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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι µια έννοια που τις τελευταίες δεκαετίες
κερδίζει όλο και µεγαλύτερη αποδοχή στον επιχειρηµατικό κόσµο. Αρκετά
αµφιλεγόµενη ως προς τη χρησιµότητά της, δέχτηκε τα πυρρά πολλών, τόσο από τον
ακαδηµαϊκό όσο και τον επιχειρηµατικό κόσµο, όµως σταθερά κέρδισε την
εµπιστοσύνη πολλών επιχειρηµατιών οι οποίοι πίστεψαν και επένδυσαν σε αυτήν.
Ξεκινώντας, επιχειρείται µια ανασκόπηση στην ιστορική διαδροµή, και στους
παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάγκης δηµιουργίας της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης αρχικά, καθώς επίσης αναφορά γίνεται σε κάποιες θεωρίες που έχουν
αναπτυχθεί και κατηγορίες της ΕΚΕ που έχουν διαµορφωθεί µε την πάροδο του
χρόνου. Αναφορά γίνεται και στις επικρίσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς αλλά και στα
οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της, τόσο σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο αλλά
και σε ότι αφορά τους καταναλωτές και τους εργαζόµενους και τον τρόπο µε τον οποίο
επηρεάζονται από την εφαρµογή της. Επιχειρείται να συνδεθεί µε την έννοια της
ποιότητας και τον τρόπο που αυτές οι δύο έννοιες µπορούν να λειτουργήσουν µαζί και
να συµπληρώσουν η µία την άλλη. Ακόµα αναφορά γίνεται και στην παρουσία της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο. Στο δεύτερο
µέρος γίνεται παρουσίαση της Τράπεζας Πειραιώς, της πορείας, των αξιών και των
δράσεών της όσον αφορά της επιχειρησιακή της ηθική. Τέλος, στο ερευνητικό µέρος
ακολουθεί ανάλυση και παρουσίαση της έρευνας για τα προγράµµατα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς, τους λόγους που την έχει
υιοθετήσει, τις πρακτικές που εφαρµόζει στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας που
ακολουθεί και στη διαµόρφωση της κουλτούρας και του αποτυπώµατός της στην
ελληνική αλλά και τη διεθνή πραγµατικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οι άνθρωποι δηµιουργούν επιχειρήσεις ώστε µε τους φυσικούς πόρους που
έχουν στη διάθεση τους να επιτύχουν κοινούς στόχους. Οι οργανισµοί που επιδιώκουν
αυτούς τους στόχους αλληλεπιδρούν µε τους άλλους µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που
ονοµάζεται κοινωνία. Ανάλογα µε τον σκοπό που επιδιώκουν οι οργανισµοί µπορούν
να ταξινοµηθούν σε κερδοσκοπικούς, κυβερνητικούς και µην κερδοσκοπικούς. Οι
πρώτοι έχουν σκοπό την επίτευξη του κέρδους για τους ιδιοκτήτες τους, οι
κυβερνητικοί υπάρχουν για να ορίσουν τους κανόνες και τις δοµές της κοινωνίας που οι
επιχειρήσεις λειτουργούν. Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί έχουν σκοπό το κοινωνικό
καλό, όταν η πολιτική θέληση ή το κερδοσκοπικό κίνητρο είναι ανεπαρκές να καλύψει
τις κοινωνικές ανάγκες.
Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι σηµαντική αλλά
και αµφιλεγόµενη συγχρόνως. Είναι σηµαντική γιατί ο κερδοσκοπικός τοµέας των
οργανισµών είναι ο µεγαλύτερος και ο πιο καινοτοµικός σε µια κοινωνία και προωθεί
την κοινωνική ανάπτυξη και την αφθονία. Οι επιχειρήσεις συνδέονται µε την κοινωνία
ώστε να συνεργαστούν αµοιβαία µε ευεργετικά αποτελέσµατα. Η ΕΚΕ ορίζει την
κοινωνία σε ευρύτερη έννοια, και σε πολλά επίπεδα, για να συµπεριλάβει όλους τους
ενδιαφεροµένους (stakeholders) και να διατηρήσει ένα συνεχόµενο ενδιαφέρον για τις
δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορεί να οριστούν από ένα
πολύ καθορισµένο πλαίσιο όπως καταναλωτές, εργαζόµενους, προµηθευτές, πιστωτές
και ελεγχόµενες αρχές σε άλλες µε πιο άµορφα πλαίσια όπως οι τοπικές κοινωνίες και
το περιβάλλον (Werther και Chandler, 2006).
Ιστορική αναδροµή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Οι επιχειρήσεις δέχονται µεγάλη πίεση να υιοθετούν δραστηριότητες οι οποίες
περιγράφονται σαν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Ενώ πολλές από αυτές τις
δραστηριότητες υπάγονται στο πλαίσιο της νοµικής συµµόρφωσης, όπως η
περιβαλλοντική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να προχωρήσουν πέρα από
αυτό και να αναλάβουν ρόλους που παλαιότερα κατέχονταν από το δηµόσιο τοµέα,
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όπως η ενίσχυση της εκπαίδευσης και η εµπλοκή στη διακυβέρνηση των κοινοτήτων
(Jenkins, 2006).
∆εν υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός ορισµός της ΕΚΕ. Η

ΕΚΕ έχει

χρησιµοποιηθεί ως συνώνυµο για την επιχειρηµατική ηθική, ισοδυναµεί µε

την

εταιρική φιλανθρωπία, και θεωρείται ως σχετική µε την περιβαλλοντική πολιτική. Η
ΕΚΕ επίσης συγχέεται µε την Εταιρική Κοινωνική Επίδοση (Corporate Social
Performance) και την έννοια του Corporate Citizenship. Η έλλειψη συνέπειας όσον
αφορά τη χρήση του όρου ΕΚΕ καθιστά δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσµατα σε
όλες τις µελέτες, και περιορίζει την ικανότητα να κατανοήσουµε τις επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Καθώς επιλύονται και άλλα θέµατα,
υπάρχει ελπίδα ότι θα οδηγηθούµε στην επικράτηση ενός αποδεκτού ορισµού της ΕΚΕ.
Έχοντας ένα καλό ορισµό της ΕΚΕ, µε µια κοινή ορολογία, θα βοηθήσει στη
µοντελοποίηση του ρόλου της οργανωτικής κουλτούρας και της ηγεσίας για τον
καθορισµό της σηµασίας της ΕΚΕ στο πλαίσιο ενός οργανισµού (McWilliams et al.
2006).
Αν και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των οργανισµών, των επιχειρήσεων και
των µάνατζερ τους, συζητιέται στην επιστηµονική βιβλιογραφία από το 1950, δεν
υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε το αν έχει επιτευχθεί πρόοδος στην βιβλιογραφία όσον
αφορά τις ευθύνες αυτές. Οι De Bakker et al. (2011) υποστηρίζουν ότι τρεις απόψεις
υπάρχουν όσον αφορά την εξέλιξη της ΕΚΕ. Σύµφωνα µε αυτό που ονοµάζουν
τπροοδευτική άποψη, η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ΕΚΕ, έχει αναπτυχθεί µε
εννοιολογική ασάφεια, και µέσω της διευκρίνισης των κεντρικών δοµών της και των
µεταξύ τους σχέσεΩν και φτάνει µέχρι τον έλεγχο της θεωρίας. Αυτή η διαδικασία
υποστηρίχθηκε από την εφαρµογή όλο και πιο εξελιγµένων ερευνητικών µεθόδων. Η
"variegational view" υποστηρίζει ότι η πραγµατοποίηση της προόδου στη βιβλιογραφία
για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι συγκαλυµµένη, ή ενδεχοµένως
ακόµα και να εµποδίζεται, από τη συνεχιζόµενη εισαγωγή νέων δοµών. Τέλος,
σύµφωνα µε την «κανονιστική» άποψη σχεδόν καµία πρόοδος δεν έχει σηµειωθεί, ή
στην πραγµατικότητα µπορεί να γίνει, λόγου του κανονιστικού χαρακτήρα της
βιβλιογραφίας.
Ο Carroll (1999) επιχειρεί να παρουσιάσει µια διαχρονική εξέλιξη της έννοιας
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ξεκινάει την ανασκόπηση του από την δεκαετία
του ‘50 και φτάνει µέχρι τη σύγχρονη εποχή κάνοντας όλες τις σηµαντικές στάσεις
στην διαµόρφωση της θεωρίας και της πρακτικής της ΕΚΕ. Αναφορά γίνεται στο βιβλίο
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ορόσηµο του Bowen (1953), Social Responsibilities of the Businessman. Στο παραπάνω
υποστηρίζεται ότι οι µερικές εκατοντάδες µεγάλες επιχειρήσεις είναι καίρια κέντρα
αποφάσεων και δύναµης και είναι γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν τις ζωές
των πολιτών σε πάρα πολλά σηµεία. Επειδή το βιβλίο του Bowen (1953) ασχολήθηκε
ειδικά µε τη θεωρία

της κοινωνικής ευθύνης, είναι εύκολο να φανεί

πώς θα

σηµατοδοτεί την σύγχρονη και σοβαρή συζήτηση για το θέµα. Ο Bowen υποστήριξε ότι
η κοινωνική ευθύνη δεν είναι πανάκεια, αλλά ότι παρέχει µια σηµαντική αλήθεια που
πρέπει να καθοδηγεί τις επιχειρήσεις στο µέλλον. Λόγω της έγκαιρης και δηµιουργικής
εργασίας του, λέγεται ότι ο Howard Bowen θα πρέπει να ονοµάζεται «Πατέρας της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Συνεχίζει έπειτα µε µια ανασκόπηση στη δεκαετία
του ‘60, η οποία σηµατοδοτεί µια σηµαντική αύξηση στις προσπάθειες να
επισηµοποιήσει ή, ακριβέστερα, να ορίσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ένας από
τους πρώτους και πιο εξέχοντες συγγραφείς σε αυτό το χρονικό διάστηµα ήταν ο
Davis, ο οποίος αργότερα έγραψε εκτενώς για το θέµα στο εγχειρίδιο του επιχείρηση
και κοινωνία, στις επόµενες αναθεωρήσεις, και τα άρθρα. Ο Davis στο ορισµό της
κοινωνικής ευθύνης που δίνει σε ένα άρθρο αναφέρει ότι πρόκειται για "αποφάσεις
επιχειρηµατιών και τις δράσεις τους που αναλαµβάνονται για λόγους, τουλάχιστον εν
µέρει πέραν των άµεσα οικονοµικά ή τεχνικά

ενδιαφερόµενων στην επιχείρηση»

(Davis, 1960, σ. 70). Ο Walton (1967) τόνισε ότι το κύριο συστατικό της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης περιλαµβάνει το στοιχείο του εθελοντισµού, σε αντιδιαστολή µε
τον καταναγκασµό, την έµµεση σχέση ορισµένων άλλων εθελοντικών οργανώσεων µε
την εταιρεία, και η αποδοχή ότι το κόστος δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί µε
οποιαδήποτε άµεση µετρήσιµη οικονοµική απόδοση (σ. 18). Στη δεκαετία του ‘70
σηµαντική δηµοσίευση ήταν αυτή του Harold Johnson’s (1971), Business in
Contemporary Society: Framework and Issues. Ο συγγραφέας παρουσίασε µια ποικιλία
ορισµών και απόψεων για την ΕΚΕ και, στη συνέχεια, προχώρησε σε κριτική και
ανάλυση τους. Ο Johnson παρουσιάσει για πρώτη φορά αυτό που ονοµάζεται
«συµβατική σοφία», η οποία ορίζεται ως εξής: «Μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία είναι
µία της οποίας τα διευθυντικά στελέχη ισορροπούν µια πολλαπλότητα συµφερόντων.
Αντί να αγωνίζεται µόνο για τα µεγαλύτερα κέρδη για τους µετόχους της, µια υπεύθυνη
επιχείρηση λαµβάνει επίσης υπόψη τους εργαζοµένους, τους προµηθευτές, τους
εµπόρους, τις τοπικές κοινότητες, και το κράτος» (σ. 50). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
Johnson υπαινίχθηκε τη δυνατότητα της προσέγγιση των ενδιαφερόµενων µερών καθώς
ο ίδιος παραπέµπει σε µια «πολλαπλότητα συµφερόντων» και αναφέρει αρκετά από
αυτά τα συγκεκριµένα συµφέροντα (οµάδες). Τη δεκαετία του ‘80 η έµφαση δόθηκε
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στην έρευνα και σε εναλλακτικά θέµατα, όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευαισθησία, η
CSP, η δηµόσια τάξη, η επιχειρηµατική ηθική, η θεωρία των ενδιαφερόµενων
µερών/διαχείριση, για να αναφέρουµε µόνο λίγα, αντί στους ορισµούς. Το ενδιαφέρον
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν πέθανε αλλά µάλλον άλλαξε ο πυρήνας
ανησυχίας της ΕΚΕ µε "αναδιατύπωση" των εναλλακτικών εννοιών, θεωριών,
µοντέλων και θεµάτων. Στην πάντα παρούσα αναζήτηση για την ανακάλυψη της
"αλήθειας", αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ περίεργο. Ως γενική παρατήρηση,
πρέπει να αναφερθεί ότι πολύ λίγες πρωτότυπες εισφορές έγιναν στον ορισµό της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη δεκαετία του 1990. Περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο, η έννοια της ΕΚΕ χρησίµευσε ως σηµείο αναφοράς για άλλες σχετικές έννοιες
και θέµατα, πολλά από τα οποία αγκάλιασαν την ΕΚΕ και τον τρόπο σκέψης και ήταν
αρκετά συµβατές µε αυτήν. Η CSP, η θεωρία των ενδιαφερόµενων µέρων, η θεωρία της
επιχειρηµατικής ηθικής, και η εταιρική ιδιότητα του πολίτη ήταν τα µείζονα θέµατα
που υπήρξαν οι µεγάλοι πρωταγωνιστές στη δεκαετία του 1990 (Carroll, 1999).

Κατηγορίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η σύγχρονη αντίληψη σχετικά µε την ΕΚΕ διαµορφώθηκε κυρίως από ένα
µοντέλο του Carroll (1979) και στο οποίο αναφέρει τέσσερις κατηγορίες κοινωνικής
ευθύνης. Η πρώτη είναι η οικονοµική ευθύνη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, δηλαδή να
είναι µια επιχείρηση επικερδής. Η δεύτερη είναι η νοµική, δηλαδή στο κατά πόσο
υπακούει στους κανόνες που έχει θεσπίσει η κοινωνία στην οποία λειτουργεί. Η τρίτη
κατηγορία είναι η ηθική υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις και αναφέρονται στην
υποχρέωση των επιχειρήσεων να λειτουργούν κατά τρόπο που θεωρείται δίκαιος και
σωστός. Αυτό βέβαια είναι σχετικό µε τις πεποιθήσεις για το τι είναι δίκαιο και ηθικό
σε κάποια κοινωνία και µπορεί να διαφέρει. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία σύµφωνα µε
τον Carroll είναι η φιλανθρωπική πλευρά και αναφέρεται κυρίως σε δράσεις οι οποίες
είναι επιθυµητές από την κοινωνία αλλά αναµενόµενες από τις επιχειρήσεις. Οι δύο
τελευταίες δεν είναι υποχρεωτικές και είναι στην διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων
αν θα τις υιοθετήσουν. Ακόµα, η ηθική και η φιλανθρωπική πτυχή της κοινωνικής
ευθύνης έχουν προσελκύσει µεγάλο ενδιαφέρον από τους ερευνητές καθώς δείχνουν το
βαθµό δέσµευσης των επιχειρήσεων στην υπεύθυνη συµπεριφορά που ξεπερνά τα όρια
της παρόρµησης και της συµµόρφωσης (Carlisle et al. 2004).
A. Οικονοµικές υποχρεώσεις
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Ιστορικά, οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί δηµιουργήθηκαν ως οικονοµικές
µονάδες που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τα µέλη της
κοινωνίας. Το κίνητρο του κέρδους καθιερώθηκε ως το κύριο κίνητρο για την
επιχειρηµατικότητα. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ο επιχειρηµατικός οργανισµός ήταν η
βασική οικονοµική µονάδα στην κοινωνία µας. Ως εκ τούτου, κύριος ρόλος του ήταν η
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που οι καταναλωτές χρειαζόντουσαν και
επιθυµούσαν µε ένα αποδεκτό κέρδος σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγµή η ιδέα του
κινήτρου του κέρδους µετατράπηκε στην έννοια της µεγιστοποίησης των κερδών, και
αυτή είναι η άποψη που επικρατεί από τότε. Όλες οι άλλες υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων βασίζονται στις οικονοµικές, γιατί χωρίς αυτές οι άλλες είναι άνευ
αντικειµένου εκτιµήσεις (Carroll, 1991).

Β. Νοµικές υποχρεώσεις
Η κοινωνία επιδοκιµάζει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν σύµφωνα µε το
κίνητρο του κέρδους, την ίδια στιγµή όµως αναµένεται από αυτές να συµµορφώνονται
µε τους νόµους και τους κανονισµούς που εκδίδονται από τις οµοσπονδιακές, κρατικές
και τοπικές κυβερνήσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν.
Ως µερική εκπλήρωση του «κοινωνικού συµβολαίου» µεταξύ των επιχειρήσεων και της
κοινωνίας, οι επιχειρήσεις αναµένεται να επιδιώκουν τους οικονοµικούς σκοπούς τους
στο πλαίσιο του νόµου. Οι νοµικές ευθύνες αντανακλούν από µια άποψη την
"κωδικοποιηµένη ηθική" υπό την έννοια ότι ενσωµατώνουν βασικές έννοιες των
δίκαιων πράξεων, όπως ορίζονται από τους νοµοθέτες. Απεικονίζονται ως το επόµενο
στρώµα στην πυραµίδα των κατηγοριών της ΕΚΕ, για να απεικονίσουν την ιστορική
τους εξέλιξη και µπορεί να θεωρηθεί ότι η συνύπαρξη τους µε τις οικονοµικές
υποχρεώσεις αποτελεί τους βασικούς κανόνες του ελεύθερου επιχειρηµατικού
συστήµατος (Carroll, 1991).
Γ. Ηθικές υποχρεώσεις

Αν και οι οικονοµικές και οι νοµικές υποχρεώσεις ενσωµατώνουν ηθικές νόρµες
για την ισότητα και την δικαιοσύνη, οι ηθικές ευθύνες αγκαλιάζουν τις εν λόγω
δραστηριότητες και πρακτικές που αναµένονται ή απαγορεύονται από τα µέλη της
κοινωνίας, ακόµη κι αν δεν είναι κωδικοποιηµένες στο εθνικό δίκαιο. Οι ηθικές
υποχρεώσεις ενσαρκώνουν αυτά τα πρότυπα, τους κανόνες, ή τις προσδοκίες που
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αντανακλούν µια ανησυχία από τους καταναλωτές, τους εργαζόµενους, τους µετόχους,
και το τι θεωρεί η κοινότητα ως δίκαιο και σωστό ή σε συνάρτηση µε τον σεβασµό ή
την προστασία των ηθικών δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων µερών.

Το κίνηµα της επιχειρηµατικής ηθικής, υποστήριζε ο Carroll το 1991, την
τελευταία δεκαετία έχει καθιερώσει σταθερά µια ηθική ευθύνη ως νόµιµο στοιχείο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αν και απεικονίζεται ως το επόµενο στρώµα της ΕΚΕ
πυραµίδας,

πρέπει

συνεχώς

να

αναγνωρίζεται

ότι

βρίσκεται

σε

δυναµική

αλληλεπίδραση µε τις νοµικές ευθύνες. ∆ηλαδή, πιέζει συνεχώς το νοµικό πλαίσιο να
διευρυνθεί ή να επεκταθεί ενώ την ίδια στιγµή τοποθετεί ακόµη υψηλότερα τις
προσδοκίες από τους επιχειρηµατίες να λειτουργούν σε επίπεδα παραπάνω από αυτά
που απαιτούνται από το νόµο.

∆. Φιλανθρωπικές υποχρεώσεις

Η φιλανθρωπία περιλαµβάνει αυτές τις εταιρικές πράξεις οι οποίες
εκπληρώνουν τις προσδοκίες της κοινωνίας ώστε οι επιχειρήσεις να θεωρούνται καλοί
εταιρικοί πολίτες. Αυτό περιλαµβάνει την ενεργό συµµετοχή τους σε πράξεις ή
προγράµµατα που να προωθούν την ανθρώπινη ευηµερία ή το ευ ζην. Παραδείγµατα
φιλανθρωπίας αποτελούν οι εισφορές των επιχειρήσεων σε οικονοµικούς πόρους ή
χρόνο, όπως συνεισφορές για τις τέχνες, την εκπαίδευση, ή την κοινότητα (Carroll,
1991).

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει την φιλανθρωπικές από τις ηθικές
υποχρεώσεις είναι ότι η πρώτες δεν αναµένονται από µια ηθική έννοια. Οι κοινότητες
επιθυµούν οι επιχειρήσεις να συµβάλουν µε χρήµατα, εγκαταστάσεις, και µε χρόνο των
εργαζοµένων σε ανθρωπιστικά προγράµµατα ή σκοπούς, αλλά δεν θεωρούν τις
επιχειρήσεις ως ανήθικες και αν δεν τα παρέχουν στο επιθυµητό επίπεδο (Carroll,
1991).

Η ανάγκη ύπαρξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Λόγω της απουσίας ύπαρξης µιας παγκόσµιας δοµής διακυβέρνησης που να
µπορεί να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες είναι υπόλογες για τις πράξεις τους, υπεύθυνες,
διαφανείς και οικολογικά βιώσιµες, µια µεγάλη εθελοντική υποδοµή έχει προκύψει για
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να αναδιαµορφώσει τις επιχειρήσεις και να προωθήσεις νέες πρακτικές και
συµπεριφορές. Σε αντίθεση µε την κυρίαρχη λογική της αγοράς, η οποία ζητά από τις
εταιρείες να επικεντρωθούν στην µεγιστοποίηση του πλούτου, αυτοί οι αναδυόµενοι
θεσµοί προσανατολίζονται σε µια σειρά από κοινωνικά ζητήµατα, την αειφορία, και σε
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders). Αυτoί οι νέοι θεσµοί -οι αναδυόµενοι
θεσµοί- για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναδιαµορφώνουν τους κανόνες µε τους
οποίους οι εταιρείες, ιδιαίτερα οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, παίζουν και
δηµιουργούν ένα νέο πλαίσιο µέσα στο οποίο τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη
θεωρούν τις εταιρείες υπεύθυνες για τις πράξεις τους. Μακροπρόθεσµα, αυτοί οι νέοι
κανόνες θα αναδιαµορφώσουν τις πεποιθήσεις για το τι οι εταιρείες πρέπει να κάνουν
για να διατηρήσουν τη νοµιµότητά τους και να γίνουν αποδεκτές κοινωνικά. Αυτή η
αναδυόµενη υποδοµή για την εταιρική ευθύνη προσπαθεί να επηρεάσει µε τη χρήση
µηχανισµών όπως µε την πίεση του περίγυρου, την διαφάνεια, διάφορες µετρήσεις, τον
ακτιβισµό, και, όλο και περισσότερο, την πίεση στις εταιρείες να βελτιώσουν τα
αποτελέσµατά τους στους ανθρώπους, στον πλανήτη και τις κοινωνίες (Waddock,
2008). Η βασική ιδέα είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να ενεργήσει πέρα από κλασικά
όρια της Επιχείρησης, όχι µόνο για να παράγει κέρδος, αλλά επίσης να συµβάλλει
στην «κόλλα» και τη «συνοχή» της κοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και
οικολογικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό προκαλεί την πεποίθηση, κυρίως στις
αγγλοσαξονικές οικονοµίες, ότι τα κοινωνικά ζητήµατα είναι περιφερειακά όσον αφορά
τις προκλήσεις της εταιρικής διαχείρισης. Ένας βασικός λόγος για την εµφάνιση της
ΕΚΕ είναι η συνδεσιµότητα και η αλληλεξάρτηση της επιχείρησης µε το κοινωνικό,
πολιτικό, οικονοµικό και οικολογικό της περιβάλλον. Τα κλασικά οργανωτικά όρια
έχουν γίνει περισσότερο ή λιγότερο παρωχηµένα ή πλεονάζοντα. Αυτό που κάποτε
ήταν «έξω» από την επιχείρηση τώρα είναι «µέσα» και αντίστροφα. Ένας οργανισµός
αναγκάζεται να είναι ένα «ανοικτό σύστηµα» το οποίο λειτουργεί ως ένα ευέλικτο
δίκτυο µε απρόβλεπτο και σύνθετο περιβάλλον (Schoemaker et al. 2006).
Τα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις επιχειρήσεις

Η σηµαντικότητα των κινήτρων της ΕΚΕ στην ενίσχυση των σχέσεων µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, την βελτίωση των επιδόσεων, και στη δηµιουργία άλλων οφελών
έχει συζητηθεί εντόνως. Πολλοί µάνατζερς βλέπουν αυτά τα προγράµµατα ως ακριβές
δραστηριότητες οι οποίες ανταµείβουν µόνο την κοινωνία σε βάρος του τελικού
αποτελέσµατος. Αν και αυτό ως ένα βαθµό για κάποιες πτυχές της ΕΚΕ είναι αλήθεια,
πιστεύεται ότι οι οργανισµοί ωφελούνται εµµέσως και σε µακροχρόνια βάση. Επιπλέον,
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πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις που έχουν
τέτοια

προγράµµατα.

Κάποια

από

αυτά

τα

οφέλη

είναι

η

αυξηµένη

αποτελεσµατικότητα, η βελτιωµένη διαδικασία αποφάσεων, η αυξηµένη πίστη από τους
καταναλωτές, η καλύτερη ποιότητα προϊόντων, η µεγαλύτερη αφοσίωση των
εργαζοµένων, και η βελτιωµένη χρηµατοοικονοµική επίδοση. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις
που καθιερώνουν µια φήµη που στηρίζεται στην εµπιστοσύνη, την δικαιοσύνη, και την
ακεραιότητα πετυχαίνουν µια εικόνα επιτυχίας που µεταφράζεται σε µεγαλύτερη
οικονοµική επίδοση (Thorne et al. 2008).

Οι Kotler και Lee (2005) αναφέρουν µια έρευνα του Business for Social
Responsibility, ο οποίος είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος παρέχει στις
επιχειρήσεις πληροφορίες, εργαλεία, εκπαίδευση και συµβουλές µε σκοπό να
υιοθετήσουν την ΕΚΕ. Με την εµπειρία και την έρευνα τους προκύπτουν κάποια οφέλη
που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις που την υιοθετούν:
•

Αυξηµένες πωλήσεις και µερίδιο αγοράς

•

Ενδυνάµωση του brand

•

Ενισχυµένη εταιρική εικόνα και επιρροή

•

Ενισχυµένη ικανότητα να ελκύσουν, να κινητοποιήσουν και να διατηρήσουν
εργαζοµένους

•

Μειωµένα λειτουργικά κόστη

•

Ενισχυµένη ικανότητα να ελκύσουν επενδυτές και οικονοµικούς αναλυτές

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως στρατηγική

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (πολιτική, πρόγραµµα ή διαδικασία) γίνεται
στρατηγική, όταν αποδίδει σηµαντικά οφέλη για την επιχείρηση, ιδίως µέσω της
στήριξης του πυρήνα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συµβάλλοντας έτσι
στην αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και στην ολοκλήρωση της αποστολής της.
Ενώ οι εµπειρικές µελέτες µέχρι σήµερα έχουν εστιάσει κατά κύριο λόγο στη σχέση
µεταξύ της ΕΚΕ και των οικονοµικών επιδόσεων της (ειδικά τα βραχυπρόθεσµα
κέρδη), οι Burke και Logsdon (1996) προτείνουν µια πιο ολοκληρωµένη βάση για τον
προσδιορισµό της ΕΚΕ και των στρατηγικών επιχειρηµατικών συµφερόντων. Το
επόµενο στάδιο στην ακαδηµαϊκή συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη επικεντρώνεται
στην αποσαφήνιση και στην ποσοτικοποίηση των οφελών από την ΕΚΕ. Εµπειρικές
αναλύσεις της σχέσης ανάµεσα στην ΕΚΕ και την κερδοφορία άρχισαν να εµφανίζονται
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στα µέσα της δεκαετίας του 1970, αλλά δεν οδήγησαν σε συναίνεση. Οι µελέτες αυτές
έχουν χρησιµοποιήσει γενικά ένα ενιαίο µέτρο της κοινωνικής απόδοσης (όπως ο
δείκτης εξωτερικής φήµης, η ανάλυση του περιεχοµένου των εταιρικών ετήσιων
εκθέσεων και αξιολογήσεις), τα οποία συσχετίζονται µε διάφορα µέτρα οικονοµικών
επιδόσεων της εταιρείας. Οι ερευνητές συνήθως αναγνωρίζουν την αδυναµία αυτών
των µέτρων για µια ενιαία µέτρηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά
επισηµαίνουν ακόµα την εξαιρετική δυσκολία της συλλογής δεδοµένων για το ευρύ
φάσµα των πρακτικών της ΕΚΕ και για τον αριθµό των επιχειρήσεων που εκτελούν
στατιστικές αναλύσεις. Πιο πρόσφατα, ορισµένοι υποστηρίζουν ότι τα θεµελιώδη
προβλήµατα ορισµού της ΕΚΕ, σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα µετρήσεων, κάνουν
τις προσπάθειες για την εξεύρεση στατιστικών σχέσεων µεταξύ της ΕΚΕ και των
κερδών άκρως προβληµατικές.

Η νεοφιλελεύθερη άποψη τονίζει, σύµφωνα µε τον Broomhill (2007), τα
στρατηγικά οφέλη που προκύπτουν από την προσέγγιση της ΕΚΕ. Εν µέρει, αυτά τα
στρατηγικά οφέλη είναι µε τη µορφή των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, µε σκοπό
την προστασία των εταιρειών από απειλές που προέρχονται από τα ενδιαφερόµενα
µέρη, κοινωνικούς ακτιβιστές και επιθέσεις των καταναλωτών και των κυβερνήσεων.
Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχει και η αντίληψη ότι µπορεί να υπάρχουν και θετικά
στρατηγικά πλεονεκτήµατα στην αγορά για µια εταιρεία που υιοθετεί την προσέγγιση
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Βικιπαίδεια, η web-based εγκυκλοπαίδεια
(http://en.wikipedia.org), δείχνει ότι το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη µέσα σε µια εταιρεία µπορεί να βασίζεται σε ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα επιχειρήµατα τα οποία είναι ένας συνδυασµός της διαχείρισης κινδύνων
και της προσέγγισης του στρατηγικού πλεονεκτήµατος:
•

Ανθρώπινο ∆υναµικό
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να αποτελέσει σηµαντική βοήθεια για να
προσελκύσει και να διατηρήσει, ιδίως στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς.
Η ΕΚΕ µπορεί επίσης να βοηθήσει στη δηµιουργία θετικού κλίµατος και καλής
ατµόσφαιρα µεταξύ των υφιστάµενων υπαλλήλων.

•

∆ιαχείριση Κινδύνου
Η διαχείριση του κινδύνου είναι κεντρικό µέρος πολλών εταιρικών
στρατηγικών. Η Φήµη που µπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για τη δηµιουργία
της µπορεί να καταστραφεί σε λίγες ώρες µε περιστατικά όπως σκάνδαλα
διαφθοράς ή περιβαλλοντικά ατυχήµατα. Τα περιστατικά αυτά µπορούν επίσης
12

να τραβήξουν ανεπιθύµητη προσοχή από τις ρυθµιστικές αρχές, τα δικαστήρια,
τις κυβερνήσεις και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η οικοδόµηση µιας γνήσιας
κουλτούρας του «κάνουµε το σωστό» µέσα σε µια εταιρία µπορεί να
αντισταθµίσει τους κινδύνους αυτούς.
•

Η διαφοροποίηση του εµπορικού σήµατος
Σε πολυσύχναστες αγορές οι εταιρείες αγωνίζονται για τον «Παράγοντα X»
που

µπορεί

να

τους

ξεχωρίζει

από

τον

ανταγωνισµό

στο

µυαλό

των καταναλωτών. Αρκετές µεγάλες µάρκες, όπως η The Body Shop
είναι χτισµένα σε ηθικές αξίες.
•

Άδεια λειτουργίας
Οι εταιρείες θέλουν να αποφεύγουν τις παρεµβολές στην επιχείρησή τους µέσω
της φορολογίας ή κανονισµών. Με τη λήψη ουσιαστικών µέτρων εθελοντικά
µπορούν να πείσουν τις κυβερνήσεις και το ευρύ κοινό ότι λαµβάνουν τα
τρέχοντα ζητήµατα, όπως η υγεία και η ασφάλεια, ή το περιβάλλον στα σοβαρά
και έτσι να αποφύγουν τις παρεµβάσεις.

•

Απόσπαση της προσοχής
Μεγάλες εταιρείες που η φήµη τους έχει προβλήµατα που οφείλονται στις
βασικές επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες µπορεί να ασκούν υψηλού προφίλ
προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ώστε να επιστήσουν την προσοχή
µακριά από τις αντιληπτές αρνητικές επιπτώσεις. Έτσι, η British American
Tobacco (BAT) λαµβάνει µέρος σε πρωτοβουλίες για την υγεία και ο γίγαντας
του πετρελαίου BP έχει εγκαταστήσει πολύ ορατές ανεµογεννήτριες στις στέγες
ορισµένων πρατηρίων βενζίνης στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Οργάνωση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ενοποίηση της επιχείρησης µε τις κοινωνικές ανάγκες χρειάζεται κάτι
περισσότερο από καλές προθέσεις και ισχυρή ηγεσία. Χρειάζεται προσαρµογές στη
οργάνωση, την υποβολή εκθέσεων και κίνητρα. Λίγες επιχειρήσεις συµµετέχουν σε
λειτουργίες διαχείρισης, σε διαδικασίες οι οποίες αναγνωρίζουν και θέτουν σε
προτεραιότητα τα κοινωνικά ζητήµατα βασιζόµενες στη σηµασία τους για τις
λειτουργίες της επιχείρησης και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Ακόµα λιγότερες
έχουν ενοποιήσει τη φιλανθρωπία µε τον τρόπο µάνατζµεντ της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, ακόµα λιγότερες αναζητούν την κοινωνική διάσταση στον πυρήνα αξίας τους.
Για να κάνει κανείς τα παραπάνω απαιτείται µια πολύ διαφορετική προσέγγιση τόσο
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όσον αφορά την ΕΚΕ όσο και στην φιλανθρωπία από ότι συνηθίζεται στις µέρες µας.
Οι εταιρείες πρέπει να αποµακρυνθούν από την τεµαχισµένη, αµυντική στάση τους σε
µια πιο ενοποιηµένη, θετική προσέγγιση. Η έµφαση πρέπει να αποµακρυνθεί από την
εικόνα και δοθεί στην ουσία (Porter και Kramer, 2006).

Η στρατηγική έχει πάντα σχέση µε τις επιλογές και η επιτυχία στην ΕΚΕ δεν
διαφέρει σε αυτό. Έχει σχέση µε την επιλογή των θεµάτων που θα δοθεί έµφαση. Η
βραχυχρόνια απόδοση ωθεί τις εταιρείες να µην επενδύουν στη δηµιουργία κοινωνικής
αξίας. Υποστηρίζεται, αντιθέτως, ότι η δηµιουργία αξίας πρέπει να θεωρηθεί σαν
έρευνα και ανάπτυξη, σαν µακροχρόνια επένδυση στη µελλοντική ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησης. Τα δισεκατοµµύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί στην ΕΚΕ και στη
φιλανθρωπία θα αποδώσουν πολύ µεγαλύτερο όφελος τόσο στις επιχειρήσεις όσο και
στην κοινωνία (Porter και Kramer, 2006).

Κριτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει δεχτεί όµως και µεγάλη κριτική. Γνωστό
είναι το άρθρο του Milton Friedman (1970) στο οποίο υποστηρίζει ότι τα άτοµα έχουν
υποχρεώσεις ενώ η επιχείρηση είναι ένα «τεχνητό» άτοµο, που σκοπό έχει το κέρδος.
Εξαιρεί κάποιους οργανισµούς φιλανθρωπικούς ή τους µη κερδοσκοπικούς. Επίσης
υποστηρίζει ότι ο µάνατζερ έχει υποχρέωση πρωτίστως στον εργοδότη του και στους
µετόχους. Συνεπώς υπάρχει µια σύγκρουση συµφερόντων που βάζει τον µάνατζερ να
πάρει ρόλους στην κοινωνία που δεν του ανήκουν όπως του δηµόσιου υπάλληλου, του
δικαστή, του νοµοθέτη και του εκτελεστή. Υποστηρίζει ότι το καλό της κοινωνίας
επιτυγχάνεται όταν ο µάνατζερ προσπαθεί να επιτύχει το καλό της επιχείρησης. Όπως
και τόσοι άλλοι νεοκλασικοί οικονοµολόγοι διαχωρίζει την επιχείρηση από την
κοινωνία και υποστηρίζει ότι «the business of business is business». ∆ιαχωρίζοντας
αυτές τις έννοιες φτάνει στο σηµείο να αρνηθεί την αναγκαιότητα, ακόµα και την
εγκυρότητα της έννοιας της ΕΚΕ χαρακτηρίζοντας την ως «ένα θεµελιώδες
ανατρεπτικό δόγµα».

Σε ένα άρθρο του για την θεωρία stakeholder, ο Freeman (1984) υποστηρίζει ότι
οι επιχειρήσεις έχουν σχέσεις µε πολλές κοινωνικές οµάδες οι οποίες επηρεάζονται
αλλά και επηρεάζουν την επιχείρηση. Η θεωρία stakeholder, η οποία αναδείχθηκε σαν
κυρίαρχη στη ΕΚΕ, έχει εξελιχθεί µε πολλούς νέους και ενδιαφέροντες τρόπους.
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Σύµφωνα µε τους Donaldson και Preston (1995) υπάρχουν τρεις πλευρές αυτής της
θεωρίας - κανονιστική, οργανική, και περιγραφική- οι οποίες είναι αµοιβαία
υποστηριζόµενες. Οι Jones και Wicks (1999) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αφορά το
«πως οι µάνατζερ θα δηµιουργήσουν ηθικά εφικτές προσεγγίσεις στις επιχειρήσεις και
θα τις κάνουν να λειτουργήσουν».

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει γίνει mainstream (Franklin, 2008), µε κατ'
εκτίµηση δαπάνες που φθάνουν τα 300 δισεκατοµµύρια δολάρια µόνο στις Ηνωµένες
Πολιτείες (Giving USA foundation, 2007). Ενώ η ΕΚΕ αποτελεί υποστήριξη σε
ευγενείς σκοπούς, οι εταιρείες την εξασκούν τόσο για να αυξήσουν την επένδυση τους
στην διαφάνεια και στις καλές δράσεις αλλά και στο να τις επικοινωνήσουν προς τα
έξω (Luo και Bhattacharya, 2006). Αυτές οι πρακτικές έχουν οδηγήσει σε επιχειρήµατα
ότι η ΕΚΕ γεννά κοινωνικό κυνισµό και καχυποψία (Porter και Kramer 2004, Luo και
Bhattacharya 2006), και τα τελευταία ανεπίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές
υποπτεύονται ότι οι επιχειρήσεις κάνουν greenwashing (Reuters, 2008) και
εκµεταλλεύονται την έννοια της (Progressive Grocer, 2008). Τα εταιρικά σκάνδαλα, η
ανυπαρξία ηθικής, ο κυνισµός και το άγχος για τη σύγχρονη ζωή (Arumi et al 2005,
Helm 2004, Mohr et al. 1998) µπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές στο να είναι
επιφυλακτικοί στους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις συµµετέχουν στην
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Progressive Grocer, 2008). Παρακινηµένες εν µέρει από
την παρούσα τοποθέτηση µε τον σκεπτικισµό των καταναλωτών, οι πρόσφατες µελέτες
έχουν µεταβάλει τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα εταιρικά κίνητρα ως
παράγοντες που αλλοιώνουν τη σχέση µεταξύ της ΕΚΕ και των αντιδράσεων των
καταναλωτών (Barone et al. 2007). Ωστόσο, η κατανόηση του πώς και πότε η
καχυποψία του καταναλωτή, όπως προκύπτει από αρνητικές αντιλήψεις του για τα
εταιρικά κίνητρα, επηρεάζει τις µεταβλητές αξιολόγησης των καταναλωτών
εξακολουθεί να είναι περιορισµένη. Οι Vlachos et al (2008) στην έρευνα τους
εξετάζουν το αν, το πώς, και το πότε οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τα κίνητρα
επηρεάζουν άµεσα τις αντιδράσεις τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι καταναλωτές είναι πιθανό να δεχθούν δράσεις που γίνονται µε γνώµονα
κίνητρα που έχουν σχέση µε ηθικές αξίες, διότι θεωρούν ότι η επιχείρηση θα ενεργήσει
από ειλικρινές και καλοπροαίρετες προθέσεις. Πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις
σχεδιάζουν δράσεις ΕΚΕ γιατί νοιάζονται και θεωρούν την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη και τις δρασεις της, ότι προκύπτουν από την ηθική συµπεριφορά µιας
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επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές είναι πιθανό να δουν κάποιες
δράσεις προς τους stakeholders µε γνώµονα αρνητικά κίνητρα καθώς πιστεύουν ότι η
εταιρεία επιδιώκει να αποφύγει την τιµωρία από αυτά τα ενδιαφερόµενα µέρη και
φοβούνται ότι

τα προγράµµατα µιας επιχείρησης µπορεί να εξαφανιστούν στην

επόµενη ύφεση (Franklin, 2008). Απαραίτητη προϋπόθεση για να εµπιστευθεί µια
επιχείρηση είναι η πεποίθηση ότι η επιχείρηση θα εξακολουθήσει να τηρεί τις
υποσχέσεις της, ακόµα και όταν κανείς δεν κοιτάζει ή επιβάλει αυτές τις δράσεις
(Bhattacharya et al. 1998).
Οι Vlachos et al. (2008) αναµένουν ότι οι καταναλωτές θα αντιληφθούν την
ΕΚΕ και τα κίνητρα που την ωθούν ως επιχειρηµατικοί στόχοι και θα την δουν
αρνητικά ή ανεύθυνα. Εάν οι καταναλωτές αντιληφθούν την ΕΚΕ, όπως ακριβώς κάθε
άλλη διαφηµιστική δραστηριότητα τότε η εµπιστοσύνη, η υποστήριξη, και οι προθέσεις
τους είναι πιθανό να παραµείνουν αµετάβλητες. Ωστόσο, οι καταναλωτές µπορεί να
είναι απρόθυµοι να δεχτούν παρεµβολές µεγιστοποίησης του κέρδους από τους
µάνατζερς σε αξίες που είναι πολύ σηµαντικές (Barone et al. 2000). Έτσι, ενώ οι
στρατηγικές που βασίζονται

σε αποδόσεις µπορεί να επηρεάζουν θετικά τη

συµπεριφορά των αποτελεσµάτων, αναµένεται ότι οι αρνητικές άµεσες επιπτώσεις θα
κυριαρχήσουν, λόγω της αυξηµένης καχυποψίας των καταναλωτών και του κοινωνικού
κυνισµού. Η ανήθικη συµπεριφορά κατά την τελευταία δεκαετία έχει απασχολήσει
έντονα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και έχει αυξήσει την προσοχή του κοινού για την
διαφθορά ακόµη και για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (Arumi et al. 2005). Οι
Berens et al. (2007) υποστηρίζουν ότι η ΕΚΕ είναι µια µετριοπαθής µεταβλητή, όταν
είναι πιο προσωπικά σχετιζόµενη συγκριτικά µε την εταιρικές ικανότητες και το
αντίστροφο. Υποστηρίζεται ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι πιο προσωπική σχετικά
µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δεδοµένου ότι η πρώτη

σχετίζεται µε την

ικανοποίηση των χαµηλότερων στην ιεραρχία αναγκών (φυσιολογικές ανάγκες) ενώ η
δεύτερη αφορά την ικανοποίηση των ανωτέρων τάξεων αναγκών (ανάγκες αυτόβελτίωσης). Σε καιρούς οικονοµικής αβεβαιότητα και δυσπιστίας, οι καταναλωτές
µπορεί να δώσουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών που τοποθετούνται
χαµηλότερα στις ιεραρχική πυραµίδα (Herzberg, 1966).

Το πρόγραµµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι τώρα όλο και
περισσότερο υπό αµφισβήτηση, µε µερικούς να υποστηρίζουν ότι έχει αποτύχει να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες ότι θα µπορούσε να µετατρέψει τις επιδόσεις των
επιχειρήσεων. Πολλές εταιρίες που πρωτοστατούν στο Ηνωµένο Βασίλειο επιλέγουν
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τώρα να µην χρησιµοποιούν τον όρο ΕΚΕ, προτιµώντας αντ 'αυτού την έκφραση
«εταιρική ευθύνη» ή απλά «βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων». Όποια και αν είναι
άποψη κάποιου για την αξία της διατήρησης ενός προγράµµατος που ονοµάζεται ΕΚΕ,
είναι σαφές ότι οι εµπορικές κινητήριες δυνάµεις των υπεύθυνων επιχειρηµατικών
πρακτικών διαφέρουν σε διάφορους τοµείς και σε διαφορετικά µέρη του κόσµου. Για
παράδειγµα, σε πολλά αν όχι σε όλα τα µέρη του κόσµου η ικανότητα της κοινωνίας
των πολιτών να κάνουν τις εταιρείες να λογοδοτήσουν είναι πολύ περιορισµένη, οι
εταιρείες είναι ευάλωτες στις εξωτερικές επικρίσεις από τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις, και σίγουρα δεν βλέπουν όλοι µια πρόθεση των επιχειρήσεων για σταθερά
«Υπεύθυνη συµπεριφορά» ή υψηλά πρότυπα στην άσκηση της πρακτικής τους. Τα
κίνητρα της ΕΚΕ είναι εγγενώς προσανατολισµένα στην αγορά. Περιλαµβάνουν ένα
φάσµα εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που δηµιουργούν την «Επιχειρηµατική
υπόθεση» για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, από την διαχείριση κινδύνου, τις
εκστρατείες πίεσης από µη κυβερνητικές ευκαιρίες, µε την δυναµική για τη δηµιουργία
νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών µέσω κοινωνικά επωφελών καινοτοµιών (Siegele και
Ward, 2007).

Θεωρίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι Garriga και Mele (2004) θεωρούν ως δεδοµένο σηµείο εκκίνησης για µια ορθή
ταξινόµηση, την υπόθεση ότι οι πιο σχετικές θεωρίες της ΕΚΕ και οι σχετικές
προσεγγίσεις εστιάζουν σε µία από τις ακόλουθες πτυχές της κοινωνικής
πραγµατικότητας: την οικονοµία, την πολιτική, την κοινωνική ένταξη και την ηθική. Η
έµπνευση για αυτήν την υπόθεση έχει τις ρίζες της σε τέσσερις πτυχές οι οποίες,
σύµφωνα µε τον Parsons (1961), µπορούν να παρατηρηθούν σε οποιαδήποτε κοινωνικό
σύστηµα: η προσαρµογή στο περιβάλλον (που σχετίζονται µε τους πόρους και τα
οικονοµικά), η επίτευξη των στόχων (που σχετίζονται µε στην πολιτική), την κοινωνική
ένταξη και το σχέδιο συντήρησης ή λανθάνουσας κατάστασης (που σχετίζονται µε τον
πολιτισµό και τις αξίες). Αυτή η υπόθεση επιτρέπει την ταξινόµηση αυτών των θεωριών
σε τέσσερις οµάδες (Garriga και Mele, 2004):
1. Μια πρώτη οµάδα στην οποία γίνεται η παραδοχή ότι η εταιρεία είναι ένα µέσο
για τη δηµιουργία πλούτου και ότι αυτή είναι η µόνη κοινωνική ευθύνη.
Μόνο η οικονοµική πλευρά των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των επιχειρήσεων και
της κοινωνίας των πολιτών λαµβάνεται υπόψη. Έτσι, οποιαδήποτε υποτιθέµενη
κοινωνική δραστηριότητα είναι αποδεκτή αν, και µόνο αν, είναι συνεπής µε τη
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δηµιουργία πλούτου. Αυτή η οµάδα των θεωριών θα µπορούσαν να ονοµαστούν
οργανικές θεωρίες επειδή κατανοούν την ΕΚΕ ως ένα απλό µέσο για την
επίτευξη του κέρδους.
2. Μια δεύτερη οµάδα στην οποία η κοινωνική εξουσία της επιχείρησης
τονίζεται, ειδικά στη σχέση µε την κοινωνία και την ευθύνη της στην πολιτική
αρένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η εταιρεία να δέχεται κοινωνικές υποχρεώσεις
και

δικαιώµατα ή να συµµετέχει σε ορισµένες κοινωνικές συνεργασίες. Η

οµάδα αυτή έχει σχέση µε τις πολιτικές θεωρίες.
3. Μια τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τις θεωρίες που εξετάζουν ότι οι επιχειρήσεις
πρέπει να ενταχθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις. Συνήθως, υποστηρίζουν ότι η
επιχείρηση εξαρτάται από την κοινωνία για την συνέχιση, την ανάπτυξη της και
ακόµη και για την ύπαρξη της. Σαν ορισµός αυτής της οµάδας µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η έννοια ενοποιητικές θεωρίες.
4. Μια τέταρτη οµάδα των θεωριών αντιλαµβάνεται ότι η σχέση µεταξύ των
επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών είναι ενσωµατωµένη µε τις ηθικές
αξίες. Αυτό οδηγεί σε µια αντιµετώπιση της ΕΚΕ από µια ηθική σκοπιά και
κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να αποδεχθούν την κοινωνική ευθύνη
ως ηθική υποχρέωση παραπάνω από όλα τα άλλα οφέλη. Η ονοµασία που
δίνεται σε αυτή την οµάδα είναι οι ηθικές θεωρίες.

Οι Matten και Moon (2008) διαχωρίζουν δύο είδη ΕΚΕ, την «ρητή» (explicit) και
την «ασαφή» (implicit). Η πρώτη αναφέρεται σε εταιρικές πολιτικές που αναλαµβάνουν
και αρθρώνουν ευθύνη για ορισµένα κοινωνικά συµφέροντα. Συνήθως αποτελούνται
από εθελοντικά προγράµµατα και στρατηγικές από εταιρείες που συνδυάζουν την
κοινωνική και την επιχειρηµατική αξία και αντιµετωπίζουν τα θέµατα ως µέρος της
κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Αναφέρει το παράδειγµα της Wal-Mart, της FedEx,
της Home Depot και άλλων εταιρειών που πρόσφεραν βοήθεια στα θύµατα του τυφώνα
Κατρίνα το 2005, και από την άποψη της ταχύτητας η βοήθεια ξεπέρασε αυτή της
αµερικανικής κυβέρνησης. Αυτό το είδος ΕΚΕ µπορεί να ευθύνεται για την πίεση από
τους stakeholders, να περιλαµβάνει συνεργασία µε κυβερνητικούς και µη οργανισµούς,
ακόµα και συµµαχίες µε άλλες επιχειρήσεις. Το θέµα παραµένει ότι η «ρητή» ΕΚΕ
βασίζεται στην εταιρική κοινωνική ευχέρεια, παρά σε επιβολή από κυβερνητικές αρχές
και ή ευρύτερους επίσηµους και ανεπίσηµους φορείς. Η δεύτερη, αναφέρεται στο ρόλο
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ευρύτερων τυπικών και άτυπων θεσµών για τα
συµφέροντα και τις ανησυχίες της κοινωνίας. Η «σιωπηρή» ΕΚΕ συνήθως αποτελείται
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από αξίες, νόρµες, και κανόνες που οδηγούν σε (υποχρεωτικές και εθιµικές) απαιτήσεις
για τις εταιρίες για την αντιµετώπιση των διάφορων ενδιαφερόµενων µερών και
θεµάτων που καθορίζουν τις ορθές υποχρεώσεις των εταιρικών φορέων συλλογικά και
όχι ατοµικά. Ενώ επιχειρηµατικές ενώσεις µε εκπροσώπους θα είναι συχνά άµεσα
εµπλεκόµενες στον καθορισµό και την νοµιµοποίηση των απαιτήσεων, οι ατοµικές
επιχειρήσεις συνήθως δεν καθορίζουν τις δικές τους εκδοχές αυτών των ευθυνών.

Οι τοµείς εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η περιοχή που ορίζεται από υποστηρικτές της ΕΚΕ όλο και περισσότερο
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, όπως το κλείσιµο εργοστασίων, τις εργασιακές
σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την εταιρική ηθική, και τις σχέσεις µε την
κοινότητα και το περιβάλλον. Πράγµατι, η CSR Europe, µια οργάνωση µε τη
συµµετοχή µεγάλων εταιρειών σε όλη την Ευρώπη, στην αναφορά της µε τις
κατευθυντήριες γραµµές της εξετάζει τους ακόλουθους τοµείς: Χώρος εργασίας
(υπάλληλοι), Αγορά (πελάτες, προµηθευτές), Περιβάλλον, Κοινότητα, Ηθική, και
Ανθρώπινα δικαιώµατα. Το εάν µια επιχείρηση θα πρέπει να αναλάβει την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, εξαρτάται από την οικονοµική οπτική της επιχείρησης. Εκείνοι που
εγκρίνουν τη νεο-κλασική άποψη της επιχείρησης θα πιστεύουν ότι οι µόνες κοινωνικές
ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν οι επιχειρήσεις είναι η παροχή απασχόλησης και η
πληρωµή των φόρων. Μια εναλλακτική θεωρία είναι η συµπεριφορική, η οποία βλέπει
την κοινωνική δραστηριότητα της επιχείρησης από µια πλευρά η οποία εξετάζει τις
πολιτικές προεκτάσεις και τις µη-οικονοµικές επιρροές της συµπεριφοράς του
µάνατζερ. Αυτό µπορεί να επεκταθεί και να εξετάζει τις προσωπικές προτιµήσεις του
Προέδρου ή εναλλακτικά κάποιες πτυχές που αφορούν την εκτέλλεση της εξουσίας
(Moir, 2001).

Τα εργαλεία της ΕΚΕ είναι στοχευόµενα στην αγορά εργαλεία και συστήµατα
που έχουν σχεδιαστεί µε στόχο τη βελτίωση της συµπεριφοράς των επιχειρήσεωνσυµπεριλαµβανοµένων των εταιρικών κωδίκων συµπεριφοράς, των συστηµάτων
επισήµανσης και του περιβάλλοντος ή των κοινωνικών συστηµάτων διαχείρισης. Το
ανθρώπινο δυναµικό και τα θεσµικά όργανα στηρίζουν τόσο τα εργαλεία όσο και τα
κίνητρα της ΕΚΕ - που θα τους επιτρέψουν να τεθούν σε ισχύ σε συγκεκριµένο τοµέα ή
γεωγραφικό πλαίσιο. Βασικές ανθρώπινες ικανότητες, για παράδειγµα, περιλαµβάνουν
την κατανόηση και την ικανότητα όλων των πρωταγωνιστών - από τους διαχειριστές
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των επιχειρήσεων µέχρι τους πολίτες - να συµµετάσχουν στην ΕΚΕ. Οι βασικοί θεσµοί
περιλαµβάνουν υπηρεσίες επιβολής της, µη κυβερνητικές οργανώσεις και οµάδες
ατόµων που εργάζονται για την ΕΚΕ εντός των επιχειρήσεων (Siegele και Ward, 2007).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηµατοοικονοµική Επίδοση

Η διαµάχη σχετικά

µε

το

αν υπάρχει

σχέση της

ΕΚΕ και

της

χρηµατοοικονοµικής επίδοσης περιλαµβάνει δυο διαφορετικά εµπειρικά θέµατα, εκτός
φυσικά από τα προβλήµατα µετρήσεων. Ένα από αυτά είναι η κατεύθυνση αυτής της
σχέσης: είναι αν η κοινωνική και χρηµατοοικονοµική επίδοση είναι θετικά, αρνητικά
συσχετισµένες, ή και καθόλου συσχετισµένες (η θετική σχέση είναι µια κρίσιµη
επίπτωση της θεωρίας stakeholder). Το άλλο θέµα είναι η αιτιολογική σχέση: η
κοινωνική επίδοση επηρεάζει την χρηµατοοικονοµική ή η χρηµατοοικονοµική
επηρεάζει την κοινωνική; Ή υπάρχει µια συνεργατική σχέση µεταξύ τους; (Presto,
O’Bannon, 1997).

Αν και κάποιος θα πίστευε ότι θα υπήρχε µια σχετική ποικιλία στις µεθόδους
µέτρησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν υπάρχει οµοφωνία στις αποδεκτές
µεθόδους της χρηµατοοικονοµικής της επίδοσης. Στην πραγµατικότητα, υπάρχει µια
ευρεία γκάµα τέτοιων µεθόδων. Όµως, οι περισσότερες από αυτές αποτυγχάνουν σε
δύο σηµαντικά σηµεία: τις αποδόσεις των επενδυτών (investor returns) και τις
λογιστικές αποδόσεις (accounting returns). Και οι δύο στο παρελθόν ήτανε δηµοφιλείς
αλλά στο πέρασµα της τελευταίας δεκαετίας αµφισβητήθηκαν (Cochran και Wood,
1984).
Οι Cochran και Wood (1984) υποστηρίζουν ότι η βασική ιδέα πίσω από τις
αποδόσεις των επενδυτών είναι ότι οι αποδόσεις πρέπει να µετριούνται από την πλευρά
των stakeholders. Οι πρώτες έρευνες που χρησιµοποίησαν τις αποδόσεις των επενδυτών
ως µέτρα της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης ήταν αυτές του Moskowitz (1972) και
του Vance (1975). Στις δύο παραπάνω έρευνες οι µεταβολές στις τιµές ανά µετοχή
χρησιµοποιήθηκαν σαν ένδειξη της απόδοσης των επενδυτών. Οι περισσότερες έρευνες
που ακολούθησαν υποστήριξαν, αυτό το µέτρο είναι εµφανώς λάθος. Οι µεταβολές στις
τιµές των µετοχών είναι η µία µόνη παράµετρος, όπως τα έσοδα από µερίσµατα, τα
οποία πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε µέτρηση για απόδοση επενδύσεων.
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Η άλλη βασική µέθοδος µέτρησης που αναφέρουν οι Cochran και Wood (1984)
είναι οι λογιστικές αποδόσεις. Η κύρια ιδέα για την χρησιµοποίηση τους είναι να
εστιάσουν στο πώς τα έσοδα της εταιρίας επηρεάζονται από τις διαφορετικές πολιτικές
διοίκησης. Τα πιο κοινά µέτρα είναι έσοδα ανά µετοχή (EPS) και τη τιµή/έσοδα (P/E).

Οι Aupperle et al (1985) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν µεθοδολογικά προβλήµατα
µε το ερευνητικό έργο τόσο του Moskowitz (1972) όσο και του Vance (1975). Το
αρχικό δείγµα των 14 εταιρειών που χρησιµοποιήθηκε ήταν µικρό και υποκειµενικά
επιλεγµένο. Επιπλέον, οι δύο µελέτες επικεντρώθηκαν σε ένα κριτήριο απόδοσης που
λαµβάνει υπόψη µόνο τα κεφαλαιουχικά κέρδη ή τις ζηµίες. ∆εν υπήρξε, επίσης,
προσαρµογή του κινδύνου, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν όλα τα αποθέµατα τον ίδιο
βαθµό κινδύνου. Επιπλέον, η χρονική περίοδος απόδοσης ήταν µικρή στην µελέτη του
Moskowitz. Η έρευνα του Vance χρησιµοποίησε φηµισµένες έρευνες που
αντανακλούσαν ένα ποσοστό ανάκλησης 11 τις εκατό, µε τις 20 από τις 45 εταιρείες να
έχουν απαντήσει.

Οι McWilliams και Siegel (2001) προσπαθούν να βρουν τη σχέση µεταξύ της
ΕΚΕ και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της επιχείρησης. Γύρω από αυτό το θέµα τα
αποτελέσµατα είναι ποικίλα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει καµία σχέση
(McWilliams και Siegel, 2000), θετική σχέση (Waddock και Graves, 1997), και
αρνητική σχέση (Wright και Ferris, 1997). Αυτό φυσικά οδηγεί τους µάνατζερ στο να
µην έχουν µια ξεκάθαρη κατεύθυνση όσον αφορά την αναγκαιότητα της επένδυσης στη
ΕΚΕ. Ένα ακόµα σηµαντικό ερώτηµα που δεν έχει απαντηθεί από την ακαδηµαϊκή
βιβλιογραφία είναι το ποσό που θα πρέπει να επενδύσει η επιχείρηση στη Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη.

Οι ∆ράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Οι Sen and Bhattacharya (2001) αναφέρουν ότι δεδοµένης της ευρείας
εννοιολογικής προσέγγισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν αποτελεί έκπληξη
ότι οι τοµείς της Κοινωνικά υπεύθυνης συµπεριφοράς είναι πολλοί και ποικίλοι. Μια
περιεκτική σύνοψη των διαφόρων δράσεων ΕΚΕ περιέχονται στο πρόγραµµα Socrates:
The Corporate Social Ratings Monitor (Kinder et al. 1999), µια βάση δεδοµένων που
περιγράφει και αξιολογεί περισσότερες από 600 εταιρείες από την σκοπιά των αρχείων
τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή η βάση δεδοµένων µειώνει τις δράσεις
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Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υποστήριξαν αυτές τις εταιρείες σε έξι ευρύτερους
τοµείς: (1) υποστήριξη της κοινωνίας (π.χ., υποστήριξη των τεχνών και των
προγραµµάτων υγείας, εκπαίδευση και πρωτοβουλίες για τη στέγαση των οικονοµικά
ασθενέστερων,

γενναιόδωρες/καινοτόµες

δράσεις),

(2)

υποστήριξη

της

διαφορετικότητας (π.χ., το φύλο, τις φυλές, την οικογένεια, τον σεξουαλικό
προσανατολισµό-και σε πρωτοβουλίες που βασίζονται σε αναπηρίες, εντός και εκτός
της επιχείρησης), (3) στήριξη των εργαζοµένων (π.χ., την ανησυχία για την ασφάλεια,
την ασφάλεια των θέσεων εργασίας, τη συµµετοχή στα κέρδη, τις σχέσεις µε τα
σωµατεία, τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην εταιρία), (4) περιβάλλον (προϊόντα
φιλικά για το περιβάλλον, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, µη χρήση χηµικών
ουσιών που καταστρέφουν το όζον, οι δοκιµές σε ζώα,

έλεγχος της ρύπανσης,

ανακύκλωση), (5) οι επιχειρήσεις εκτός χώρας (π.χ., πρακτικές

στο εξωτερικό,

δραστηριότητες στις χώρες µε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων), και (6)
προϊόν (π.χ., η ασφάλεια του προϊόντος, η έρευνα και η καινοτοµία, το µάρκετινγκ, οι
αντιµονοπωλιακές δράσεις).
Καταναλωτές και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι Mohr και Webb (2005) αναφέρουν ότι επειδή οι περισσότερες πρωτοβουλίες
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απαιτούν αρχικές δαπάνες στις επιχειρήσεις, ένας
αξιοσηµείωτος παράγοντας αποστροφής κινδύνου είναι αναµφίβολα ο φόβος για την
µεταβίβαση της αύξησης του κόστους για τους καταναλωτές που µε τη σειρά της θα
οδηγήσει σε µείωση των πωλήσεων. Με βάση το ποσοστό των διαφηµίσεων που
προωθούν τις πωλήσεις, τις προσφορές, ή τις χαµηλές τιµές κάποιος θα µπορούσε να
συµπεράνει ότι η εταιρική Αµερική έχει µια εµµονή µε τη διατήρηση των τιµών σε
χαµηλά επίπεδα. Μερικοί συγγραφείς αναφέρονται σε αυτό το σκεπτικό σαν µύθο, ότι
δηλαδή οι καταναλωτές ενδιαφέρονται µόνο για την τιµή (Crawford και Mathews 2001,
Graham 2001). Βεβαίως, υπάρχουν καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στην τιµή, και
εταιρείες όπως η Wal-Mart στην Αµερική, έχουν αναπτυχθεί δραµατικά βασιζόµενες
σε χαµηλές τιµές. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται
περισσότερο για τις χαµηλότερες τιµές από ό, τι για οτιδήποτε άλλο. Σε έρευνες και
συνεντεύξεις µε τους καταναλωτές (Crawford και Mathews (2001, 23) διαπιστώθηκε
ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για να έχουν 'δίκαιες και έντιµες τιµές''
από ό, τι για να έχουν την χαµηλότερη τιµή. Σε πειράµατα επιλογής µε υποστηρικτές
της Amnesty International και µε φοιτητές, ο Auger et al. (2003) διαπίστωσε ότι οι
καταναλωτές εξέφρασαν την προθυµία να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που
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κατασκευάζονται ηθικά (π.χ. σαπούνι χωρίς δοκιµές σε ζώα). Ο Berry (1999)
υποστηρίζει ότι γίνεται κατάχρηση της τιµής από τις εταιρείες ως εργαλείο µάρκετινγκ,
ίσως επειδή µπορεί να εφαρµοστεί γρήγορα και αυτό υποτίθεται ότι είναι εµφανές
στους καταναλωτές. Η µείωση του κόστους που οδηγεί σε χαµηλές τιµές, όµως, µπορεί
να διαβρώσει την αξία που βλέπουν οι πελάτες σε ένα προϊόν και αυτό να οδηγήσει σε
µείωση των πωλήσεων. Επεκτείνοντας τα επιχειρήµατα των Bhattacharya και Sen’s
(2003), οι Mohr και Webb (2005) αναφέρουν ότι η ΕΚΕ µπορεί να προσθέσει αξία σε
ένα προϊόν.

Οι Sen et al (2006) υποστηρίζουν ότι υπάρχει µια αυξανόµενη αίσθηση µεταξύ
των µάρκετινγκ ερευνητών και τους επαγγελµατίες ότι οι πραγµατικές επιπτώσεις της
ΕΚΕ είναι πιο πολύπλευρες από ό, τι αναγνωρίζεται από την τρέχουσα έρευνα στον
τοµέα αυτό. Ειδικότερα, οι αντιδράσεις των ανθρώπων στην ΕΚΕ στην αγορά δεν
µπορεί να περιοριστεί σε, ή ακόµη και να εκδηλώνεται κυρίως, στη µεγαλύτερη
πιθανότητα επιλογής του προϊόντος, καθώς είναι κάτω από εργαστηριακές συνθήκες.
Στην πραγµατικότητα, µια πιο περιεκτική, για τους stakeholders προοπτική για την
αποτελεσµατικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως προτάθηκε από τους
θεωρητικούς (Donaldson και Preston 1995, Maignan και Ferrel 2004, Smith 2003),
δείχνει ότι τα άτοµα, τα οποία είναι πιθανό να διατηρούν πολλαπλές, ταυτόχρονες
σχέσεις σαν ενδιαφερόµενα µέρη µε τις επιχειρήσεις µε (π.χ. σαν πιθανός εργαζόµενος,
σαν πιθανός

επενδυτής), µπορεί να αντιδράσουν µε τις πρωτοβουλίες που

αναλαµβάνουν όχι (µόνο) µε την αγορά περισσοτέρων προϊόντων, αλλά µε τη
υιοθέτηση άλλων συµπεριφορών των ενδιαφερόµενων µερών, όπως η αναζήτηση
εργασίας (Greening και Turban 2000, Turban και Greening 1997) ή την επένδυση στην
εταιρεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό όταν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας
έχει τεθεί σε ισχύ, όπως συµβαίνει συχνά, σε εταιρικό επίπεδο και όχι
σε ένα συγκεκριµένο brand, και η στρατηγική branding της εταιρείας είναι τέτοια
που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να συνδέσουν την εταιρεία
µε τα εµπορικά της σήµατα. Η έρευνα αυτή βασίζεται στην άποψη ότι τα
ενδιαφερόµενα µέρη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την εξέταση πολλαπλών
ρόλων για τα

ενδιαφερόµενα µέρη µε τους οποίους µπορούν να εκφράσουν τις

αντιδράσεις τους σε µια εταιρεία και τις ΕΚΕ ενέργειες της .

Οι καταναλωτές πρέπει πρώτα να λάβουν γνώση του επιπέδου της κοινωνικής
ευθύνης µιας επιχείρησης πριν αυτός ο παράγοντας µπορεί να επηρεάσει την
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αγοραστική τους συµπεριφορά. Οι περισσότερες από τις έρευνες για την ανταπόκριση
των καταναλωτών στην ΕΚΕ δεν έχουν λάβει υπόψη την ενηµέρωση τους για το θέµα.
Αντίθετα, οι παλαιότερες µελέτες έχουν υποθέσει την ενηµέρωση για την ΕΚΕ ή την
έχουν δηµιουργήσει µε την παροχή παραδειγµάτων, και στη συνέχεια, µετράνε την
απόκριση των καταναλωτών (Mohr et al. 2001).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εργαζόµενοι

Ο

Iseghohi

(2010)

υποστηρίζει

ότι

η

κατοχή

ανταγωνιστικών,

αναζωογονητικών για την επιχείρηση πόρων εξυπηρετεί τις στρατηγικές προσλήψεων
αλλά και διατήρησης του προσωπικού για τις επιχειρήσεις, και είναι πιθανό να
επηρεάσει τους µορφωµένους υποψήφιους για θέσεις εργασίας που ενδιαφέρονται για
την απασχόληση στην αντίστοιχη εταιρεία. Με τη σειρά τους, αυτοί οι δυνητικοί
υπάλληλοι ενσωµατώνουν δυνητικά χαρακτηριστικά όπως «νοηµοσύνη, κίνητρα, πείρα,
όραµα, δηµιουργικότητα, δέσµευση, αναλυτικές ικανότητες, και εκπαίδευση στους
υπολογιστές» τα οποία είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχία της επιχείρησης
(Greening και Turban, 2000, σελ. 255). Έτσι, η σωστή επικοινωνία των δράσεων της
ΕΚΕ της εταιρείας µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αποκτήσει, να διατηρήσει ή
ακόµα και να βελτιώσει τις εσωτερικές ικανότητες και δυνατότητές της. Ακόµα
αναφέρει ότι οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε

τις ροές επικοινωνίας και την

διαµόρφωση της στάσης των καταναλωτών κατά κύριο λόγο (Brown και Dacin, 1997,
Creyer και Ross, 1997), αλλά «λίγη (...) έρευνα διερεύνησε κατά πόσον η εταιρικές
κοινωνικές πρακτικές ελκύουν αιτούντες για απασχόληση σε µια επιχείρηση»
(Greening και Turban, 2000). Επιπλέον, οι ερευνητές από τότε έχουν τονίσει ότι «η
προσέλκυση και διατήρηση ανώτερου ανθρώπινου δυναµικού ενισχύει την δηµιουργία
ενός συνεχούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος» (Turban και Greening, 1996).

Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Skair και Miller (2011), ότι δηλαδή η ΕΚΕ, έχει
επίσης µία, λιγότερο ορατή λειτουργία, αυτή της παρουσίασης της εταιρείας ως έναν
αξιόλογο και ελκυστικό εργοδότη. Σε µια εποχή που τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι
πανταχού παρόντα, είναι πρόκληση για τις εταιρείες να βρουν καλά εκπαιδευµένο
ανθρώπινο δυναµικό µε διοικητικές και επαγγελµατικές ικανότητες για να
στρατολογήσουν. Τέλος, το χτίσιµο της φήµης στην κοινή γνώµη είναι κάτι απολύτως
ζωτικής σηµασίας για τις πολυεθνικές οι οποίες είναι ευάλωτες σε εχθρικές νοµοθεσίες
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
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Εταιρική Κοινωνική Απόδοση
Ο Clarkson (1995) προτείνει ότι η Εταιρική Κοινωνική Απόδοση- Corporate Social
Performance (CSP) µπορεί να αναλυθεί και να αξιολογηθεί πιο αποτελεσµατικά
χρησιµοποιώντας ένα πλαίσιο που βασίζεται στη διαχείριση των εταιρικών σχέσεων µε
τους stakeholders, παρά σε µοντέλα και µεθοδολογίες που αφορούν εταιρικές
κοινωνικές ευθύνες και της ανταπόκρισης τους σε αυτές. Το πλαίσιο που αφορά τους
stakeholders προκύπτει από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σε περισσότερες από 70
έρευνες για την CSP στο διάστηµα 1983-1993. Αναφέροντα τρία κύρια συµπεράσµατα
που προκύπτουν από τις παραπάνω έρευνες:
1. Είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση µεταξύ των ζητηµάτων των stakeholders
και των κοινωνικών θεµάτων επειδή οι εταιρείες και οι διαχειριστές τους
διαχειρίζονται τις σχέσεις τους µε τους µετόχους τους και όχι µε την κοινωνία.
2. Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανάλυσης στο κατάλληλο επίπεδο: θεσµικό,
οργανωτικό και µεµονωµένο.
3. Είναι δυνατόν να αναλύσει και να αξιολογήσει κανείς τόσο την κοινωνική
επίδοση µιας εταιρείας και την απόδοση των στελεχών της στη διαχείριση των
ευθυνών των εταιριών για τις σχέσεις τους µε τα ενδιαφερόµενα µέρη –
stakeholders.
Μια εταιρεία και η διοίκηση της είναι υπεύθυνες να αποφασίσουν την έκταση µε
την οποία θα αναγνωρίσουν και θα ακολουθήσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους
απέναντι στους stakeholders. Σαφώς υπάρχουν κάποιες νοµικές υποχρεώσεις για κάποια
συγκεκριµένα κοινωνικά θέµατα. Όµως, για κάποια κοινωνικά θέµατα, όπως η
επαγγελµατική υγεία και η ασφάλεια, τα δικαιώµατα των µετόχων, και η ασφάλεια των
προϊόντων, έχουν προκαλέσει τη δηµιουργία κανονισµών, αλλά δεν υπάρχουν νοµικές
απαιτήσεις για µια εταιρεία να αναλάβει τυχόν ευθύνες για τους υπαλλήλους της σε
θέµατα όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός της σταδιοδροµίας τους, ή
για τους πελάτες της αντίστοιχα όσον αφορά την επικοινωνία και τις καταγγελίες. Ένας
εξωτερικός παρατηρητής, ένας οικονοµικός αναλυτής, ή ένας ακαδηµαϊκός ερευνητής
θα µπορούσε να θεωρήσει τα προγράµµατα αυτά ως κοινωνικά επιθυµητά ή κοινωνικά
υπεύθυνα από το µέρος της εταιρείας, αλλά αυτά να είναι στην πραγµατικότητα θέµατα
της πολιτικής που θα επιλέξει κάθε εταιρία. Τέτοιες εταιρικές αποφάσεις συνήθως
γίνονται µε βάση τις δυνάµεις της αγοράς, για παράδειγµα, την παραγωγικότητα των
εργαζοµένων ή η ικανοποίηση του πελάτη, όχι απαραίτητα επειδή είναι κοινωνικά
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επιθυµητές. Οι διευθυντές ενδιαφέρονται για τα αποτελέσµατα, πρώτα απ 'όλα. Η
απόδοση είναι αυτό που µετράει. Η απόδοση µπορεί να µετρηθεί και να αξιολογηθεί.
Το αν µια εταιρεία και η διαχείρισή της υποκινούνται από ιδιοτέλεια, κοινή λογική, ή
υψηλά πρότυπα ηθικής συµπεριφοράς δεν µπορεί να προσδιοριστεί από τις εµπειρικά
διαθέσιµες µεθοδολογίες που υπάρχουν σήµερα. Αυτά δεν είναι ζητήµατα που µπορούν
να

απαντηθούν

από

τους

οικονοµολόγους,

κοινωνιολόγους,

ψυχολόγους,

ή

οποιουδήποτε άλλου είδους κοινωνικούς επιστήµονες. Είναι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις,
αλλά δεν είναι σχετικές, όταν πρόκειται για την αξιολόγηση της απόδοση µιας εταιρείας
και για τη διαχείριση των σχέσεων της µε τις διάφορες οµάδες ενδιαφεροµένων
(Clarkson, 1995).

Πολυµερείς Περιβαλλοντικές Συµφωνίες -MEAs
Οι Siegele και Ward (2007) αναφέρουν ότι τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχουν
δηµιουργηθεί πολυάριθµοι διεθνείς κανόνες και πρότυπα για τη προστασία του
περιβάλλοντος.

Αυτοί, κατά κανόνα, εκφράζονται µε την µορφή συνθηκών,

συµβάσεων και συµφωνιών, οι οποίες συλλογικά αποτελούν ένα σώµα που ονοµάζεται
Πολυµερείς

Περιβαλλοντικές

Συµφωνίες–ΠΠΣ

(Multilateral

Environmental

Agreements-MEAs). Οι πιο πρόσφατες MEAs προωθoύν την προστασία του
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. ∆εδοµένου ότι οι συµφωνίες
µεταξύ των κρατών, αφορούν την κυριαρχία επί των δικών τους φυσικών πόρων, αυτή
κατοχυρώνεται. Η πρόνοια αφορά σχεδόν πάντα την οικονοµική βοήθεια για τα
λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη, τη µεταβίβαση των φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών
και της τεχνικής ικανότητας. Οι περισσότερές MEAs ενθαρρύνουν επίσης τις
επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία να συνεργαστούν για την υλοποίησή των προσπαθειών
τους. Λόγω της αυξανόµενης σηµασίας του ιδιωτικού τοµέα στην προώθηση της
παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει καµία έκπληξη.
Η υλοποίηση πολλών διατάξεων που αφορούν MEAs δεν θα επιτευχθεί µόνο µε τη
δηµόσια πρωτοβουλία. Συνεχίζοντας, αναφέρουν ότι αυτές οι συµφωνίες έχουν τη
δυνατότητα να συµβάλουν ενθαρρύνοντας καινοτόµες λύσεις για τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα, την προώθηση της διαφάνειας µέσω της πρόσβασης σε πληροφορίες και
τη συµµετοχή των ιδιωτών, ή να δηµιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισµού µε την
εξασφάλιση ότι τα λιγότερο ικανά (κράτη) µέρη θα έχουν την απαιτούµενη οικονοµική
βοήθεια, ενίσχυση των ικανοτήτων και της τεχνολογίας τους έτσι ώστε να µπορούν
εκπληρώσουν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις. Αλλά οι MEAs δεν θα πρέπει να
26

κρίνονται σε συνάρτηση µε την ικανότητά τους να συµβάλουν θετικά ή να επηρεάσουν
αρνητικά το ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την εξέταση των
ευρύτερων περιβαλλοντικών στόχων τους. Η δραστηριότητα της επιχείρησης δεν
πρέπει να υποθάλψει την δυναµικότητα των Πολυµερών Περιβαλλοντικών Συµφωνιών
όσον αφορά τον καθορισµό ελάχιστων γενικά αποδεκτών ορίων στις προσδοκίες της
επιχειρηµατικής συµπεριφοράς. Για τη σφυρηλάτηση των δεσµών µεταξύ των MEAs
και των επιχειρήσεων, η προοπτική της επιχειρηµατικής αξιοποίησης των
περιβαλλοντικών στόχων των MEAs πρέπει να είναι το επίκεντρο. Οι τελευταίες δεν
θα πρέπει να αναµένεται ότι θα κάµψουν τους εµπορικούς στόχους της επιχείρησης.
Οι MEAs είναι δεσµεύσεις χωρών για την αντιµετώπιση ορισµένων σχετικών µε
το περιβάλλον τους στόχων. Η συµφωνία ωστόσο µε το τι είναι και τι δεν είναι µια
πολυµερής περιβαλλοντική συµφωνία (ΠΠΣ), µπορεί να είναι περίπλοκη. Μια ευρεία
σειρά µέσων µπορεί να περιγραφεί ως ΠΠΣ. Μερικές εκτιµήσεις έχουν δείξει ότι
υπάρχουν περίπου επτακόσιες ΠΠΣ σήµερα σε ισχύ σε όλο τον κόσµο. Άλλες
εκτιµήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν ακόµη περισσότερες, ανάλογα µε τρόπο µε τον οποίο
σε γενικές γραµµές οι ΠΠΣ ορίζονται. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι ο ακριβής αριθµός των
υπαρχόντων ΠΠΣ δεν είναι ακόµη γνωστός ή ορισµένος. Σε γενικές γραµµές, στο
εγχειρίδιο που έχει εκδοθεί από το United Nations Environment Programme (2007)
ορίζει σαν ΜΕΑ ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο µεταξύ δύο ή περισσότερων κρατώνεθνών που ασχολείται µε κάποια πτυχή του περιβάλλοντος.
Εκτός από την προϋπόθεση ότι ασχολούνται µε κάποια πτυχή του περιβάλλοντος,
δύο στοιχεία του ορισµού των MEAs που είναι πολύ σηµαντικά να γίνουν κατανοητά
είναι:
•

Να είναι νοµικά δεσµευτικές
Οι

νοµικά

δεσµευτικές

Πολυµερείς

περιβαλλοντικές

συµφωνίες

είναι

δεσµευτικές νοµικές πράξεις έναντι των χωρών που έχουν συµφωνήσει να
γίνουν µέρη µέσω της επικύρωσης ή προσχώρησης τους. Για τις χώρες που
έχουν µόλις υπογράψει και δεν έχει γίνει ακόµη επικύρωση, αναµένεται να µην
προβούν σε ενέργειες που θα θίγουν τους στόχους και τους σκοπούς της MEA.
∆εν είναι δηλώσεις προθέσεων ή ισχυρισµοί, είναι κανόνες δικαίου. Ως εκ
τούτου, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την εφαρµογή των πολιτικών των
σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος και των στόχων της αειφόρου
ανάπτυξης. Η κοινωνία των πολιτών µπορεί να κάνει χρήση των πολυµερών
περιβαλλοντικών συµφωνιών για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται µε το
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περιβάλλον.

•

Να είναι µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εθνικών κρατών
Οι πιο γνωστές περιβαλλοντικές συµφωνίες είναι πολυµερείς, υπό την έννοια
ότι προϋποθέτουν πολλά έθνη και ασχολούνται µε ευρείες πτυχές του
περιβάλλοντος (κλίµα, βιοποικιλότητα, κλπ). Ωστόσο, µια ΜΕΑ µπορεί να είναι
οποιαδήποτε συνθήκη µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εθνικών κρατών, ακόµα και
εάν και όταν αυτή ασχολείται µε άµεσους περιβαλλοντικούς στόχους.
Ενώ η ΕΚΕ αποτελεί αντικείµενο διαφορετικών ερµηνειών και πρακτικών,

παρέχει επίσης τις βάσεις για διάφορες παγκόσµιες πρωτοβουλίες και βασικές
ρυθµίσεις, όπως το Global Compact των Ηνωµένων Εθνών, το Global Reporting
Initiative, το SA 8000, το ISO 14000 και το ISO 26000. Η ΕΚΕ δεν αφορά µόνο τις
σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων παραγόντων που µπορούν να µελετηθούν
εµπειρικά, αλλά επίσης έχει ένα κανονιστικό περιεχόµενο το οποίο θα περιλαµβάνει το
τι ευθύνες έχουν οι εταιρείες σε ένα µεταβαλλόµενο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο
(Dobers, 2009).

Παγκοσµιοποίηση και Κρίση

Οι Sklair και Miller (2010) εστιάζουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ),
έναν ολοένα και πιο σηµαντικό τοµέα της εταιρικής δραστηριότητας, αλλά ο οποίος
έχει γενικά αγνοηθεί στην ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΚΕ ορίζεται µε
ποικίλους τρόπους, αλλά είναι συνηθισµένο να αναφέρεται ως εταιρική δέσµευση για
τη δεοντολογική συµπεριφορά ιδιαίτερα σε σχέση µε την κοινωνική δικαιοσύνη και την
περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Συνεχίζοντας αναφέρουν ότι η σύγχρονη πρακτική της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αντί να σηµατοδοτεί µια σταδιακή µετάβαση σε
επιχειρηµατική κουλτούρα και ήθος, στην πραγµατικότητα ξεσκεπάζει ουσιαστικά τις
αδυναµίες της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης ως κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα
φέρνοντας την αντιµέτωπη µε τις αυξανόµενες απαιτήσεις των παγκόσµιων κοινωνικών
κινηµάτων και τη δηµοκρατική πολιτική γενικότερα (Sklair και Miller, 2010). Ακόµη
και στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης που πλήττει την παγκόσµια οικονοµία από το
2008, η κυρίαρχη άποψη παραµένει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην
καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση και ότι όλοι όσοι νιώθουν άβολα γι 'αυτό µπορούν να
προσπαθήσουνε να εργαστούνε για έναν καλύτερο κόσµο µέσα σε αυτή . Αυτή η
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µοιρολατρία είναι τόσο ηθικά αστήρικτη και θεωρητικά κοντόφθαλµη. Η καπιταλιστική
παγκοσµιοποίηση αποτυγχάνει για δύο λόγους, θεµελιώδους σηµασίας για το µέλλον
όλης της ανθρωπότητας και, µάλιστα, για τη ζωή στον πλανήτη µας.
Η κρίση της πόλωσης των τάξεων, η οποία αντικατοπτρίζεται στην άνοδο του
αριθµού των πολύ πλουσίων, η αποτυχία των πολιτικών για τη βελτίωση της θέσης των
πολύ φτωχών και την εµβάθυνση των διαφορών µεταξύ τους, είναι στο επίκεντρο της
ριζικής κριτικής της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης. Αυτό που κάνει αυτή την
κρίση ταξική είναι το γεγονός της φτώχειας και της ανισότητας µεταξύ των χωρών και
στο εσωτερικό των κοινοτήτων σε χώρες που είναι κυρίως ζήτηµα της σχέσης µε τα
µέσα παραγωγής. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, οργανισµοί των Ηνωµένων
Εθνών (ΟΗΕ) και άλλες πηγές, µεταξύ 1970 και 2005, η κατανοµή του εισοδήµατος σε
κατά κεφαλήν βάση µεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών και στο
εσωτερικό των περισσότερων χωρών, έγινε πιο άνιση. Οι πλούσιοι στις περισσότερες
χώρες έγιναν πιο πλούσιοι, τόσο σε σχέση µε τους φτωχούς όσο και σε απόλυτους
αριθµούς. Σε σχέση µε τους πλούσιους, οι φτωχοί άνθρωποι γίνονται φτωχότεροι, και
ενώ µερικοί από τους ήδη πολύ φτωχούς γίνονταν όλο και καλύτερα, σε απόλυτες τιµές,
άλλες οµάδες φτωχών ανθρώπων, κυρίως ακτήµονες αγρότες, συµπεριλαµβανοµένων
πολλών γυναικών και παιδιών, και τις οικογένειες των αστικών άνεργων, έγιναν
φτωχότερες σε αυτήν την περίοδο σε µεγάλο βαθµό (Sklair και Miller, 2010).

Ο Παγκόσµιος καπιταλισµός, µέσα από την αδιάλειπτες δηµόσιες δηλώσεις των
ιδεολογιών του, επίσηµους ή ανεπίσηµους εκφραστές της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, αναγνωρίζει πολλά από αυτά τα ζητήµατα, αλλά ως πρόβληµα προς επίλυση
και όχι ως κρίσεις. Τα ανώτερα στελέχη των εταιριών, οι ηγέτες του κόσµου, οι ηγέτες
των µεγάλων διεθνών οργανισµών, ο κόσµος των επαγγελµατιών και των κύριων
µέσων µαζικής ενηµέρωσης δέχονται όλα τα γεγονότα σχετικά µε αυτή την ανισότητα.
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων στη «µεσαία τάξη», βιώνουν ανησυχητικά επίπεδα οικονοµικής και
κοινωνικής ανασφάλειας, κυρίως στο θέµα της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και
οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει ο κόσµος (Sklair και Miller, 2010). Και πέρα
από αυτό οι φτωχοί άνθρωποι είναι όλο και περισσότερο υποστηρίζεται από τους
πολιτικούς και τους γραφειοκράτες σε όλο τον κόσµο, πως µε διάφορους τρόπους είναι
υπεύθυνοι για την δυσάρεστη κατάσταση τους (Mooney, 2008).
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Ποιότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ποιότητα δηµιουργείται ως αποτέλεσµα µιας διαδικασίας, και αντιστοιχεί σε
µια ``αιτία'' και σε ένα διάγραµµα αιτίας-αποτελέσµατος. Με αυτή την περιγραφή της
ποιότητας, δίνοντας σηµασία στη βελτίωσης της διαδικασίας δίνεται έµφαση στην
επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη. Αναφέρονται τα ειδικά χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία δεν είναι διαφορετικά από εκείνα του κόστους και της
παραγωγικότητας. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι σηµαντικοί δείκτες διαχείρισης για
την επιχείρηση (Κondo, 1988, σ. 83). Η ποιότητα, το κόστος και η παραγωγικότητα
είναι σηµαντικοί δείκτες επιδόσεων για τις επιχειρήσεις. Αλλά ποια σηµασία έχουν για
τους πελάτες; Η ποιότητα είναι προφανώς ένα σηµαντικό και απαραίτητο στοιχείο όσον
αφορά τους πελάτες. Επειδή πάντα επιλέγουν, αγοράζουν, και χρησιµοποιούν προϊόντα
και υπηρεσίες της ποιότητας που είναι κατάλληλη για την χρήση τους, µπορεί να
αναφερθεί µε ασφάλεια ότι η ποιότητα είναι µια κοινή ανησυχία τόσο του
κατασκευαστή όσο και του πελάτη. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχουν συχνά
λεπτές διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο τα δύο µέρει βλέπουν την ποιότητα. Για
παράδειγµα, ένα ελάττωµα στην ποιότητα που αντιπροσωπεύει µια ασήµαντη απώλεια
σε έναν κατασκευαστή µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να προκαλέσει αφάνταστα
µεγάλη ή ακόµα και θανατηφόρα απώλεια σε έναν πελάτη (Κondo, 1999).
Οι Schwartz και Tilling (2009) υποστηρίζουν ότι η αειφόρος ανάπτυξη
αποτελείται από τρεις «πυλώνες» αυτές της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και
κοινωνικής ανάπτυξης. Η διαχείριση της αειφορίας στο οργανωτικό πλαίσιο
επικεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό σε περιβαλλοντολογικά θέµατα, µε αποτέλεσµα την
αύξηση του αριθµού των οργανισµών που εφαρµόζουν τυποποιηµένα περιβαλλοντικά
συστήµατα διαχείρισης. Η συζήτηση για τη βιώσιµη ανάπτυξη στο πλαίσιο της
διαχείριση της επιχείρησης ξεκίνησε µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα για την
αντιµετώπιση των αιτηµάτων από την επιχειρηµατική κοινότητα να αναλάβει
µεγαλύτερη ευθύνη για τις επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητές της. Τα
αιτήµατα αυτά έγιναν κυρίως από διάφορους παράγοντες, όπως οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ), οι πολιτικοί, τα µέσα ενηµέρωσης και οι πελάτες. Σε απάντηση,
αναπτύχθηκαν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το βρετανικό πρότυπο BS
7750, ο κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης EMAS, και το διεθνές Πρότυπο ISO
14001. Αυτά τα γενικά πρότυπα έχουν γίνει δηµοφιλή µοντέλα µε τα οποία
διαχειρίζονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο
τοµέα (Tilling, 2006, 2008), σε πάνω από 100.000 οργανισµούς σε σχεδόν 140 χώρες
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έχουν θέσει σε εφαρµογή και πιστοποιούν τα ISO 14001 συστήµατα (ISO World,
2007).

Συνεχίζοντας οι Schwartz και Tilling (2009) αναφέρουν ότι η συζήτηση για την
ανάπτυξη ενός νέου προτύπου ISO για την κοινωνική ευθύνη µε κατευθυντήριες
γραµµές ξεκίνησε το 2002, και η ISO ξεκίνησε να αναπτύσσει το επερχόµενο πρότυπο
ISO 26000 το 2004 (ISO, 2007g). Αρκετοί έχουν εµπλακεί στην ανάπτυξη του
πρότυπου, και η οµάδα εργασίας περιλαµβάνει 355 ειδικούς, 35 οργανώσεις και 72
εθνικούς εκπροσώπους ενώ η οµάδα ενδιαφεροµένων της βιοµηχανίας είναι η
µεγαλύτερη που εµπλέκεται σε αυτή την διαδικασία. Η ISO θεώρησε ότι οι οργανισµοί
που ήθελαν να αποκτήσουν κύρος τόσο στο εσωτερικό όσο και από τους µετόχους τους
θα µπορούσαν να υποστηρίξουν την κοινωνική ευθύνη τους και να αποδείξουν τη
δέσµευσή τους στην κοινωνία µε τη βοήθεια των προτύπων ISO (ISO, 2007e, 2007f).
Αυτή η τυπική διαδικασία ανάπτυξης είναι υπό την ηγεσία των οργανισµών-µελών της
Σουηδίας και της Βραζιλίας. Το πρότυπο ISO 26000 για την οργανωτική κοινωνική
ευθύνη θα πρέπει να περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την τελευταία πρόταση (ISO, 2008b),
τα ακόλουθα: (1) «να διευκολύνονται οι οργανισµοί κατά την αντιµετώπιση των
κοινωνικών ευθυνών τους ενώ ταυτόχρονα να σέβεται τις πολιτιστικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και νοµικές διαφορές και οικονοµικές συνθήκες ανάπτυξης (2) την
παροχή πρακτικών οδηγιών για την λειτουργίας της κοινωνικής ευθύνης, τον εντοπισµό
και τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών, και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των
εκθέσεων και των απαιτήσεων όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη (3) να
υπογραµµίζουν τις επιδόσεις και τη βελτίωση (4) την αύξηση της εµπιστοσύνης και της
ικανοποίησης στις οργανώσεις µεταξύ των πελατών τους και άλλων ενδιαφεροµένων
(5) να συνάδει µε τα υπάρχοντα έγγραφα, τις διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις και τα
υπάρχοντα πρότυπα ISO (6) να µην

προορίζεται να

µειώσει την δύναµη των

κυβερνήσεων για την αντιµετώπιση της κοινωνικής ευθύνης των οργανισµών (7) την
προώθηση κοινής ορολογίας στον τοµέα της κοινωνικής ευθύνης και (8) να διερευνήσει
την συνειδητοποίηση της κοινωνικής ευθύνης». Το ISO 26000 αποβλέπει στο να
βοηθήσει τους οργανισµούς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις κοινωνικές τους
ευθύνες, συµβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τις συνθήκες
διαβίωσης των ανθρώπων και την προώθηση καλύτερων ευκαιριών συγκρίνοντας των
προσπαθειών για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διαφόρων οργανισµών (Swedish
Standards Institute, 2007).
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα
Πολλά στοιχεία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα παίρνουµε
από το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη1 το οποίο ιδρύθηκε το
Μάιο του 1994 από µια οµάδα Ευρωπαίων Επιχειρηµατιών και ∆ιευθυντών
επιχειρήσεων µε την υπογραφή της “Ευρωπαϊκής ∆ιακήρυξης των Επιχειρήσεων κατά
του Κοινωνικού Αποκλεισµού“ µε στόχο την ανεύρεση τρόπων για προαγωγή της
κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Αποτέλεσµα αυτής της ∆ιακήρυξης ήταν η δηµιουργία
το 1996 του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή (EBNSC).
Ένας από τους βασικούς στόχους του ∆ικτύου αυτού ήταν και η υποστήριξη
δηµιουργίας αντίστοιχων Εθνικών ∆ικτύων. Το 1999, στέλεχος του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου (EBNSC) ανέλαβε νέα πρωτοβουλία για σύσταση και στην Ελλάδα ∆ικτύου.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ εκδήλωση µε τη συµµετοχή των
εκπροσώπων του EBNSC, 12 επιχειρήσεων και τριών συλλογικών φορέων (ΕΒΕΑ,
ΣΕΒ και ΣΒΒΕ). Ακολούθησε η δηµιουργία ολιγοµελούς συντονιστικής επιτροπής για
τη δηµιουργία Ελληνικού ∆ικτύου.

Το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου, δεκατρείς

ελληνικές επιχειρήσεις µαζί µε τους τρεις πιο πάνω συλλογικούς επιχειρηµατικούς
φορείς κατέληξαν στην υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του “Ελληνικού
∆ικτύου για την Κοινωνική Συνοχή.
Στην ηλεκτρονική σελίδα του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη αναφέρονται πολλοί ορισµοί της ΕΚΕ, αλλά και επιγραµµατικά τι θεωρείται
και τι όχι ΕΚΕ καθώς και τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα στην
ελληνική πραγµατικότητα από τις επιχειρήσεις. Κάποια από τα πρότυπα τα αναφέρουµε
παρακάτω:
1. Ανάπτυξη Εταιρικού Συστήµατος ΕΚΕ
Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός εταιρικού
συστήµατος ΕΚΕ για τη διαχείρισή της. Σαν «σύστηµα» νοείται το σύνολο των
παραγόντων που συµµετέχουν και επηρεάζουν το αντικείµενο του συστήµατος που
είναι η αποτελεσµατική εφαρµογή δράσεων ΕΚΕ. Έτσι, η ανάπτυξη ενός «συστήµατος
ΕΚΕ» σηµαίνει τη διαµόρφωση ενός «εγχειριδίου», κάποιων «διαδικασιών» και στη
συνέχεια «οδηγιών», µε σκοπό τη συστηµατική προσέγγιση δράσεων ΕΚΕ και την
1

Πληροφορίες για το Ελληνικό Δικτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παίρνουμε από την
ηλεκτρονική σελίδα του Δικτύου. Διαθέσιμο: www.csrhellas.org
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υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών. Πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης αποτελεί η
ευελιξία όσον αφορά στις δράσεις.
2. Το πρότυπο SA 8000
Αποστολή του οργανισµού Social Accountability International (SAI) είναι να
προάγει τα ανθρώπινα δικαιώµατα των εργαζοµένων, κυρίως, µέσω του διεθνούς
προτύπου SA 8000. Βασιζόµενο στα πρότυπα του International Labor Organization (
ILO ) και της Συνθήκης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (U . N . Human Rights
Conventions), είναι ευρέως αποδεκτό ως το πλέον βιώσιµο και αποδεκτό σύστηµα
ηθικής διαχείρισης του εργασιακού περιβάλλοντος.
Το πρότυπο SA 8000 µπορεί κάλλιστα να τροφοδοτήσει µε κατευθύνσεις και
εφαρµογές το προαναφερθέν «Σύστηµα ∆ιαχείρισης της ΕΚΕ» καθιστώντας το ένα
πολύ ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο που συµβάλλει στη βελτίωση της φήµης, στην
αύξηση της αξιοπιστίας και στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την
επιχείρηση.
3. Τα πρότυπα Α A 1000
Το AccountAbility είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, µε έδρα την
Αγγλία (1995), µε σκοπό την προώθηση δράσεων για την υπευθυνότητα και τις
υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές. Η σειρά προτύπων ΑΑ1000 είναι ένα καινοτόµο
σύνολο προτύπων και οδηγιών, που στηρίζονται σε εφαρµόσιµες πρακτικές, και
διασφαλίζουν τη βάση για τη βελτίωση της βιώσιµης ανάπτυξης. Βασική αρχή είναι το
δικαίωµα των «ενδιαφεροµένων µερών» (stakeholders) να ακούγονται και η υποχρέωση
των οργανισµών να ανταποκρίνονται.
Σήµερα υπάρχουν τρία πρότυπα σε ισχύ και δύο υπό ανάπτυξη:
•

ΑΑ 1000:1999

•

AA1000AS:2003

•

AA1000SES:2005

•

AA1000 Purpose and Principles

•

AA1000 Framework for Integration

Το πρώτο θα αποσυρθεί µετά τη δηµοσίευση των δύο τελευταίων.
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4. Το πρότυπο Ι S Ο 26000
Το ΙSΟ αποφάσισε, το 2004, την ανάπτυξη ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου,
κατάλληλου για κάθε οργανισµό, σε απλή γλώσσα κατανοητή από µη ειδικούς, που θα
παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες για την ΕΚΕ. Αυτό το πρότυπο ονοµάστηκε ΙSΟ 26000
(τέλη του 2006 θα εκδοθεί το CD 1 και τέλη του 2007 το DIS).
Τα µέλη του ∆ικτύου είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και έχουν κάνει αίτηση εγγραφής. Υπάρχουν τα κύρια
µέλη, τα απλά και τα συνδεδεµένα µέλη. Οι επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλουν τις
καλές πρακτικές τους ώστε να δηµοσιοποιηθούν. Τα θεµατικά πεδία των πρακτικών
είναι τέσσερα: ανθρώπινο δυναµικό, αγορά, κοινωνία και περιβάλλον και δείχνει τους
ευρύτερους τοµείς που επικεντρώνεται η δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Για την πραγµάτωση της Αποστολής του, το ∆ίκτυο έχει θέσει ως στόχους :
•

Τη συνεχή ενηµέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της ΕΚΕ,

•

Τη δικτύωση και συνεργασία µε επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς
σε κάθε επίπεδο για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών,

•

Την ευαισθητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας και του κοινού για την
κοινωνική δράση και συµβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο,

•

Την

κινητοποίηση

και

ανάπτυξη

συνεργασιών

για

την

προώθηση

προγραµµάτων συλλογικής προσφοράς και την από κοινού αντιµετώπιση
κοινωνικών προβληµάτων,
•

Τη µεταφορά, προσαρµογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τοµέα της
κοινωνικής συνοχής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

•

Την µε κάθε άλλη µορφή ανάπτυξη δράσης των επιχειρήσεων για την επίτευξη
των σκοπών του.

Στις προτεραιότητές του είναι:
•

Η συλλογή νέων στοιχείων σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων,

•

Η αύξηση της ενηµέρωσης και υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των
µικροµεσαίων στην ανάπτυξη φιλοσοφίας για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

•

Η υποστήριξη και διάχυση της «Ευρωπαϊκής Σύµπραξης για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη» ( European Alliance for CSR ),
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•

Η αύξηση των µελών του,

•

Η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα,

•

Ανάπτυξη κοινών δράσεων µεταξύ των µελών του για αντιµετώπιση έκτακτων
κοινωνικών ή περιβαλλοντικών αλλαγών,

•

Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφουν τα µέλη του.

Από τον κατάλογο καλών πρακτικών που έχει εκδώσει και την έρευνα που έχει γίνει
για το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το καλοκαίρι του 2006 σε
300 ΜΜΕ προκύπτει ότι όσον αφορά τον βαθµό υιοθέτησης πρακτικών οι ίδιες οι
επιχειρήσεις σε ποσοστό 35% πιστεύουν ότι τέτοιες πρακτικές υιοθετούνται σε µέτριο
βαθµό, ενώ το 53% πιστεύει ότι υιοθετούνται λίγο ή ελάχιστα. Όσον αφορά τους τοµείς
εφαρµογής των δράσεων ΕΚΕ, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο σηµαντικότερος τοµέας
είναι το ανθρώπινο δυναµικό µε 34% και ακολοθούν µε 24% το φυσικό περιβάλλον και
η αγορά, ενώ η κοινωνία µε 18%. Στην κατάταξη των οκτώ πιο διαδεδοµένων δράσεων
παρατηρείται ότι το 22% εφαρµόζουν ήδη δράσεις σχετικές µε την παροχή ίσων
ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενους, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία κτλ.
Ακολουθούν, στις δύο επόµενες θέσεις, δράσεις που και πάλι σχετίζονται µε το
ανθρώπινο δυναµικό όπως η εκπαίδευση και οι πρόσθετες παροχές. Έπειτα ακολουθούν
δράσεις για το περιβάλλον, τον αθλητισµό και τον εθελοντισµό ενώ πολύ χαµηλά στην
κατάταξη βρίσκονται οι δράσεις που αφορούν τον πολιτισµό και τις τοπικές
εκδηλώσεις.
Ακόµα, στην Ελλάδα, υπάρχει και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής
Ηθικής2 του οποίου στόχος είναι η προώθηση των αρχών της Επιχειρηµατικής Ηθικής,
της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στον
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς
οργανισµούς. Το ΕΒΕΝ GR φιλοδοξεί να παίξει σηµαίνοντα ρόλο στο χώρο των
επιχειρήσεων παρέχοντας υποστήριξη στους οργανισµούς και τους επαγγελµατίες µε
σκοπό να εφαρµόσουν ένα νέο τρόπο διοίκησης, µε την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών,

ερευνητικών

εργαλείων,

εκπαίδευσης

και

διάδοσης

καλών

πρακτικών. Μέλη του ΕΒΕΝ GR µπορεί να είναι εταιρείες και οργανισµοί αλλά και
επαγγελµατίες και φοιτητές του κλάδου.

2

Πληροφορίες για το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής παίρνουμε από την ηλεκτρονική
σελίδα του Ινστιτούτου. Διαθέσιμο: www.eben.gr
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Στην Ευρώπη το ΕΒΕΝ είναι το πλέον ενεργό ∆ίκτυο Επιχειρηµατικής Ηθικής
σήµερα, το οποίο αριθµεί ήδη 43 χώρες-µέλη, µεταξύ των οποίων η ∆ανία, η Μεγάλη
Βρετανία, η Γερµανία και η Ισπανία. Ιδρύθηκε το 2000 και είναι ήδη αναγνωρισµένο
παγκοσµίως ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηµατική ηθική.
Στόχος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου είναι να διαδώσει το είδος της διοίκησης που
βασίζεται σε αξίες, στην ηθική της ηγεσίας, αλλά και να αυξήσει τη γνώση για την
ευθύνη που έχουν οι εταιρείες προς την κοινωνία. Μακροπρόθεσµα στοχεύει στην
καλλιέργεια

µιας

κοινωνίας

επιχειρηµατιών

που

ασπάζονται

τις

αξίες

της

επιχειρηµατικής ηθικής, η οποία θα γαλουχήσει τις επόµενες γενιές επαγγελµατιών και
ακαδηµαϊκών
Η Bichta (2003) αναφέρει ότι το επίπεδο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
ελληνικής βιοµηχανίας δεν είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό την
έρευνα στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Το θεωρητικό επίπεδο σε αυτό το θέµα είναι
υποανάπτυκτο και, µέχρι στιγµής, η προσοχή έχει δοθεί στη σχέση µεταξύ της
βιοµηχανίας

και

του

τρέχοντος

οικονοµικού,

πολιτικού

και

τεχνολογικού

περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
CASE STUDY
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς3 ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως
ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέµεινε µέχρι το
1991. Από το ∆εκέµβριο του 1991 ιδιωτικοποιήθηκε.
Παράλληλα µε την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε µία
σειρά στρατηγικών κινήσεων, µε σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι,
το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην
Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της µικρής
εξειδικευµένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην
απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της
National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγµατοποίησε
3

Πληροφορίες για τον Όμιλο Πειραιώς αντλούνται από την ηλεκτρονική σελίδα της Tράπεζας.
Διαθέσιμο: www.piraeusbank.gr
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την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, µέσω της
απορρόφησης των εµπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, δηµιουργώντας
µία από τις τρεις µεγαλύτερες ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα.
Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank
ενώ η απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο 2003.
Επίσης, στις αρχές του 2002 υπογράφηκε συµφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του
Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς µε το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όµιλο ING για την
ελληνική αγορά, µε έµφαση στο χώρο των τραπεζοασφαλειών, η οποία ανανεώθηκε τον
Οκτώβριο 2007 για 10 έτη. Τον Ιούλιο 2009 η Τράπεζα Πειραιώς και η BNP Wealth
Management προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στο Wealth
Management. Τέλος, τον Οκτώβριο 2009 η Τράπεζα Πειραιώς και η ERGO A.A.E.Z.,
θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και µέλος του γερµανικού ασφαλιστικού
Οµίλου Munich Re, συµφώνησαν σε 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο των
γενικών ασφαλειών.
Στις αρχές του 2005, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας την επέκτασή
του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε
στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (µετονοµάστηκε σε Piraeus Bank
Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία του Οµίλου, ενώ το Μάρτιο 2006
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη
Βουλγαρία µε την Eurobank. Επίσης, το 2005, πραγµατοποίησε είσοδο στη σερβική
αγορά µε την εξαγορά της Atlas Bank (µετονοµάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά
και στην αιγυπτιακή αγορά µε την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank
(µετονοµάστηκε σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος, εντός του 2007, ο Όµιλος Πειραιώς
διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία µε την εξαγορά της International
Commerce Bank (µετονοµάστηκε σε Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο µε την
έγκριση λειτουργίας τραπεζικού ιδρύµατος (Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου) και τη
συµφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου.
Σήµερα η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Οµίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν
το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην
Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο
χώρο των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη και
στα άλλα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και
επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
37

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο µέσα από το πολύ καλά
οργανωµένο δίκτυο καταστηµάτων της, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής
της winbank. Η τελευταία δηµιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως η πρώτη
ολοκληρωµένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, ενώ έχει λάβει όλα
αυτά τα χρόνια σηµαντικό αριθµό βραβείων και διακρίσεων αποδεικνύοντας το υψηλό
επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών της.
Η παρουσία του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα µε παρουσία στα
µεγάλα χρηµατοοικονοµικά κέντρα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Συγκεκριµένα,
ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στη Ρουµανία µε την Piraeus Bank
Romania µε 182 καταστήµατα, στη Βουλγαρία µε 100 καταστήµατα της Piraeus Bank
Bulgaria, στην Αλβανία µε την Tirana Bank µε 56 καταστήµατα, στη Σερβία µε 44
καταστήµατα της Piraeus Bank Beograd, στην Ουκρανία µε 45 καταστήµατα της
Piraeus Bank ICB, στην Κύπρο µε 15 καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου,
στην Αίγυπτο µε την Piraeus Bank Egypt µε 48 καταστήµατα, στο Ηνωµένο Βασίλειο
µε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο και τέλος, στις Η.Π.Α. µε τη
Marathon Bank στη Νέα Υόρκη µε δίκτυο 13 καταστηµάτων.
Άξονες της πολιτικής του Οµίλου Πειραιώς σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα
αποτελούν η διασφάλιση της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της
ποιότητας δανείων, καθώς και η επίτευξη υψηλής αποτελεσµατικότητας µε συγκράτηση
του λειτουργικού κόστους. Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να συνεχίσει να εστιάζει στις
µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις, καθώς και στη λιανική τραπεζική, όπου κατέχει ισχυρή
τεχνογνωσία.
Βασική κατεύθυνση της πολιτικής

για την ανάπτυξη του ανθρώπινου

δυναµικού του Οµίλου είναι η αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων,
διαθέτοντας ικανά και αφοσιωµένα στελέχη µε δυνατότητα να λειτουργήσουν
αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της ενιαίας τραπεζικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηµατική ανάπτυξη και
κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηµατικά τις σχέσεις του µε τους κοινωνικούς εταίρους
του µέσω ειδικών δράσεων, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι
ανεξάντλητες και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε υπεύθυνο τρόπο. Η συµβολή της
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Τράπεζας στην προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις: την εσωτερική
διάσταση η οποία αναφέρεται στις προσπάθειες της Τράπεζας να µετριάσει τις
λειτουργικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της και την εξωτερική διάσταση η οποία
αντανακλάται στις προσπάθειες της Τράπεζας για αύξηση της περιβαλλοντικής
συνείδησης των πελατών της και για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον
επενδύσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει σηµαντική παρουσία στον τοµέα της
Πράσινης Τραπεζικής, µε εξειδικευµένα καταστήµατα αλλά και προϊόντα για ιδιώτες
και επιχειρήσεις.
Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2011 ο Όµιλος διέθετε δίκτυο 810 καταστηµάτων (354
στην Ελλάδα και 456 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο δυναµικό 11.528 εργαζοµένων
(6.355 και 5.173 αντίστοιχα). Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε €2,9 δισ, οι
καταθέσεις πελατών σε €24,5 δισ, τα δάνεια µετά από προβλέψεις σε €35,5 δισ και το
σύνολο του ενεργητικού σε €55,6 δισ.

Στις 30.09.2011 το ενεργητικό της

διαµορφώθηκε σε €51.200 εκατ., ενώ απασχολούσε συνολικά 4.731 άτοµα. Οι µετοχές
της εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χ.Α. από το 1918.
Το

όραµα

του

οµίλου

είναι

η

µετεξέλιξή

του

σε

περιφερειακό

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική
Μεσόγειο και η ανάδειξή του σε κατεξοχήν τράπεζα του µεσαίου χώρου, κυρίως των
επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών, διαθέτοντας αφοσιωµένο και ικανό προσωπικό
και προσφέροντας υψηλές αποδόσεις στους µετόχους του.
Το σύστηµα αξιών της Τράπεζας Πειραιώς
Το σύστηµα Αξιών πάνω στο οποίο στηρίζεται η πορεία και η ανάπτυξη της
Τράπεζας Πειραιώς και του Οµίλου της είναι:
Εστίαση στον πελάτη
•

Υψηλή Ποιότητα Εξυπηρέτησης

•

Εµβάθυνση των πελατειακών σχέσεων στη βάση του αµοιβαίου κεφαλαίου
οφέλους

•

∆ηµιουργική αναζήτηση και εξεύρεση καινοτόµων λύσεων
Ηγετική Παρουσία στην Αγορά
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Το όραµα, ο στρατηγικός προσανατολισµός του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
και οι στόχοι που τίθενται αποτελούν την κατευθυντήρια γραµµή όλων στον Όµιλο.
Τα µάτια και τα αυτιά µείναι διαρκώς στραµµένα στην αγορά, ενώ παραµένει
προσηλωµένος στον εντοπισµό και την αξιοποίηση ευκαιριών. Επιδίωξη είναι να είναι
πρωτοπόροι, δηµιουργικοί και µε συνέπεια τη διαρκή βελτίωσή µας, τόσο ως
εργαζόµενοι και ως οµάδες και οργανισµός.
Επένδυση στον Άνθρωπο
•

∆ιασφάλιση της ευηµερίας και διαχρονικής εξέλιξης όλων των εργαζοµένων

•

∆ιάχυτο πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας

•

Σεβασµό στην προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα του ατόµου

•

Εξασφάλιση της δέσµευσης του ανθρώπινου δυναµικού
Συνεισφορά στην κοινωνία

•

Συνέπεια απέναντι στο περιβάλλον

•

Ενεργή συνεισφορά στον πολιτισµό

•

Ενίσχυση στους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη και τις τοπικές
κοινωνίες γενικότερα

Βασική επιδίωξη του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ανάδειξη των
ανθρώπων µας και η εξασφάλιση της δέσµευσής τους στην επίτευξη εξαιρετικών
αποτελεσµάτων και στη συνεχή υπέρβαση των προκλήσεων σε ένα γρήγορα
µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
Αναγνωρίζεται η συµβολή των ανθρώπων στη συνεχή του Οµίλου ανάπτυξη, και
επενδύει καθηµερινά στους εργαζοµένους του και φροντίζει για την ενίσχυση ενός
εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο:
•

παρέχει ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας και
φυσικής ικανότητας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, συστήµατα ανάπτυξης και
κινήτρων, µε στόχο την προσέλκυση,

•

επιλογή και περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του, µε βάση τις
αναπτυξιακές ανάγκες του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

40

•

παρέχει ευκαιρίες και ερεθίσµατα για επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη,
επικοινωνώντας "ανοιχτά" ανάγκες στελέχωσης και καλύπτοντας τις κατά
προτεραιότητα µε εσωτερική στελέχωση

•

επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων του, αξιοποιώντας
σύγχρονες µεθόδους και εξειδικευµένα εργαλεία

•

παρέχει ανταγωνιστικές αµοιβές και παροχές

•

επικοινωνεί "ανοιχτά" αξιοποιώντας, πέρα από την καθηµερινή επαφή, ποικίλα
εργαλεία και τρόπους ενηµέρωσης και αµφίδροµης επικοινωνίας

•

παρέχει προγράµµατα υποστήριξης και ενεργητικής διαχείρισης της υγείαςευεξίας των εργαζοµένων

•

παρέχει ασφαλές περιβάλλον εργασίας

•

αντιµετωπίζει µε σεβασµό τον άνθρωπο, ενστερνιζόµενος τις αρχές του
Οικουµενικού Συµφώνου του Ο.Η.Ε. και προωθώντας τις βασικές αρχές του,
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα εργασίας, την προστασία
του περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της διαφθοράς

Οι παραπάνω αρχές διέπουν τις πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου
δυναµικού. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για
δηµιουργία διακρίσεων, ενώ η διαφορετικότητα αναγνωρίζεται και προωθείται.
Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ενστερνιστεί τις αρχές του Οικουµενικού
Συµφώνου του Ο.Η.Ε. για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
εφαρµόζοντας την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της, αντιτίθεται σε
οποιαδήποτε διάκριση, άνιση συµπεριφορά και παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα διέπει όλες τις πολιτικές,
διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για δηµιουργία διακρίσεων.
Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού µε τη δέσµευση της Ανώτατης ∆ιοίκησης
έχει θεσµοθετήσει την Πολιτική Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για όλο τον Όµιλο, καθώς
και την απαραίτητη διαδικασία γνωστοποίησης σχετικών περιστατικών και υποβολής
παραπόνων. Επιπλέον, έχουν δροµολογηθεί συγκεκριµένες ενέργειες για τη διάχυση της
πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλο το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου σε
Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, στόχος µας είναι η ενεργητική συµβολή στην
41

καταπολέµηση φαινοµένων παιδικής ή/και υποχρεωτικής/εξαναγκαστικής εργασίας,
επιλέγοντας προσεκτικά και αξιολογώντας όλο το φάσµα των συνεργατών και
προµηθευτών.
Κανάλια επικοινωνίας µε το Ανθρώπινο ∆υναµικό
Στην καθηµερινή δράση αξιοποιείται κάθε ευκαιρία για εξασφάλιση ανοιχτής
και αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων. Επιδιώκεται
και χτίζεται συστηµατικά η επαφή, µε κοινό το Όραµα και τις Αξίες του Οργανισµού,
ενώ υπάρχει κοινή αντίληψη για τις επιχειρηµατικές προτεραιότητες και τους
στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης του Οµίλου.
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει σε όλους τους εργαζόµενους πολλαπλά
κανάλια επικοινωνίας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την αµφίδροµη επαφή σε όλα τα
επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται, πέρα από την άµεση και καθηµερινή
επικοινωνία, ποικίλα µέσα και εργαλεία Εσωτερικής Επικοινωνίας:
•

Intranet, ο εσωτερικός διαδικτυακός χώρος

•

Εξατοµικευµένη και οµαδική ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω e-mail

•

Winners, εσωτερικό έντυπο επικοινωνίας που διανέµεται σε όλους τους
εργαζόµενους του Οµίλου

•

Εταιρικές εκδηλώσεις

•

Συναντήσεις µονάδων

•

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα

•

Αξιολόγηση της Απόδοσης και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων

•

Συµβουλευτική Υποστήριξη και καθοδήγηση εργαζοµένων

•

Εστιασµένες συναντήσεις διερεύνησης (focus groups)

•

Έρευνα Εταιρικής Κουλτούρας και Ικανοποίησης Εργαζοµένων

•

Στα τέλη του 2010 ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολούσε 13.320
άτοµα έναντι 13.417 ατόµων το 2009. Αντίστοιχα, η Τράπεζα Πειραιώς στην
Ελλάδα απασχολούσε 4.853 άτοµα το 2010 έναντι 5.049 το 2009. Συνολικά
στην Ελλάδα ο Όµιλος απασχολούσε 6.370 άτοµα στο τέλος του 2010 από
6.660 ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ αντίστοιχα στο εξωτερικό 6.950 από 6.757.
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Κατανοµή του Ανθρώπινου ∆υναµικού

Α. Κατανοµή µε βάση το Φύλο, τη Μόρφωση και την Ηλικία

•

Το 55% των εργαζοµένων του Οµίλου είναι γυναίκες και το 45% άνδρες. Ο
µέσος όρος ηλικίας του προσωπικού του Οµίλου ανέρχεται στα 36 έτη. Η
ηλικιακή κατανοµή των εργαζοµένων του Οµίλου αποτελεί σηµαντικό
πλεονέκτηµα, καθώς η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού, µε το 82% να
βρίσκεται στις ηλικιακές οµάδες ως τα 45 έτη, δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής
και εφαρµογής µε µεγάλη ευκολία αλλαγών σε τεχνολογίες, µεθόδους και
στοχοθεσία.

Το

άρτια

εκπαιδευµένο

ανθρώπινο

δυναµικό

συνέβαλε

καθοριστικά στην αποτελεσµατικότερη καθοδήγηση και εξυπηρέτηση των
πελατών στην ιδιαίτερα κρίσιµη οικονοµικά χρονιά που πέρασε.

Αξιοποιώντας

το

υψηλό

ποσοστό

εργαζοµένων

κατόχων

πτυχίων

ή

µεταπτυχιακών τίτλων (65%), ο Όµιλος έχει επιτύχει να διαθέτει υψηλής ποιότητας
και κατάρτισης στελέχη που συµβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των
επιχειρηµατικών επιδιώξεών του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό,
όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, στις θυγατρικές εξωτερικού ανέρχεται σε
71%.

Β. Κατανοµή µε βάση τον Τύπο Απασχόλησης και τη Σύµβαση Εργασίας

Ο Όµιλος Πειραιώς απασχολεί κατά 99,6% εργαζοµένους µε πλήρη
απασχόληση, ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς απασχολούνται εργαζόµενοι πλήρους
απασχόλησης σε ποσοστό 100%. Το 99,6% του ανθρώπινου δυναµικού στον Όµιλο
απασχολείται µε σύµβαση αορίστου χρόνου, ενώ το 0,4% µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου στο πλαίσιο της δοκιµαστικής περιόδου ένταξης αµέσως µµετά την πρόσληψη.
Επιπλέον, το 100% του ανθρώπινου δυναµικού της Τράπεζας Πειραιώς καλύπτεται
κατ'ελάχιστον από αµοιβές και παροχές, όπως αυτές συµφωνούνται στις συµβάσεις
εργασίας που έχουν προκύψει από συλλογικές διαπραγµατεύσεις.

Γ. Προάγοντας τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ανάδειξη Στελεχών
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•

Η πολιτική ίσων ευκαιριών σταδιοδροµίας που εφαρµόζει η Τράπεζα και ο
σαφής προσανατολισµός προς την αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού της έδωσαν σε νέα στελέχη τη δυνατότητα να
εξελιχθούν ιεραρχικά. Στο σύνολο των προαγωγών, ανεξάρτητα από ιεραρχικό
επίπεδο, εξελίχθηκαν ιεραρχικά 271 άνδρες (51%) και 256 γυναίκες (49%).
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2006 µέχρι το τέλος του 2010 παρουσιάστηκε
αύξηση στη στελέχωση µεσαίων και ανώτερων θέσεων από γυναίκες κατά 2%.

•

Επιδίωξη στον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η προσέλκυση και
παραµονή των πιο ικανών εργαζοµένων. Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη του
παραπάνω σκοπού διαδραµατίζει το σύνολο των αµοιβών και παροχών που
παρέχεται στους εργαζόµενους. Στόχος είναι η δηµιουργία ανταγωνιστικών
δοµών, τόσο στο κοµµάτι των αποδοχών, όσο και στο κοµµάτι των παροχών,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στο µέγιστο βαθµό η κάλυψη των αναγκών των
εργαζοµένων.

•

Οι αποδοχές και οι παροχές εξελίσσονται ανάλογα µε τον εργασιακό ρόλο, την
εµπειρία, τις ικανότητες και το βαθµό της ευθύνης που φέρει κάθε εργαζόµενος.

•

Επιπλέον, παρακολουθούνται συνεχώς οι εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να
διατηρούνται οι αποδοχές και παροχές σε ανταγωνιστικό επίπεδο, ενώ στόχος
είναι να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η επιπλέον προσπάθεια που
καταβάλλει κάθε εργαζόµενος. Για το λόγο αυτό, έχουν σχεδιαστεί συστήµατα
επιπρόσθετης επιβράβευσης, βραχυπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης διάρκειας.

Κοινωνική Πολιτική για τους εργαζόµενους
Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των
εργαζοµένων, φροντίζει να τους παρέχει ανταγωνιστικές αµοιβές και παροχές.
Επιπλέον, προσφέρει στους εργαζόµενους και µια σειρά πρόσθετων παροχών όπως
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
•

δωρεάν ετήσιο check up για όλους τους εργαζόµενους σε συνεργασία µε το
Σύλλογο Εργαζοµένων,

•

πλήρης κάλυψη των εξόδων του προγράµµατος οµαδικής ασφάλισης
(νοσοκοµειακή περίθαλψη, ιατρική περίθαλψη, ασφάλιση ζωής, ασφάλιση
ατυχηµάτων, ασφάλιση µόνιµης ολικής ανικανότητας),

•

κάλυψη των εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης,
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•

επιβράβευση των παιδιών των εργαζοµένων που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.
και αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο εξωτερικό,

•

επιπλέον µέρες αδείας µε αποδοχές στους εργαζοµένους (µητρότητας και
νοσηλείας παιδιού),

•

µηνιαίο επίδοµα για τη µετακίνηση τυφλών και αναπήρων εργαζοµένων,

•

χορήγηση εφάπαξ ειδικού επιδόµατος πολυτέκνων,

•

προνοµιακή τιµολογιακή πολιτική,

Περιβάλλον εργασίας
•

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρµόζει τις νοµοθετικές διατάξεις που προβλέπονται
σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Αναγνωρίζοντας τη
σοβαρότητα του θέµατος και ευαισθητοποιηµένη γενικότερα για την καλή
σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων της, η Τράπεζα, πέρα από την εκ
του νόµου υποχρέωσή της, έχει µεριµνήσει και έχει φροντίσει για ένα σύγχρονο,
υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, εφαρµόζοντας καλές πρακτικές.
Ενδεικτικά:
o

οι χώροι εργασίας είναι καλαίσθητοι, σχεδιασµένοι µε σύγχρονες και
απόλυτα εργονοµικές προδιαγραφές.

o

στις µεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται και το
µεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναµικού της, η Τράπεζα
διαθέτει ιατρείο στα τρία κύρια κτήριά της στα οποία δέχονται οι τρεις
γιατροί και οι δύο νοσηλεύτριες µε τους οποίους συνεργάζεται.

o

λαµβάνοντας υπόψη τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος, έχει
ορίσει ειδικούς χώρους καπνίσµατος, προστατεύοντας έτσι τους µη
καπνιστές, αλλά σεβόµενη συγχρόνως και το δικαίωµα των καπνιστών.

Συλλογική εκπροσώπηση
Σχεδόν το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού αντιπροσωπεύεται από τους τρεις
συλλόγους εργαζοµένων, όπου ο πλέον αντιπροσωπευτικός αναγνωρίζεται ως το
υπεύθυνο όργανο για τις διαπραγµατεύσεις της ∆ιοίκησης σε θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι η ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα όταν συντελείται σε ένα
εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο λοιπόν την λειτουργία της σε
αρµονία µε την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στα θέµατα της Εταιρικής
Κοινωνικής

Ευθύνης,

που

περιλαµβάνουν

την Εταιρική

∆ιακυβέρνηση,

το Κοινωνικό έργο, τις Πολιτιστικές παρεµβάσεις και τα Περιβαλλοντικά θέµατα.
Σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηµατικές τους
πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από
όσα επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους όσους επηρεάζονται από
τις δραστηριότητές τους (εργαζόµενοι, µέτοχοι, συνεργάτες, προµηθευτές, επενδυτές,
καταναλωτές, κοινότητες µέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιηµένες).

Από το 2007, η Τράπεζα Πειραιώς έγινε κύριο µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε∆ΕΚΕ).

Τοµείς δραστηριότητας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

Α. Κοινωνία
Η συνεργασία µε κοινωφελείς οργανισµούς µε άξονα την προσφορά της
Τράπεζας στο τρίπτυχο "Παιδί, Οικογένεια, Υγεία" αποτελεί στρατηγική επιλογή για
στοχευµένες κοινωνικές παρεµβάσεις. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν τα εξής:
•

η ενίσχυση των πολυµελών οικογενειών στη Θράκη µέσω ειδικού
προγράµµατος, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλάδας,

•

η ενίσχυση κοινοτήτων απεξάρτησης νέων από τα ναρκωτικά και η ενεργός
συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επανένταξής τους στην κοινωνία,

•

η

συστηµατική

ενίσχυση

οργανωµένων

κοινοτήτων,

συλλόγων

και

οργανώσεων για άπορα και ορφανά παιδιά,
•

η ενίσχυση οργανώσεων για τη στήριξη ατόµων τρίτης ηλικίας,

•

η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αποµονωµένες Κοινότητες και
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∆ήµους στην Ελλάδα, όπως η υλοποίηση προγράµµατος για δωρεάν παροχή
ιατρικής φροντίδας από εθελοντές ιατρούς µε χρήση σύγχρονων διαγνωστικών
µέσων στους κατοίκους µικρών νησιών του Ελληνικού Αρχιπελάγους,
•

η δωρεά 30 υπερσύγχρονων πυροσβεστικών οχηµάτων προς το Πυροσβεστικό
Σώµα για την ενίσχυση των δυνάµεών του, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση των πυρκαγιών, εφαρµόζοντας απόφαση της ∆ιοίκησης της
Τράπεζας από τον Αύγουστο 2007 όταν σηµειώθηκαν οι καταστροφικές
πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και την Εύβοια.

Β. Πολιτισµός
Το Πολιτιστιµό Ιδρυµα Οµίλου Πειραιώς υλοποιεί δράσεις σχετικές µε τον
πολιτισµό που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Οµίλου Πειραιώς. Είναι κοινωφελές ίδρυµα µη κεδροσκοπικού χαρακτήρα που
διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Γ. Περιβάλλον

Η Τράπεζα Πειραιώς συνειδητά αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να µετατρέψει
σε πράξη την πεποίθησή της ότι η ποιότητα της ζωής προϋποθέτει την προστασία του
περιβάλλοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε µε την εφαρµογή προγραµµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης να µειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση και να
διαχειριστεί καλύτερα τους φυσικούς πόρους, ενώ είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
που δηµιούργησε ειδικά πράσινα δάνεια. Είναι, ως εκ τούτου, πρωτοπόρος ανάµεσα
στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς όσο αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση
και την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης
συνιστούν θεµελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, ενσωµατώνει
περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηµατικές της διαδικασίες και αναπτύσσει
στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, τη µείωση
του

περιβαλλοντικού

της

αποτυπώµατος,

την

ενίσχυση

της

πράσινης

επιχειρηµατικότητας, τη διαχείριση του περιβαλλοντικού-κλιµατικού κινδύνου, καθώς
και για την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των
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µεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων του πλανήτη.

Στο πλαίσιο της δέσµευσής της για συνεχή µείωση των επιπτώσεων από τη
λειτουργία της, παρακολουθεί και µετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, θέτει
στόχους βελτίωσης, εφαρµόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης,
όπως προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριµµάτωνανακύκλωσης, µείωσης µετακινήσεων και προώθησης πράσινων προµηθειών.
Επιπλέον, µε τις ευρείες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει συµβάλλει
ακόµη περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσµεύεται για τη διαρκή στήριξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας, χρηµατοδοτώντας µέσω ειδικών "πράσινων" προϊόντων
-µε ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους- επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιθυµούν να
πραγµατοποιήσουν επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όπως στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της εξοικονόµησης ενέργειας, της βιολογικής γεωργίας,
της προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, της πράσινης χηµείας, των
πράσινων µεταφορών, της διαχείρισης απορριµµάτων και νερού, της περιβαλλοντικής
αποκατάστασης,

του

οικοτουρισµού

και

αγροτουρισµού,

συµβάλλοντας

έτσι

ουσιαστικά στην προσπάθεια υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων και ενισχύοντας
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας ή και τη δηµιουργία νέων.

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρµόζει διαδικασίες διαχείρισης του περιβαλλοντικού και
κλιµατικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει από το ευρύ φάσµα της
επιχειρηµατικής της δραστηριότητας (χρηµατοδοτήσεις-επενδύσεις) και παρέχει
τραπεζικές υπηρεσίες για την έγκαιρη αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και
την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα της
κλιµατικής αλλαγής, προωθώντας µέτρα για τη µείωση του αποτυπώµατος διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) και για την αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών που
προκύπτουν από αυτήν.

Για την καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής και θεωρώντας
ότι η ατοµική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελούν τη βάση µιας βιώσιµης
κοινωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται και µεριµνά για τη διαρκή εκπαίδευση του
προσωπικού της για την ενηµέρωση των πελατών της, των µετόχων της και του
ευρύτερου κοινού σχετικά µε τους στόχους και τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών
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της δράσεων, που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και για την
ενίσχυση πρωτοβουλιών τρίτων µη κερδοσκοπικών φορέων, οργανισµών ή ιδρυµάτων
που παρέχουν προστιθέµενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η εξοικονόµηση σε ετήσια βάση 8 εκατοµµυρίων κιλοβατόρων ηλεκτρικής
ενέργειας, η εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης χαρτιού µέσω των οποίων
αποφεύγεται η κοπή 5.000 δέντρων το χρόνο, η χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού σε ένα
ευρύ φάσµα εργασιών του οµίλου, η εγκατάσταση στα κεντρικά γραφείου της οδού
Αµερικής Συστήµατος Ενεργειακής Παρακολούθησης αποτελούν την άγνωστη ως
σήµερα σε πολλούς συµβολή της Τράπεζας Πειραιώς στον τοµέα της προστασίας του
περιβάλλοντος στα Πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των λειτουργιών της Τράπεζας
Πειραιώς που βασίζεται αφενός στη συστηµατική καταµέτρηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και αφετέρου στο σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών για την µείωση των επιπτώσεων αυτών, παρουσιάστηκε σήµερα σε
συνέντευξη Tύπου. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο πρώτος φορέας του
ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, o οποίος έχει ολοκληρώσει και εφαρµόζει
συγκεκριµένη πολιτική και πλήρες πρόγραµµα δράσεων για το περιβάλλον.

"Στην Τράπεζα Πειραιώς, πιστεύουµε ότι ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να αναλάβει
περισσότερες δράσεις για την κοινωνία. Όπως και στην οικονοµία, έτσι και στην
κοινωνία όπου ο δηµόσιος τοµέας δεν µπορεί να ανταποκριθεί µε επάρκεια είναι
αναγκαία η κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα" επισήµανε η κα Σοφία Στάϊκου
πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Οµίλου και σύµβουλος διοίκησης σε
θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Υπενθυµίζοντας ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς
δαπανά ετησίως περίπου 6 εκατοµµύρια ευρώ για την κοινωνία και τον πολιτισµό,
τόνισε επίσης ότι, είναι η µόνη ελληνική τράπεζα που συγκρότησε και ειδική µονάδα
για θέµατα περιβάλλοντος κι ότι οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
αποτελούν

πλέον

συγκεκριµένη

και

συγκροτηµένη

πολιτική

του

Οµίλου.

"Θέλουµε να έχουµε σωστή εταιρική συµπεριφορά, γιατί είµαστε µια κοινωνικά
υπεύθυνη µεγάλη εταιρεία", επισήµανε ο επικεφαλής του Γραφείου Περιβαλλοντικών
Θεµάτων κ. Βρασίδας Ζάβρας. Οι δράσεις µας, πρόσθεσε, δεν αποτελούν µια τυχαία
περιστασιακή πρωτοβουλία, αλλά βασίζονται σε ολοκληρωµένο σχεδιασµό που
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εξασφαλίζουν την διαχρονικότητά τους. Ήδη έχουµε αναλάβει σηµαντικές
πρωτοβουλίες και δηµιουργούµε ένα πρόγραµµα παρεµβάσεων και δράσεων για το
περιβάλλον, αξιοποιώντας και τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική
διαµορφώνεται σε βάθος χρόνου και αυτό είναι το σηµαντικότερο, καθώς θα
αυξάνεται διαρκώς το αποτέλεσµα.
"Η επενδυτική κοινότητα γίνεται ολοένα και περισσότερο "πιεστική" στην
αναγνώριση της επίδρασης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην
εταιρική αξία" υπογράµµισε ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος διευθυντής ∆ιεύθυνσης
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού του Οµίλου. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, σηµείωσε,
προστατεύει την αξία των µετόχων, καθώς ελαχιστοποιεί κατά το δυνατόν τους
κινδύνους από προβλήµατα "εταιρικής φήµης".

Η Πρώτη Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς

Πρώτη στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα η Τράπεζα Πειραιώς, δηµοσίευσε
ξεχωριστή

-από

τους

κοινούς

απολογισµούς

εταιρικής

υπευθυνότητας-

περιβαλλοντική έκθεση µε τίτλο "Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική
Έκθεση". Η έκθεση περιλαµβάνει τα βασικά επιτεύγµατα της περιβαλλοντικής
πολιτικής

της

Τράπεζας

Πειραιώς,

την

περίοδο

2007-2009.

Στόχος

της

δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων είναι η µετάδοση της πολύτιµης τεχνογνωσίας
που αποκτήθηκε, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στο ευρύτερο κοινό. Η
Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση συγχρηµατοδοτήθηκε από το χρηµατοδοτικό µέσο
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράµµατος
GREENbanking4Life που ολοκληρώθηκε το 2009.
Η έκθεση περιλαµβάνει τρεις βασικές θεµατικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα
περιγράφει πώς η Τράπεζα βελτίωσε την περιβαλλοντική της επίδοση στη λειτουργία
των υποδοµών της. Η δεύτερη αναλύει µε ποιους τρόπους ενίσχυσε την πράσινη
επιχειρηµατικότητα, ενώ η τρίτη το πώς εκπαίδευσε το ανθρώπινο δυναµικό της σε
θέµατα περιβάλλοντος και πώς κατάφερε να επικοινωνήσει τα αποτελέσµατα στους
µετόχους, πελάτες και το ευρύτερο κοινό.
Από τα πιο αξιοσηµείωτα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα είναι η ανακύκλωση
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850 τόνων χαρτιού και 60,6 τόνων Η/Υ, η προµήθεια ανακυκλωµένου µη
χλωριωµένου χαρτιού αποφεύγοντας την κοπή 26.000 δέντρων, η µείωση των
µετακινήσεων του προσωπικού κατά 950.000 χλµ. µε την εφαρµογή εκπαιδευτικών
προγραµµάτων e-learning, η σταδιακή αντικατάσταση του εταιρικού στόλου
οχηµάτων µε αυτοκίνητα χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, η έκδοση του
"Εγχειρίδιου Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις" που διανεµήθηκε σε 75.000
επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και η λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα Πράσινου
Καταστήµατος (GREEN BANKING). Επιπλέον, µε τις επενδύσεις σε Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας η Τράπεζα Πειραιώς απέτρεψε την έκλυση 772.000 τόνων διοξειδίου
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Ενώ στον τοµέα της ενηµέρωσης/εκπαίδευσης η
περιβαλλοντική επίδοση του ανθρώπινου δυναµικού της Τράπεζας Πειραιώς
αυξήθηκε κατά 8,6 % τα τελευταία δύο χρόνια.
Η κα Σοφία Στάϊκου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς
και Υπεύθυνη του Τοµέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, περιγράφοντας τη διαδροµή
στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας, αφήνει ένα αισιόδοξο µήνυµα: "η
Τράπεζα Πειραιώς εκτιµά ότι η αντιµετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών
προβληµάτων δηµιουργεί νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες µε επενδύσεις σε καθαρές
τεχνολογίες, στην εξοικονόµηση ενέργειας και σε άλλους τοµείς που τονώνουν την
οικονοµία και δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας".
Ακόµα, η Tράπεζα Πειραιώς εκδίδει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότας, όπου
παρουσιάζει τις δράσεις της και την πορεία της όσον αφορά την ΕΚΕ για κάθε χρόνο.
Από το 2007 και µέχρι το 2010 που έχει δηµοσιευθεί η έκθεση περιλαµβάνει
αναλυτικές παρουσιάσεις για τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τον
Όµιλο, την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, τις κύριες δράσεις και στόχους που θέτει, τις
σχέσεις του µε τους πελάτες και τους προµηθευτές, το ανθρώπινο δυναµικό, την
κοινωνία, τον πολιτισµό και το περιβάλλον και τέλος παρουσίαση δεικτών κατά GRI
(Global Reporting Initiative).

Πελάτες - Επιχειρήσεις

Η ενηµέρωση των πελατών για την περιβαλλοντική πολιτική και τα πράσινα
προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς, έγινε το 2009 µέσω: (α) διανοµής έντυπου υλικού
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(π.χ. τα ενηµερωτικά φυλλάδια για τα πράσινα προϊόντα, " Η συνείδησή µας στο
πράσινο", Ανοίξαµε το δρόµο στην πράσινη επιχειρηµατικότητα …και συνεχίζουµε"
(β) άµεσης επαφής µε το πράσινο κατάστηµα GREEN BANKING, µε 600 επισκέπτες
και πάνω από 150 τηλεφωνικές εξυπηρετήσεις γ) της ιστοσελίδας της Τράπεζας, (δ)
συµµετοχής σε διεθνείς εκθέσεις (π.χ. 74η ∆ιεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, 5-13
Σεπτεµβρίου 2009), (ε) συµµετοχής σε ηµερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ.
Συνάντηση UNEP FI, Κωνσταντινούπολη, 23-24 Ιανουαρίου, 1st Green Business
Congress, ΕΒΕΑ, 6 Μαρτίου, Ώθηση στην Επιχειρηµατικότητα: Απάντηση στην
Κρίση. Προγράµµατα Χρηµατοδότησης - Εργαλεία - Τρόποι Στήριξης ΙΑΓΜΕ/
ΕΕ∆Ε, 26 Μαΐου), (στ) 52 road shows σε όλη την Ελλάδα (ζ) της λειτουργίας, για ένα
µήνα, ειδικού Γραφείου Ενηµέρωσης για την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, στο
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε και στην έκδοση ειδικού τεύχους µε τίτλο
"Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις". Πρόκειται για ένα έντυπο που
στοχεύει στη µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα που αφορούν στην εξοικονόµηση
φυσικών πόρων, στην εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και στην εταιρική
περιβαλλοντική επικοινωνία. Το τεύχος απεστάλη σε 75.000 επιχειρήσεις σε όλη την
Ελλάδα µε επιστολή του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Μ. Σάλλα.

Παρουσία στην έκθεση Θεσσαλονίκης
Η Tράπεζα Πειραιώς συµµετείχε στην 73η και 74η έκθεση Θεσσαλονικής στο
οργανωµένο εκθεσιακό χώρο µε έντονο προσανατολισµό στο οικολογικό περιβαλλοντικό "επιχειρείν", στον οποίο θα προβάλλονται οι πολιτικές που σχεδιάζει
και υλοποιεί, παράλληλα µε την επίτευξη των επιχειρηµατικών της στόχων, όσον
αφορά τον πολιτισµό και το περιβάλλον. Στο διθεµατικό περίπτερο της Τράπεζας
Πειραιώς (Ιδιαίτερος Χώρος Προβολής 26) ο επισκέπτης θα έρθει σε επαφή, αφενός, µε
το έργο της Τράπεζας για τον πολιτισµό, µέσω του Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Οµίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), και, αφετέρου, µε τη δυναµική περιβαλλοντική πολιτική της, µε
βάση τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που µε ιδιαίτερη µέριµνα ακολουθεί
ο Όµιλος. Ειδικότερα, στον χώρο του πολιτισµού το ΠΙΟΠ προωθεί την ανάδειξη της
ιστορίας της τεχνολογίας του νεότερου ελληνικού πολιτισµού, µε τη δηµιουργία και
λειτουργία ενός δικτύου θεµατικών-τεχνολογικών µουσείων στην ελληνική περιφέρεια,
την κυκλοφορία ειδικών εκδόσεων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για
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την καταγραφή, διάσωση, ανάδειξη της προβιοµηχανικής τεχνολογίας, αλλά και την
αξιοποίηση της συναφούς πολιτιστικής κληρονοµιάς κ.ά. Όσον αφορά το περιβάλλον,
η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόµενη στη µεγάλη παγκόσµια πρόκληση της έγκαιρης
αντιµετώπισης των κλιµατικών αλλαγών, προσαρµόζεται διαρκώς στα νέα δεδοµένα,
βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοσή της και µεταφέρει προς τρίτους την πείρα και
την τεχνογνωσία που αποκτά. Στην 74η ∆ΕΘ, µε τη νέα πολυκλαδική δοµή της, ως
πολυέκθεση - πολυσυνέδριο και την πλειάδα παράλληλων εκδηλώσεων πολιτισµού, η
Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε να συµµετέχει µε οργανωµένο εκθεσιακό χώρο, που
εστιάζει στην περιβαλλοντική πολιτική της, όπως αυτή υλοποιείται µέσα από τις
στρατηγικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου, καθώς και στην Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα που εκφράζεται µέσα από τη δέσµευση της Τράπεζας για
χρηµατοδοτήσεις επενδύσεων που ωφελούν το περιβάλλον.

Βραβεία και διακρίσεις

Το 2008 η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε την ανώτερη διάκριση (Επίπεδο Silver),
στο πλαίσιο της αξιολόγησης από τον ∆είκτη Κοινωνικής Ευθύνης (CR Index), που
έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ το 2009 αξιολογήθηκε ακόµη πιο θετικά,
λαµβάνοντας την ανώτερη διάκριση (Επίπεδο Gold). O CR Index είναι κορυφαίο
εργαλείο διεθνώς για την αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στους τοµείς: Κοινωνία, περιβάλλον, χώρος εργασίας, αγορά. Επιπλέον, το
2009 βραβεύτηκε από τον δείκτη CRI συνολικά για το έργο που επιτελεί µέσα από τις
δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ).

Κατέλαβε, επίσης, την πρώτη θέση, ανάµεσα στις ελληνικές τράπεζες, στην
Ετήσια Μέτρηση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας (Accountability Rating),
που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2008. Από το 2007 η Τράπεζα Πειραιώς
διακρίνεται στο CEO & CSR Money Conference, έχοντας λάβει βραβεία στις
κατηγορίες Ηγέτης/CEO/∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ΕΚΕ, Καλύτερος Απολογισµός
ΕΚΕ, Καλύτερη Εισηγµένη Εταιρεια στην ΕΚΕ και καλύτερο website ΕΚΕ. Ακόµη, το
2009 έλαβε το Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που απονεµήθηκε από το
Εµπορικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (Winners, αριθµός τεύχους 15, Απρίλιος
2010).

53

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύεται από το διεθνή ∆είκτη
Εταιρικής Ευθύνης (CRI), που την κατέταξε στη χρυσή κατηγορία. Πρόκειται για την
ανώτατη διάκριση που δόθηκε φέτος σε επιχείρηση της Ελλάδας. Επίσης, κατά την
τελετή απονοµής των βραβείων, η Τράπεζα έλαβε και ειδικό έπαινο για το κοινωνικό
της έργο, που επιτελείται κυρίως µέσα από τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μεθοδολογία Έρευνας

Η µέθοδος που επιλέχθηκε για την έρευνα, όσον αφορά την διερεύνηση της
στάσης που υιοθετεί η Τράπεζα Πειραιώς απέναντι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
τις δράσεις που εφαρµόζει και τα αποτελέσµατα τους, είναι η συνέντευξη µε
υπεύθυνους

της

διοίκησης

της

Τράπεζας

µε

δοµηµένες

ερωτήσεις

από

ερωτηµατολόγιο4.

Αρχικά, έγινε µια πρώτη προσωπική επαφή µε τον υπεύθυνο των προγραµµάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση υπήρξε µια
πρώτη διευκρινιστική συζήτηση πάνω στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
στα θέµατα που καλύπτει το ερωτηµατολόγιο. Επίσης, µας δόθηκε έντυπο υλικό όπως
οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδει η Τράπεζα από το 2007 και έπειτα,
καθώς επίσης και η Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση που έχει εκδώσει το 2009.
Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση µε τρεις υπεύθυνους από το τµήµα Ανθρωπίνων
Πόρων, όπου συζητήθηκε εκτενέστερα το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου,
απαντήθηκαν οι ερωτήσεις και ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση πάνω στα θέµατα της
ΕΚΕ, του περιβάλλοντος, του ανθρώπινου δυναµικού και της ποιότητας.

4

Το ερωτηµατολόγιο που έχει χρησιµοποιηθεί βρίσκεται στο άρθρο: Vouzas F, Ntoufa C., (2010),

Business Ethics and Quality Management: Investigating the link, 14th ICIT Conference, Scranton USA
(Best sub-theme paper award).
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Αποτελέσµατα έρευνας

Σύµφωνα µε την έρευνα και τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηµατολόγιο
διαπιστώθηκε ότι η Τράπεζα Πειραιώς ασχολείται συστηµατικά µε ζητήµατα
επιχειρησιακής ηθικής σταδιακά την τελευταία δεκαετία και προσπάθεια γίνεται για
δηµιουργία µια κουλτούρας βασισµένη σε αυτή. Υποστηρίχθηκε ότι η υιοθέτηση αυτής
της πολιτικής αποτελεί µέρος της στρατηγικής της εταιρείας στο γενικότερο πλαίσιο
της επιθυµίας της Τράπεζας για Responsible banking. Αυτή η δέσµευση ξεκινάει από
την ανώτερη διοίκηση και διαχέεται σε όλο το ανθρώπινο δυναµικό και στους
εργαζοµένους όλων των βαθµίδων. Αναφορά έγινε σε περιπτώσεις που αυτή η
φιλοσοφία της εταιρείας έρχεται αντιµέτωπη µε προσωπικές αξίες τόσο των στελεχών
όσο και των εργαζοµένων και επισηµάνθηκε ότι αυτές οι αξίες είναι τόσο σηµαντικές
για την εταιρεία ώστε τέτοια φαινόµενα, ειδικά σε ανώτερα στελέχη αντιµετωπίζονται
άµεσα. Ακόµα, επισηµάνθηκε η ευαισθητοποίηση της επιχείρησης σε µεγάλο βαθµό σε
θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας
του καταναλωτή, ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας και σε θέµατα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε για το τελευταίο ότι η Τράπεζα οικειοθελώς
υιοθέτησε το σύµφωνο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Όσον αφορά τον
τρόπο που παίρνουν µορφή οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες για τους εργαζόµενους
επισηµάνθηκε ότι υπάρχουν επιτροπές ελέγχου και διασφάλισης όσον αφορά τις ηθικές
προσδοκίες της εταιρείας, πειθαρχικές επιτροπές, ιεράρχηση ποινών αναλόγως του
παραπτώµατος καθώς και δυνατότητα αναφοράς των περιπτώσεων µη ηθικής
συµπεριφοράς.

Ακόµα µεγάλη σηµασία δίνεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση του
προσωπικού όσον αφορά ζητήµατα ηθικής. Ένα άλλο θέµα που συζητήθηκε αφορούσε
την επικοινωνία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της επιχείρησης. Στο
εσωτερικό υπάρχουν πολλοί τρόποι και κυρίως το intranet. Στο εξωτερικό
διευκρινίστηκε ότι επιχειρείται επικοινωνία µε όλους τους ενδιαφερόµενους
(stakeholders) όπως µετόχους, τοπική κοινωνία αλλά και προµηθευτές δίνοντας
σηµασία σε όλους. Με τους τελευταίους γίνεται µια προσπάθεια για τα τυποποιηθούν οι
σχέσεις και να υπάρξει ένα πλαίσιο δεοντολογίας, καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι
συνεργάτες και όχι απλά προµηθευτές.
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Στην ερώτηση αν έχουν εµπλακεί/κατηγορηθεί κάποια στελέχη ή η επιχείρηση
για ανέντιµες πρακτικές τονίστηκε ότι προσπάθεια γίνεται για να αποτραπούν τέτοια
περιστατικά και να διασφαλιστούν µέσω µηχανισµών πρόληψης. Όπου απαιτείται
γίνονται παρεµβάσεις που µπορεί να φτάσουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και σε
καταγγελίες και ποινικές διώξεις. Όσον αφορά τις αντιδράσεις που µπορεί να φέρουν
εξωτερικές πιέσεις όσον αφορά θέµατα ηθικής θεωρήθηκε ότι εξαρτάται από την κάθε
περίπτωση, όµως σίγουρα δεν θα είναι µε δυσφήµιση αυτών που κατηγορούν. Ακόµα
επισηµάνθηκε ότι είναι προτιµότερος ένα κοινωνικά ευαίσθητος µάνατζερ και ως προς
τους επενδυτές αλλά και ως προς το ανθρώπινο δυναµικό και ότι είναι ισχυρή η
πεποίθηση της επιχείρησης ότι η επιχειρηµατική ηθική προσθέτει αξία στην επιχείρηση
καθώς χτίζει ισχυρές σχέσεις µε τους ενδιαφερόµενους και προσθέτει αξία στο καλό
όνοµα της Τράπεζας.

Όσον αφορά την ποιότητα και την επιχειρησιακή ηθική αναφέρθηκε ότι δεν
έχει πιστοποιηθεί η Τράπεζα στο σύνολο της αλλά κάποιες λειτουργίες όπως το
ανθρώπινο δυναµικό, η πληροφορική, η κίνηση κεφαλαίου κ.α. Σε ερώτηση αν γνωρίζει
η εταιρεία το ISO26000 CSR και αν προτίθεται να το εφαρµόσει, η απάντηση ήταν
θετική για το πρώτο και σε φάση περαιτέρω εξέτασης όσον αφορά την εφαρµογή του.
Τονίστηκε ότι ακολουθούνται διάφορα πρότυπα όπως το EFQM, το Investors, το GRI,
το SA8000 κ.α. Η ποιότητα επιτυγχάνεται µέσω τεχνικής εκπαίδευσης, στατιστικούς
ελέγχους, µε βάση στόχους και άλλες µεθόδους και µε συνεχής αναθεώρηση, βελτίωση
και εσωτερικό έλεγχο αλλά και αξιολογήσεις µε διάφορες τεχνικές όπως έρευνες
ικανοποίησης, τόσο των πελατών όσο και των εργαζοµένων, µε αξιολόγηση,
αυτοαξιολόγηση, και εσωτερική επιθεώρηση ποιότητας σε κάποιες λειτουργίες. Ακόµα
θεωρείται ότι τα ζητήµατα ηθικής αφορούν όλες τις επιµέρους λειτουργίες και
εργαζοµένους της επιχείρησης. Μεγάλη έµφαση δόθηκε στην χρήση της τεχνικής
benchmarking και επισηµάνθηκε ότι χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό και µε
επιχειρήσεις διεθνής κλίµακας για την αναζήτηση καλώς πρακτικών καθώς επίσης και
ότι και η ίδια η Τράπεζα έχει χρησιµοποιηθεί από άλλες επιχειρήσεις για πρακτικές που
ακολουθεί. Ακόµα, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν στην επιχείρηση οµάδες εργασίας και η
σύσταση τους εξαρτάται από το έργο τους. Επίσης, η τυποποίηση και ο βαθµός
ελευθερίας µιας εργασίας εξαρτάται από τη φύση της εργασίας αλλά σε γενικές
γραµµές ενθαρρύνεται, επιζητάται και µάλιστα αξιολογείται η λήψη πρωτοβουλιών από
τους εργαζόµενους. Αυτό συµβαίνει καθώς πιστεύεται ότι οι πρωτοβουλίες και τα
προγράµµατα επιχειρησιακής ηθικής αυξάνουν την παραγωγικότητα και τις πωλήσεις.
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Πεποίθηση της επιχείρησης είναι ότι η στρατηγική επιχειρηµατικής ηθικής εκτός από
στρατηγική τοποθέτηση τελικά αποτελεί και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρείας.
Τέλος, όσον αφορά το κόστος που µπορεί να έχει η εφαρµογή των προγραµµάτων ΕΚΕ
σηµειώθηκε

ότι

βραχυπρόθεσµα

και

µεσοπρόθεσµα

είναι

αυξηµένο

αλλά

µακροπρόθεσµα η όλη προσπάθεια έχει θετικά αποτελέσµατα και αποτελεί επένδυση
για την Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Συµπεράσµατα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι µια έννοια που διαρκώς κατακτάει ολοένα και
περισσότερο έδαφος στην παγκόσµια και την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή. Αν και
οι επικριτές της δεν λείπουν, έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην συνείδηση των
επιχειρηµατιών ως µια κίνηση που αποτελεί µακροπρόθεσµη στρατηγική επένδυση για
τη βιωσιµότητα των δραστηριοτήτων τους σε ένα περιβάλλον συνεχώς µεταβαλλόµενο
και άκρως ανταγωνιστικό και µπορεί να αποτελέσει, αν χρησιµοποιηθεί σωστά και σε
συνδυασµό µε άλλες πρακτικές και δράσεις, ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα. Αυτό το συµπέρασµα προκύπτει και από την µελέτη περίπτωσης της
Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει δηµιουργήσει ένα προφίλ κοινωνικής υπευθυνότητας,
τόσο µε πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράµµατα αλλά και µε πολλά
προϊόντα της τα οποία επενδύουν σε ανανεώσιµες ή εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει µπει στην κουλτούρα της επιχείρησης και αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι όλων των λειτουργιών και της παραγωγικής διαδικασίας.
Τοµέας που αυτό διαφαίνεται ιδιαίτερα είναι το ανθρώπινο δυναµικό και το πως
αντιµετωπίζεται από την εταιρεία. Μεγάλη επένδυση γίνεται στην εκπαίδευση του,
αλλά και σε κοινωνικές παροχές, ελευθερία στην πρωτοβουλία και ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του, επικοινωνία και αξιολόγηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Άλλος τοµέας
που δραστηριοποείται ενεργά είναι το περιβάλλον µε δράσεις τόσο στο εσωτερικό της,
µε εξοικονόµιση ενέργειας και πόρων, στο εξωτερικό µε ενηµέρωση και συµµετοχή σε
προγράµµατα, αλλά και στο σχεδιασµό των προϊόντων της που σταδιακά αποκτούν
ολοένα και περισσότερο «πράσινη» διάσταση. Ακόµα, η χρησιµοποίηση τεχνικών
ποιότητας και πιστοποιήσεων διαφόρων διαδικασιών και λειτουργιών της βοηθάει
ακόµα περισσότερο στην αποτελεσµατικότητα της Τράπεζας και στην βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της. Φυσικά, αυτή είναι µια διαδικασία συνεχής βελτίωσης,
αναζήτησης καινούργιων και πιο επιτυχηµένων καλών πρακτικών, πιστοποιήσεων,
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επαναπροσδιορισµό των λειτουργιών αλλά και επικοινωνίας µε όλους τους
ενδιαφερόµενους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της επιχείρησης.

Η συνεχιζόµενη εξάπλωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτήν και
αλλάζουν το προφίλ τους. Αν αυτό το εγχείρηµα θα είναι επιτυχηµένο εξαρτάται άπο
την δέσµευση της διοίκησης, τη σωστή εφαρµογή των πρακτικών και από το αν η
επένδυση γίνει σε µακροχρόνιο ορίζοντα και σε επίπεδο συνολικής στρατηγικής της
επιχείρησης. Με γνώµονα τα παραπάνω και µε συνεχή βελτίωση και επιµονή τα οφέλη
που θα αποκοµίσει η επιχείρηση θα είναι σηµαντικά και σε όλα τα επίπεδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1.

Ε̟ωνυµία Ε̟ιχείρησης:

2.

Νοµική Μορφή ε̟ιχείρησης

3.

Έτος Ίδρυσης:

4.

Έδρα της ε̟ιχείρησης:

5.

Η ̟ροέλευση των κεφαλαίων της ε̟ιχείρησης σας είναι (βάλτε Χ στην α̟άντηση):
Αµιγώς Ελληνική
Αµιγώς ξένη (εθνικότητα)
Πλειοψηφία Ελληνική (προσδιορίστε την κεφαλαιακή δοµή)
Πλειοψηφία ξένη (προσδιορίστε την κεφαλαιακή δοµή)

6.

Ποιος είναι ο κλάδος στον ο̟οίο δραστηριο̟οιείται η ε̟ιχείρησή σας; (Να
χρησιµο̟οιηθεί η νέα κλαδική κατανοµή του ΧΑΑ)

II. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

1) Η επιχείρησή σας ασχολείται συστηµατικά µε ζητήµατα επιχειρησιακής ηθικής? Πόσα
χρόνια?
2) Η επιχειρηµατική ηθική είναι µέρος της γενικότερης επιχειρηµατικής στρατηγικής? Υπάρχει
γραπτή πολιτική για την επιχειρησιακή ηθική στην επιχείρησή σας
3) Η ανώτερη διοίκηση είναι ευαισθητοποιηµένη και δεσµεύεται για θέµατα επιχειρησιακής
ηθικής? πως γίνεται αυτό
4) Σε ποιόν ανήκει η ευθύνη για την επιχειρησιακή ηθική στην επιχείρησή σας

68

5) Η έννοια της επιχειρησιακής ηθικής υπάρχει στη συνείδηση των εργαζοµένων? Αν ναι , µε
ποιες αξίες συνάδει?
6) Οι προσωπικές αξίες των στελεχών έρχονται συχνά σε αντίθεση µε τη φιλοσοφία της
επιχείρησης? Παραδείγµατα/περιπτώσεις
7) Οι προσωπικές αξίες των εργαζοµένων συχνά έρχονται σε αντίθεση µε τη φιλοσοφία της
επιχείρησης? Παραδείγµατα/περιπτώσεις
8) Σε ποιο βαθµό είναι ευαισθητοποιηµένη η επιχείρηση µε τις παρακάτω έννοιες:
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη
• Ανθρώπινα δικαιώµατα
• Προστασία περιβάλλοντος
• Προστασία καταναλωτή
• Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας
Ποιες δράσεις/προγράµµατα/πρωτοβουλίες έχει αναλάβει για τα παραπάνω θέµατα

9) Υπάρχουν στην επιχείρησή σας τα παρακάτω τυπικά προγράµµατα επιχειρησιακής ηθικής και
πως αξιοποιούνται, τι αποτελέσµατα φέρουν
• Τυ̟ικοί ηθικοί κώδικες (ηθικές προσδοκίες της επιχείρησης η οποίες παίρνουν τη
µορφή αρµοδιοτήτων και ευθυνών για τους εργαζόµενους)
• Ε̟ιτρο̟ές Ηθικής (οι επιτροπές αυτές διαµορφώνουν ηθικούς πολιτικές και κανόνες
και διερευνούν περιπτώσεις ηθικών παραπτωµάτων)
• Ηθικό σύστηµα ε̟ικοινωνίας (δυνατότητα αναφοράς περιπτώσεων µη ηθικής
συµπεριφοράς)
• Προγράµµατα κατάρτισης σε ζητήµατα ηθικής
• Πειθαρχικές διαδικασίες για ζητήµατα ηθικής
10) Ποια από τα παρακάτω εφαρµόζει η επιχείρηση σας
• Συµβουλευτικές τοπικές επιτροπές
• ∆ιάλογος µε οµάδες συµφερόντων (stakeholders)
• Συµµετοχή στην τοπική κοινωνία
• Συµµετοχή εργαζοµένων
11) Έχει εµπλακεί/κατηγορηθεί η επιχείρηση ή κάποια από τα στελέχη της σε περιπτώσεις
«ανέντιµων» επιχειρησιακών πρακτικών?
• ∆ιαφθορά
• ∆ιαπλοκή
• Αδράνεια (µη παραγωγή έργου ή αδιαφορία/απραξία)
Αν ναι, πως το αντιµετώπισε?

12) Πως θα αντιδρούσατε σε εξωτερικές πιέσεις αναφορικά µε θέµατα ηθικής
• Αρνούµαστε τα πάντα
• ∆υσφήµιση αυτών που κατηγορούν
• Σε περίπτωση δικαστικής διαµάχης αντιστεκόµαστε
• Κάνουµε κάτι για να λύσουµε το ζήτηµα
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13) Σε τι ενέργειες προβαίνει η επιχείρηση για την πρόληψη ζητηµάτων επιχειρησιακής ηθικής
14) Η δέσµευση της διοίκησης είναι ισχυρή µόνο ως προς τους µετόχους της?
15) Θεωρείται ότι ποιο αποτελεσµατικός είναι ένας «αδίστακτος» ή ένας κοινωνικά ευαίσθητος
manager
α) ως προς τους επενδυτές
β) ως προς το ανθρώπινο δυναµικό

16) Πιστεύεται ότι η επιχειρηµατική ηθική προσθέτει αξία στην επιχείρηση? Πως γίνεται αυτό

ΙΙΙ. Βελτίωση Ποιότητας και Ε̟ιχειρησιακή Ηθική

Η επιχείρηση εφαρµόζει σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας κατά ISO 9000?
Χρονολογία πρώτης πιστοποίησης:
Πρότυπο πρώτης πιστοποίησης:
Χρονολογία τελευταίας πιστοποίησης:
Πρότυπο τελευταίας πιστοποίησης:
Φορέας Πιστοποίησης:
Γνωρίζεται για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας? Θα σας ενδιάφερε να συµµετέχετε στη διαδικασία
βράβευσης?

17) Πως επιτυγχάνεται η δέσµευση και υποκίνηση των εργαζοµένων στην επίτευξη της ποιότητας?
Χρηµατικά Bonus
Επιβράβευση
Ποινή
Άλλου είδους παροχές
Τεχνική Εκπαίδευση
Με βάσει τους στόχους
Επιθεωρήσεις
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Στατιστικός έλεγχος
Άλλο….εξηγείστε

18) Πιστεύεται ότι συνδέεται η βελτίωση της ποιότητας µε την επιχειρησιακή ηθική? Ποιότητα
για την εταιρία σηµαίνει και ηθική και το αντίστροφο
19) Ποιοι είναι οι στόχοι ποιότητας στην επιχείρησή σας? Υπάρχουν στόχοι ποιότητας αναφορικά
µε την επιχειρηµατική ηθική
20) Συνδέετε την βελτίωση ποιότητας µε την αφοσίωση και δέσµευση των εργαζοµένων?
Συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων ποιότητας?
Θεωρούν ότι η ποιότητα είναι δική τους ευθύνη (Για την καλλίτερη εφαρµογή ηθικών κανόνων
και ηθικής συµπεριφοράς – Nayebpour)
21) Υπάρχουν ζητήµατα ηθικής στις επιµέρους λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, ΜΚΤ,
Λογιστήριο, κτλ)
22) Ποιες από τις παρακάτω τεχνικές ποιότητας εφαρµόζει η επιχείρησή σας
• Έρευνα ικανοποίησης πελατών και εργαζοµένων
• Αυτοαξιολόγηση
• Εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση ποιότητας

23) Η επιχείρηση χρησιµοποιεί τη τεχνική του benchmarking για να εφαρµόσει καλές πρακτικές
αναφορικά µε την επιχειρηµατική ηθική άλλων επιχειρήσεων ή οργανισµών
24) Τα προγράµµατα εκπαίδευσης στοχεύουν στην αλλαγή συµπεριφορών και νοοτροπίας
αναφορικά µε ζητήµατα επιχειρηµατικής ηθικής
25) Υπάρχουν στην επιχείρησή σας οµάδες εργασίας? Αν ναι ποιο είναι το κριτήριο σύστασής
τους? Ποια τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους
26) Είναι τυποποιηµένη η εργασία τόσο των εργαζοµένων όσο και των στελεχών? Τι βαθµό
ελευθερίας και πρωτοβουλιών έχουν έκαστοι ?
27) Πιστεύεται ότι αν αυξανόταν οι πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα της επιχείρησης σε
θέµατα επιχειρησιακής ηθικής θα αυξανόταν α) η παραγωγικότητα β) οι πωλήσεις
28) Πιστεύεται ότι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης µια στρατηγική
επιχειρησιακής ηθικής ?
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29) Πιστεύεται ότι αυξάνει ή µειώνει το κόστος η εφαρµογή προγραµµάτων και οι πρωτοβουλίες
επιχειρησιακής ηθικής?
30) Γνωρίζεται για το ISO 26000 CSR? Προτίθεστε να το εφαρµόσετε? Ποια βήµατα θα
ακολουθούσατε για την υιοθέτησή του? Ποια τα εµπόδια, πλεονεκτήµατα στην εφαρµογή του
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