλνκηθνχ, πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν 

ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.   

H πξνζέγγηζε κηαο επηρείξεζεο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε πξέπεη λα είλαη 

ζηξαηεγηθή θαη φρη πεξηζηαζηαθή. Να εληάζζεηαη δειαδή ζηηο πνιηηηθέο θαη 
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ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο θαη νη φπνηεο δξάζεηο ΔΚΔ λα κελ είλαη πεξηζηαζηαθέο 

θαη ρσξίο ζπλέρεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζαλ πξψην βήκα γηα θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε πξνέρεη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο εζσηεξηθήο 

νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ κε ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα.  

Όπσο είδακε πην πάλσ ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζρεηηθά κε ην αλ ε ΔΚΔ 

νδεγεί θαη ζε πςειφηεξε ΔΥΑ. χκθσλα κε ηελ πξψηε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε εθείλν ησλ κεηφρσλ ηεο. Αλαπφθεπθηα ε 

θαηαλνκή ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ απμάλεη 

ηα έμνδα θαη έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο πνπ 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Αληίζεηα ζχκθσλα κε ηελ δεχηεξε κηα 

επηρείξεζε πνπ επηδηψθεη πέξα απφ ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη 

ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ αληακείβεηαη  απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο απφδνζε. 

Δλ θαηαθιείδη,  νη επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα βιέπνπλ ηελ ΔΚΔ θαη ηελ θεξδνθνξία 

σο δχν αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο, αιιά κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ θνηλσληθά 

ππεχζπλεο πξαθηηθέο θαη λα αληακεηθζνχλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

επηρείξεζεο. Απηή ε αλαγλψξηζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή πςειφηεξεο δήηεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο ( ζηελ πεξίπησζε καο ελφο Σξαπεδηθνχ Ιδξχκαηνο) απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο ή ηε κνξθή πςειφηεξε παξαγσγήο ιφγσ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε θαιχηεξε 

νηθνλνκηθή απφδνζε. Παξαηεξνχκε κέζα απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο ζπλήζσο πςειή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε νδεγεί ζε πςειφηεξν βαζκφ ΔΚΔ κηαο επηρείξεζεο 

θαζψο επελδχνπλ πεξηζζφηεξα ζε πνιηηηθέο ΔΚΔ. Αληίζεηα ην αληίζηξνθν είλαη 

εθηθηφ δειαδή νη επηρεηξήζεηο λα επσθειεζνχλ απφ θνηλσληθά ππεχζπλεο πνιηηηθέο 

κφλν αλ απηέο νη πνιηηηθέο αλαγλσξηζζνχλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(stakeholders) ηεο επηρείξεζεο. Δίηε ηε κνξθή αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ αχμεζεο ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο είηε κέζσ κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία (ά χιεο, 

ελέξγεηα θιπ.) απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
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15. Δπίινγνο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηακνξθσζεί έλα ζεηηθφ θιίκα ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε ζε δηεζλέο επίπεδν. Μεηά ηελ απνθάιπςε δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζε άιιεο ρψξεο, ε αλάγθε γηα 

ηελ εμαζθάιηζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη αθφκα 

επηηαθηηθφηεξε. Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πέξαλ ησλ 

θιαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, θαλεξψλνληαο ηηο επηξξνέο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζζεθαλ παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη 

φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ νξζά εκπηζηεχηεθαλ ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε θαζψο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

έξεπλαο είλαη ε απμεκέλε πίζηε ησλ πειαηψλ, θαη ε ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, αιιά θαη θαη’ επέθηαζε ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ηθαλφηεξσλ ζηειερψλ, 

ε βειηησκέλε πνηφηεηα θαη απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνθπγή δπλεηηθψλ 

θηλδχλσλ ζηε θήκε ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηνχλ απφ 

πεξηβαιινληηθά ζπκβάληα. Σα παξαπάλσ βέβαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξα νξαηά ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν. Υσξίο βέβαηα λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο πσο ε εθαξκνγή 

ησλ ελεξγεηψλ ΔΚΔ δελ απνδίδεη κεκνλσκέλα αιιά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο. 

Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη, επνκέλσο, έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κίαο 

εηαηξείαο. Με απηή ηε ινγηθή, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή 

ζηνρνζέηεζε ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ε πινπνίεζε ηεο 

νπνίαο λα παξαθνινπζείηαη κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ 

απφδνζεο πνπ απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ γεληθφηεξνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κέηξεζεο ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο, θαζψο ζήκεξα δελ δχλαηαη ε βησζηκφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δελ είλαη θνηλσληθά επαίζζεηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στην τρατηγική Υρηματοοικονομική Λογιστική  

και Υρηματοοικονομική Γιοίκηση 

Δπιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίοσ Ηωάννης 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ 

Αγαπεηέ θχξηε/θπξία  

 Σν  παξφλ  εξσηεκαηνιφγην  απνζθνπεί  ζηε  ζπιινγή  πιεξνθνξηψλ  θαη  απφςεσλ  

ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα έξεπλαο γηα ηελ επίδξαζε ηεο  Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο ζηελ απφδνζε κηαο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Κιάδνπ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα  είλαη αλψλπκα, ελψ ηα ζρφιηα θαη νη απαληήζεηο ζαο ζα 

αμηνπνηεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε απνιχησο εκπηζηεπηηθά. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε 

κφλν αλψλπκεο γεληθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζα δεκνζηεπζνχλ θαη νη απαληήζεηο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Θα 

ζαο παξαθαινχζα λα δηαζέζεηε ιίγν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο, δηφηη ε βνήζεηά 

ζαο ζα είλαη κηα νπζηψδεο ζπκβνιή ζηελ παξνχζα  έξεπλα. 

Οξηζκφο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ "δίθηπν γηα 

ηελ ΔΚΔ είλαη:  

«ΔΚΔ  είλαη  ε  νηθεηνζειήο  δέζκεπζε  ηωλ  επηρεηξήζεωλ  γηα  έληαμε  ζηηο  

επηρεηξεκαηηθέο  ηνπο πξαθηηθέο  θνηλωληθώλ  θαη  πεξηβαιινληηθώλ  δξάζεωλ  πνπ  

είλαη  πέξα  θαη  πάλω  από  όζα επηβάιινληαη  από  ηε  λνκνζεζία  θαη  έρνπλ  ζρέζε  

κε  όινπο  όζνπο  επεξεάδνληαη  από  ηηο δξαζηεξηόηεηέο  ηνπο  (εξγαδόκελνη,  κέηνρνη,  

ζπλεξγάηεο,  πξνκεζεπηέο,  επελδπηέο,  θαηαλαιωηέο, θνηλόηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο είλαη 

δξαζηεξηνπνηεκέλεο θηι.)». 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία ζεηξά απφ ηζρπξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ πνπ 

ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ  ΔΚΔ απφ ηα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα επεξεάδεη ηελ επηινγή 

ησλ πνιηηψλ γηα απηά.  

-4 Γηαθσλψ απφιπηα, -3 Γηαθσλψ ζε κεγάιν βαζκφ, -2 Γηαθσλψ ζε κέηξην βαζκφ,-1 

Γηαθσλψ ζε κηθξφ βαζκφ, 0 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 1 πκθσλψ ζε κηθξφ 

βαζκφ, 2 πκθσλψ ζε κέηξην βαζκφ, 3πκθσλψ ζε κεγάιν βαζκφ, 4 πκθσλψ 

απφιπηα 

 

 Φφλο             Άνδρασ                 Γυναίκα   

Ηλικία                       18-30                                          30-65              65- και πάνω   

Μόρφωςη       Δευτεροβάκμια             Μεταδευτεροβάκμια                 Σριτοβάκμια    

1. Η εφαρμογι προγραμμάτων εταιρικισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ αποτελεί παράγοντα 

επθρεαςμοφ τθσ επιλογισ μου για ζνα 

ςυγκεκριμζνο χρθματοπιςτωτικό 

 οργανιςμό ( Σράπεηασ). 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

2. Θα δεχόμουν να επιβαρυνκώ κάποιο μικρό 

κόςτοσ ςτισ ςυναλλαγζσ μου με ζνα 

χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό εάν γνώριηα πωσ 

το ποςό αυτό προορίηεται για τθν εφαρμογι 

μιασ δράςθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ . 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

3. Ζνα τραπεηικό ίδρυμα που δεν εφαρμόηει 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εταιρικισ 

κοινωνικισ ευκφνθσ, δεν δφναται με τα 

ςθμερινά δεδομζνα, να αποτελζςει βιώςιμθ 

επιχείρθςθ. 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

4. Θα ςυνεργαηόμουν μόνο με μια 

περιβαλλοντικά ευαίςκθτθ Σράπεηα 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

5. Θα ςυνεργαηόμουν μόνο με μια Σράπεηα που 

ενδιαφζρεται για τθν τοπικι κοινωνία τόςο ςε 

επίπεδο  τοπικισ οικονομίασ , περιβάλλοντοσ 

όςο και πολιτιςμοφ. 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

6. Θα ςυνεργαηόμουν με μια Σράπεηα μόνο εάν 

είχα τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και το 

καλφτερο όφελοσ, ανεξάρτθτα από τθν 
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Εταιρικι Κοινωνικι τθσ Ευκφνθ. -4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

Ποια από τισ ακόλουιεσ ενέργειεσ ΕΚΕ ,ιεωρείτε πωσ ια πρέπει να αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα για ένα τραπεζικό οργανιςμό. 

7. Η μείωςθ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων 

τθσ επιχείρθςθσ 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

8. Πολιτικι για τθν εξαςφάλιςθ ειλικρίνειασ και 

τθν ποιότθτα ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ και τισ 

ςυναλλαγζσ τθσ με τα ενδιαφερόμενα κοινά. 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

9. Προςφορά ευκαιριών κατάρτιςθσ ςε άτομα 

από τθν τοπικι κοινωνία (π.χ. μακθτεία ι 

εργαςιακι εμπειρία) 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

10. Ανοιχτό διάλογο με τθν τοπικι κοινότθτα 

ςχετικά με ανεπικφμθτα, αμφιλεγόμενα  ι 

ευαίςκθτα κζματα που αφοροφν τθν 

επιχείρθςι. (Οχιματα που παρεμποδίηουν 

δρόμουσ ι πεηοδρόμια); 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

11. Επικοινωνία των αξιών τθσ επιχείρθςισ προσ 

τουσ πελάτεσ, τουσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ, 

προμθκευτζσ και άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ 

(π.χ. ςτισ παρουςιάςεισ των πωλιςεων, του 

μάρκετινγκ  Τλικοφ). 

-4       -3       -2       -1       0       1       2       3       4 

12. Καηαλείκεηε 100 βαζκνχο ζηα αθφινπζα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ επηιέγεηε 

έλα ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. 

Επιτόκια  

Ευαιςκθςία για τθν τοπικι Κοινωνία  

Δυναμικό χαρτοφυλάκιο ¨προϊόντων¨  

Ευαιςκθςία για το περιβάλλον  

Αςφάλεια υναλλαγών  

Ειλικρίνεια και Ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιών  

Αξιοπιςτία   

ΤΝΟΛΟ 100 
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13. Καηαηάμηε απφ ην 1 έσο ην 6 ,πνηα απφ ηηο παξαθάησ ηξάπεδεο ζα επηιέγαηε λα 

ζπλεξγαζζείηε εάλ γλσξίδαηε φηη νη αθφινπζεο απνηεινχλ κέιε ηνπ Διιεληθνχ 

Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ θαη άξα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα ΔΚΔ. 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ασ ευχαριςτώ για τη ςυμμετοχθ ςασ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1126&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1211&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1149&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1153&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1191&Itemid=191&lang=
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1192&Itemid=191&lang=
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

ΦΤΛΟ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΓΡΑ 22 31,4 31,4 31,4 

ΓΤΝΑΗΚΑ 48 68,6 68,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΖΛΗΚΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18-30 47 67,1 67,1 67,1 

31-65 23 32,9 32,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
  
 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 18 25,7 25,7 25,7 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗ
Α 

35 50,0 50,0 75,7 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ 17 24,3 24,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 Ζ ΔΚΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 3 4,3 4,3 4,3 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 7,1 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 10,0 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 12,9 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 11 15,7 15,7 28,6 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 10 14,3 14,3 42,9 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 22 31,4 31,4 74,3 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 15,7 15,7 90,0 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΟΣΟΤ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 8 11,4 11,4 11,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 4,3 4,3 15,7 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 4 5,7 5,7 21,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 1 1,4 1,4 22,9 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 10 14,3 14,3 37,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 14 20,0 20,0 57,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 15 21,4 21,4 78,6 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 9 12,9 12,9 91,4 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΜΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΖ ΒΗΟΗΜΟΣΖΣΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 7 10,0 10,0 10,0 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 6 8,6 8,6 18,6 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 9 12,9 12,9 31,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 9 12,9 12,9 44,3 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 13 18,6 18,6 62,9 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 5 7,1 7,1 70,0 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 8 11,4 11,4 81,4 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 7 10,0 10,0 91,4 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΤΑΗΘΖΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 12 17,1 17,1 17,1 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 3 4,3 4,3 21,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 6 8,6 8,6 30,0 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 6 8,6 8,6 38,6 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 18 25,7 25,7 64,3 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 9 12,9 12,9 77,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 8 11,4 11,4 88,6 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 7,1 7,1 95,7 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 3 4,3 4,3 4,3 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 5 7,1 7,1 11,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 3 4,3 4,3 15,7 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 3 4,3 4,3 20,0 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 7 10,0 10,0 30,0 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 12 17,1 17,1 47,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 13 18,6 18,6 65,7 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 11 15,7 15,7 81,4 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΟΝΟ ΜΔ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 1,4 1,4 1,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 4,3 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 3 4,3 4,3 8,6 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 6 8,6 8,6 17,1 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 10 14,3 14,3 31,4 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 4 5,7 5,7 37,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 15 21,4 21,4 58,6 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 15 21,4 21,4 80,0 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
  
 
1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 3 4,3 4,3 4,3 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 7,1 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 10,0 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 10 14,3 14,3 24,3 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 13 18,6 18,6 42,9 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 17 24,3 24,3 67,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 12 17,1 17,1 84,3 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 6 8,6 8,6 10,0 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 5 7,1 7,1 17,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 14 20,0 20,0 37,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 13 18,6 18,6 55,7 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

31 44,3 44,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 1,4 1,4 1,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 1 1,4 1,4 2,9 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 2 2,9 2,9 5,7 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 8,6 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 19 27,1 27,1 35,7 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 17 24,3 24,3 60,0 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

28 40,0 40,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ο ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΜΔ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 3 4,3 4,3 4,3 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 1 1,4 1,4 5,7 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 5 7,1 7,1 12,9 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 5 7,1 7,1 20,0 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 12 17,1 17,1 37,1 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 8 11,4 11,4 48,6 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 19 27,1 27,1 75,7 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

17 24,3 24,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ ΔΠΗΚΟΗΩΝΗΑ ΣΩΝ ΑΞΗΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 1,4 1,4 1,4 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 1 1,4 1,4 2,9 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 2 2,9 2,9 5,7 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΩΝΩ 
ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΩΝΩ 7 10,0 10,0 15,7 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 7 10,0 10,0 25,7 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΣΡΗΟ ΒΑΘΜΟ 18 25,7 25,7 51,4 

ΤΜΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 21 30,0 30,0 81,4 

ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΔΠΗΣΟΚΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 22,9 22,9 22,9 

5 5 7,1 7,1 30,0 

10 10 14,3 14,3 44,3 

15 4 5,7 5,7 50,0 

18 1 1,4 1,4 51,4 

20 12 17,1 17,1 68,6 

25 4 5,7 5,7 74,3 

30 7 10,0 10,0 84,3 

35 1 1,4 1,4 85,7 

40 4 5,7 5,7 91,4 
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45 1 1,4 1,4 92,9 

50 2 2,9 2,9 95,7 

60 2 2,9 2,9 98,6 

65 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 10,0 10,0 10,0 

1 1 1,4 1,4 11,4 

5 14 20,0 20,0 31,4 

10 29 41,4 41,4 72,9 

15 5 7,1 7,1 80,0 

16 1 1,4 1,4 81,4 

20 9 12,9 12,9 94,3 

30 2 2,9 2,9 97,1 

40 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 14,3 14,3 14,3 

1 1 1,4 1,4 15,7 

2 1 1,4 1,4 17,1 

3 1 1,4 1,4 18,6 

5 19 27,1 27,1 45,7 

10 29 41,4 41,4 87,1 

15 3 4,3 4,3 91,4 

16 1 1,4 1,4 92,9 

20 4 5,7 5,7 98,6 

25 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 20,0 20,0 20,0 

1 1 1,4 1,4 21,4 

3 1 1,4 1,4 22,9 

5 17 24,3 24,3 47,1 

10 22 31,4 31,4 78,6 

15 1 1,4 1,4 80,0 

20 7 10,0 10,0 90,0 

30 5 7,1 7,1 97,1 

40 1 1,4 1,4 98,6 

50 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΝΝΑΛΑΓΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,9 2,9 2,9 

3 1 1,4 1,4 4,3 

5 6 8,6 8,6 12,9 

10 18 25,7 25,7 38,6 

15 6 8,6 8,6 47,1 

16 1 1,4 1,4 48,6 

20 21 30,0 30,0 78,6 

25 2 2,9 2,9 81,4 

30 10 14,3 14,3 95,7 

35 1 1,4 1,4 97,1 

40 1 1,4 1,4 98,6 

50 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 7,1 7,1 7,1 

5 5 7,1 7,1 14,3 

10 30 42,9 42,9 57,1 

15 6 8,6 8,6 65,7 

16 1 1,4 1,4 67,1 

20 11 15,7 15,7 82,9 

21 1 1,4 1,4 84,3 

25 1 1,4 1,4 85,7 

30 3 4,3 4,3 90,0 

35 2 2,9 2,9 92,9 

40 3 4,3 4,3 97,1 

50 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,9 2,9 2,9 

5 4 5,7 5,7 8,6 

10 20 28,6 28,6 37,1 

15 1 1,4 1,4 38,6 

18 1 1,4 1,4 40,0 

20 23 32,9 32,9 72,9 

21 1 1,4 1,4 74,3 

25 3 4,3 4,3 78,6 

30 7 10,0 10,0 88,6 

35 2 2,9 2,9 91,4 

40 1 1,4 1,4 92,9 

50 3 4,3 4,3 97,1 

60 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 



72 “Corporate Social Responsibility and Financial Performance, exploring the Greek Banking Companies” 

 

 ALPHA BANK 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 16 22,9 22,9 34,3 

3 15 21,4 21,4 55,7 

4 9 12,9 12,9 68,6 

5 14 20,0 20,0 88,6 

6 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 37,1 37,1 37,1 

2 19 27,1 27,1 64,3 

3 6 8,6 8,6 72,9 

4 7 10,0 10,0 82,9 

5 3 4,3 4,3 87,1 

6 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 7,1 7,1 7,1 

2 11 15,7 15,7 22,9 

3 22 31,4 31,4 54,3 

4 19 27,1 27,1 81,4 

5 7 10,0 10,0 91,4 

6 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 
EUROBANK 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 7,1 7,1 7,1 

2 11 15,7 15,7 22,9 

3 5 7,1 7,1 30,0 

4 19 27,1 27,1 57,1 

5 13 18,6 18,6 75,7 

6 17 24,3 24,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 7,1 7,1 7,1 

2 4 5,7 5,7 12,9 

3 8 11,4 11,4 24,3 

4 10 14,3 14,3 38,6 

5 23 32,9 32,9 71,4 

6 20 28,6 28,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 30,0 30,0 30,0 

2 9 12,9 12,9 42,9 

3 14 20,0 20,0 62,9 

4 6 8,6 8,6 71,4 

5 10 14,3 14,3 85,7 

6 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

 
   Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΦΤΛΟ * ALPHA BANK 70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 

 
  
 
 
ΦΤΛΟ * ALPHA BANK Crosstabulation 
 

  

ALPHA BANK 

Total 1 2 3 4 5 6 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ Count 3 5 2 2 7 3 22 

% of Total 4,3% 7,1% 2,9% 2,9% 10,0% 4,3% 31,4% 

ΓΤΝΑΗΚΑ Count 5 11 13 7 7 5 48 

% of Total 7,1% 15,7% 18,6% 10,0% 10,0% 7,1% 68,6% 

Total Count 8 16 15 9 14 8 70 

% of Total 11,4% 22,9% 21,4% 12,9% 20,0% 11,4% 100,0% 
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Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΦΤΛΟ * ΔΘΝΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 

 
 ΦΤΛΟ * ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Crosstabulation 
 

  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Total 1 2 3 4 5 6 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ Count 9 4 2 1 1 5 22 

% of Total 12,9% 5,7% 2,9% 1,4% 1,4% 7,1% 31,4% 

ΓΤΝΑΗΚΑ Count 17 15 4 6 2 4 48 

% of Total 24,3% 21,4% 5,7% 8,6% 2,9% 5,7% 68,6% 

Total Count 26 19 6 7 3 9 70 

% of Total 37,1% 27,1% 8,6% 10,0% 4,3% 12,9% 100,0% 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΦΤΛΟ * ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 

 
 ΦΤΛΟ * ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Crosstabulation 
 

  

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Total 1 2 3 4 5 6 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ Count 2 7 5 3 4 1 22 

% of Total 2,9% 10,0% 7,1% 4,3% 5,7% 1,4% 31,4% 

ΓΤΝΑΗΚΑ Count 3 4 17 16 3 5 48 

% of Total 4,3% 5,7% 24,3% 22,9% 4,3% 7,1% 68,6% 

Total Count 5 11 22 19 7 6 70 

% of Total 7,1% 15,7% 31,4% 27,1% 10,0% 8,6% 100,0% 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΦΤΛΟ * EUROBANK 70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 
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ΦΤΛΟ * EUROBANK Crosstabulation 
 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΦΤΛΟ * ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΚΤΠΡΟΤ 70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 

 
 ΦΤΛΟ * ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Crosstabulation 
 

  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 

Total 1 2 3 4 5 6 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ Count 1 1 4 6 6 4 22 

% of Total 1,4% 1,4% 5,7% 8,6% 8,6% 5,7% 31,4% 

ΓΤΝΑΗΚΑ Count 4 3 4 4 17 16 48 

% of Total 5,7% 4,3% 5,7% 5,7% 24,3% 22,9% 68,6% 

Total Count 5 4 8 10 23 20 70 

% of Total 7,1% 5,7% 11,4% 14,3% 32,9% 28,6% 100,0% 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ΦΤΛΟ * ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΗΡΑΗΩ 70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 

 
  
ΦΤΛΟ * ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Crosstabulation 
 

  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 

Total 1 2 3 4 5 6 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ Count 7 1 5 1 3 5 22 

% of Total 10,0% 1,4% 7,1% 1,4% 4,3% 7,1% 31,4% 

ΓΤΝΑΗΚΑ Count 14 8 9 5 7 5 48 

% of Total 20,0% 11,4% 12,9% 7,1% 10,0% 7,1% 68,6% 

Total Count 21 9 14 6 10 10 70 

% of Total 30,0% 12,9% 20,0% 8,6% 14,3% 14,3% 100,0% 
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Case Processing Summary 
 

 
 ΦΤΛΟ * Ζ ΔΚΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ Crosstabulation 
 

  Ζ ΔΚΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΔΠΖΡΔΑΜΟΤ 
Tot
al 

  
ΓΗΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΗΑΦΩΝΩ Δ 
ΜΔΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΓΗΑΦΩΝ
Ω Δ 

ΜΔΣΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΓΗΑΦΩΝ
Ω Δ 

ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΟΤΣΔ 
ΤΜΦΩΝΩ 

ΟΤΣΔ 
ΓΗΑΦΩΝΩ 

ΤΜΦΩ
ΝΩ Δ 
ΜΗΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΤΜΦΩΝ
Ω Δ 

ΜΔΣΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΤΜΦ
ΩΝΩ 
Δ 

ΜΔΓΑ
ΛΟ 

ΒΑΘΜ
Ο 

ΤΜΦΩ
ΝΩ 

ΑΠΟΛΤΣ
Α   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ Cou
nt 

3 1 1 0 0 2 9 3 3 22 

    % of 
Tota
l 

4,3% 1,4% 1,4% ,0% ,0% 2,9% 12,9% 4,3% 4,3% 
31,
4% 

  ΓΤΝΑΗΚΑ Cou
nt 

0 1 1 2 11 8 13 8 4 48 

    % of 
Tota
l 

,0% 1,4% 1,4% 2,9% 15,7% 11,4% 18,6% 11,4% 5,7% 
68,
6% 

Total Cou
nt 

3 2 2 2 11 10 22 11 7 70 

  % of 
Tota
l 

4,3% 2,9% 2,9% 2,9% 15,7% 14,3% 31,4% 15,7% 10,0% 
100
,0% 

Correlations 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 

 
ALPHA 
BANK 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΜΠΟΡΗΚ
Ζ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
EUROBA

NK 

ΣΡΑΠΔΕ
Α 

ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΡΑΠΔ
ΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗ
Ω 

Kendall's 
tau_b 

ALPHA BANK Correlation 
Coefficient 

1,000 -,112 -,210(*) -,071 -,243(*) -,120 

    Sig. (2-tailed) . ,248 ,028 ,459 ,012 ,208 

    N 70 70 70 70 70 70 

  ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Correlation 
Coefficient 

-,112 1,000 ,088 -,193(*) -,169 
-

,385(**) 
    Sig. (2-tailed) ,248 . ,369 ,048 ,086 ,000 

    N 70 70 70 70 70 70 

  ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

Correlation 
Coefficient 

-,210(*) ,088 1,000 -,077 -,138 -,117 

    Sig. (2-tailed) ,028 ,369 . ,428 ,158 ,223 

    N 70 70 70 70 70 70 

  EUROBANK Correlation 
Coefficient 

-,071 -,193(*) -,077 1,000 -,086 -,215(*) 

    Sig. (2-tailed) ,459 ,048 ,428 . ,375 ,025 

    N 70 70 70 70 70 70 

  ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΚΤΠΡΟΤ 

Correlation 
Coefficient 

-,243(*) -,169 -,138 -,086 1,000 -,030 

    Sig. (2-tailed) ,012 ,086 ,158 ,375 . ,760 

    N 70 70 70 70 70 70 

  ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΗΡΑΗΩ 

Correlation 
Coefficient 

-,120 -,385(**) -,117 -,215(*) -,030 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,208 ,000 ,223 ,025 ,760 . 

    N 70 70 70 70 70 70 
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Communalities 
 

  Initial Extraction 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ 
ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1,000 ,234 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ ΚΑΗ Ζ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

1,000 ,960 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ 
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

1,000 ,639 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ο 
ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΜΔ 
ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

1,000 ,532 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΔΠΗΚΟΗΩΝΗΑ ΣΩΝ ΑΞΗΩΝ 
ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1,000 ,633 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,972 39,431 39,431 1,972 39,431 39,431 1,970 39,395 39,395 

2 1,027 20,550 59,981 1,027 20,550 59,981 1,029 20,586 59,981 

3 ,894 17,872 77,853             

4 ,655 13,090 90,943             

5 ,453 9,057 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix(a) 

  

Component 

1 2 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΔΠΗΚΟΗΩΝΗΑ ΣΩΝ ΑΞΗΩΝ 
ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

,795 -,042 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ 
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

,780 ,174 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ο 
ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΜΔ 
ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

,704 -,192 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ 
ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

,483 -,020 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ ΚΑΗ Ζ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

,043 ,979 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
 
 Rotated Component Matrix(a) 

  

Component 

1 2 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΔΠΗΚΟΗΩΝΗΑ ΣΩΝ ΑΞΗΩΝ 
ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

,796 -,007 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ 
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

,772 ,208 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ο 
ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΜΔ 
ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

,712 -,161 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ 
ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

,484 ,001 

1Ζ ΠΡΟΣΔΡΔΟΣΖΣΑ Ζ 
ΔΗΛΗΚΡΗΝΔΗΑ ΚΑΗ Ζ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

9,15E-005 ,980 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
 
 Component Transformation Matrix 
 

Component 1 2 

1 ,999 ,044 

2 -,044 ,999 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 


