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Η ιδέα ότι ο μόνος αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση 

των κερδών της , κυριάρχησε μια μεγάλο χρονικό διάστημα στη βιβλιογραφία. Στη 
δεκαετία του 1930 άρχισε να προωθείται σιγά - σιγά η άποψη , ότι η επιχείρηση 
οφείλει να λειτουργεί παράλληλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μετόχους της 
και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.  Αναπτύχθηκε δηλαδή 
για φιλοσοφία , σύμφωνα με την οποία έπρεπε να επέλθει μια ισορροπία μεταξύ των 
απαιτήσεων των μετόχων και  των εργοδοτών από τη μια μεριά και  των 
εργαζομένων,  των πελατών , των προμηθευτών και του κοινού γενικότερα από την 
άλλη .  

Ένας από τους σοβαρότερους λόγους που δικαιολογεί την στροφή του 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος προς την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και 
την ανάληψη κοινωνικών ευθυνών  είναι το γεγονός ότι η επιχείρηση αντλεί τη 
δύναμη της από την κοινωνία . Η κοινή γνώμη συγκεντρώνει προσεκτικά τα 
απαραίτητα στοιχεία γύρω από την επιχείρηση και διαμορφώνει ανάλογα την άποψη 
της . Η κρίση αυτή είναι καθοριστική και σχεδόν αμετάβλητη , κυρίως όταν είναι 
αρνητική . Συνεπώς , μια εταιρία προκειμένου να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες της εγωκεντρικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς της θα πρέπει να λάβει 
υπόψη της τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία συνειδητοποιώντας ότι εκτός της 
οικονομικής , υπάρχει και η κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας. 

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω από το θέμα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης  υποδηλώνει ότι  πρόκειται για ένα ζήτημα καθόλου 
ευκαταφρόνητο.  

Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί ( π.χ. Bowen 1953 1, Davis 1960 2, Johnson 
1971, Fitch 1976, Carroll 1979 , Drucker 1984 ) , έχουν καταγραφεί διαμάχες σχετικά με 
το ρόλο της επιχείρησης μέσα στην κοινωνία  ( Friedman 1982, Cannon 1994 , 
Harrison 1997, Halfon 1998 ) και έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες σχετικά με την 
επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον επιχειρηματικό κόσμο ( π.χ. Cochran 
& Wood 1984, Waddock & Graves1997 ).  

                                                 
1Bowen H., Social Responsibilities of the Businessman , N.York Harper and Bros , 1953 
 
2 Davis K., “ Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities ” , California Management Review  
T. II , N.3 1960 
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Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της ύπαρξης κοινωνικής ευθύνης από την μεριά 

των εταιριών , η σύγχρονη επιχείρηση έχει υποχρέωση να προσαρμόζεται στο 
περιβάλλον της αλλά ταυτόχρονα να το επηρεάζει για να επιτυγχάνει τους στόχους 
της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιείται απέναντι στις κοινωνικές τις 
ευθύνες , να παίρνει δυναμικές αποφάσεις ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο , τις 
οποίες θα πραγματοποιεί , συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας. 

Εννοείται ότι η έννοια της κοινωνικής ευθύνης , η οποία συνδέεται στενά με την 
επιχειρηματική ηθική τόσο των επιχειρηματιών όσο και των διοικητικών στελεχών , 
δεν οφείλεται σε ενεργοποίηση κυρίως της συνείδησής τους αλλά στην πίεση που 
δέχεται η επιχείρηση από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η πίεση αυτή 
επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς της ασφάλειας και της περίθαλψης , των 
συνθηκών εργασίας , των πολιτικών δικαιωμάτων, των σχέσεων του προσωπικού, της 
μεταχείρισης των γυναικών , της μόλυνσης του περιβάλλοντος , της εκπαίδευσης των 
στελεχών κ.α.   

Ωστόσο , δεν είναι λίγοι  οι οικονομολόγοι που υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικές 
ευθύνες της επιχείρησης δεν είναι  μέσα στις υποχρεώσεις της  καθώς αντιτίθενται στα 
συμφέροντα της. Πρεσβεύουν ότι η κύρια αποστολή της επιχείρησης είναι η αύξηση 
των κερδών της και ότι η κοινωνική  πολιτική είναι υποχρέωση του κράτους και των 
φορέων του. 

Οι θεωρητικές αυτές θέσεις βρήκαν κατά καιρούς απήχηση αλλά η πρακτική 
απέδειξε ότι η απομόνωση της επιχείρησης μόνο μέσα σε αυστηρά οικονομικά πλαίσια 
ήταν επιζήμια. 

¨Όπως αναφέρθηκε παραπάνω , η επιχείρηση αξιολογείται από την κοινή γνώμη , 
η οποία κρίνει και ελέγχει την κοινωνική προσφορά της. Βρίσκεται λοιπόν ,κάτω από 
συνεχή αυστηρό κοινωνικό αλλά και κρατικό έλεγχο και οφείλει να διατηρήσει την 
ακεραιότητα της και την ισορροπία της.  

Παρά ταύτα και παρά τις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις γύρω από το θέμα της 
κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης , σήμερα επικρατεί η άποψη ότι η επιχείρηση έχει 
παράλληλα οικονομικό  και κοινωνικό χαρακτήρα.  

Η κάθε εταιρία άρα έχει κοινωνικές ευθύνες όπως και οικονομικές και πάνω 
σ’αυτόν τον άξονα πρέπει να θεμελιώσει το παρόν και να προγραμματίσει το μέλλον 
της . Έχει υποχρέωση να δέχεται τα μηνύματα της κοινωνίας , να τα επεξεργάζεται και 
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να ανταποκρίνεται κατάλληλα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά και να 
συνυπάρξει στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η έννοια και η πρακτική της κοινωνικής 
ευθύνης έχουν εξεταστεί στα πλαίσια σύγχρονων και αναπτυγμένων οικονομικά 
χωρών. Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας προέρχεται από τις Η.Π.Α. και την              
Μ. Βρετανία. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
στη γενικότερη λειτουργία τους . Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν η 
αλυσίδα καλλυντικών Body Shop και η βιομηχανία ενδυμάτων Benetton.  

Ορθή εφαρμογή της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων σημαίνει ότι θα πρέπει 
να είναι μονίμως στην πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης της εταιρείας, να μην 
ασχολείται με αυτή ευκαιριακά και αποσπασματικά. Σημαντικό, επίσης, ρόλο προς 
αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει η προσωπικότητα και η δράση του επικεφαλής 
της. Κάποιοι ηγέτες επιχειρήσεων έχουν δωρίσει μεγάλο μέρος της προσωπικής τους 
περιουσίας σε κοινωφελείς σκοπούς και ιδρύματα. Ως τέτοια παραδείγματα 
συνηθίζεται να αναφέρονται οι Μπίλς Γκέιτς, ο οποίος χάρισε τα εννέα δέκατα της 
προσωπικής του περιουσίας σε διάφορα ιδρύματα ή η εταιρεία - γίγαντας στον τομέα 
της παγωτοβιομηχανίας του Βέρμοντ, Ben & Jerrys, η οποία σε ετήσια βάση 
παραχωρεί το 7,5% των κερδών της για διάφορους κοινωφελείς σκοπούς 3.  

Η λογική, η οποία πρυτανεύει συνήθως σε παρόμοιες ενέργειες είναι ότι, εάν 
αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε παρόμοιες κινήσεις, θα 
επισυμβούν κινήσεις εξισορρόπησης των κοινωνικών ανισοτήτων και, συνεπώς, το 
κοινωνικό οικοδόμημα θα διακρίνεται από μεγαλύτερη σταθερότητα.  

Τα κέρδη υπάρχουν, τουλάχιστον θεωρητικά, γεγονός το οποίο επιτρέπει στις 
εταιρείες,  να αντιμετωπίζουν ηθικές ανησυχίες, όχι μόνον στις διακηρύξεις τους, αλλά 
και σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι, για παράδειγμα η Levi Strauss δεν έχει επαγγελματικές 
σχέσεις με προμηθευτές, οι οποίο προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον η παραβιάζουν 
βασικές ηθικές αρχές, όπως η χρησιμοποίηση της παιδικής εργασίας ή της εργασίας 
φυλακισμένων. Έχει καταγραφεί, μάλιστα, στην ιστορία, η καταβολή εκ μέρους της 
Levi Strauss 40 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να κλείσει εργοστάσια της στην 
Κίνα, όπου γινόταν εκμετάλλευση της εργασίας φυλακισμένων. Επρόκειτο για μία 
πράξη υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

                                                 
3 Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 04/02/2002 ,Έτος 55 , Τεύχος 16008 
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« Η θεωρία περί κοινωνικής ευθύνης προϋποθέτει ότι η επιχείρηση δεν έχει μόνο 

οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις , αλλά και ορισμένες ευθύνες προς την κοινωνία 
πέρα από αυτές τις υποχρεώσεις.» 4

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης να 
συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα 
θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς 
επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.  
 Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ορισμός που δόθηκε στην Πράσινη Βίβλο 

είναι ότι η Ε.Κ.Ε. είναι η "έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες 
ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη( μετόχους) .  

  Τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της Ε.Κ.Ε. που φαίνεται να γίνονται 
δεκτά σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο είναι :  

1. Η σχετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων για να εμπίπτει στην έννοια της 
Ε.Κ.Ε. πρέπει να είναι πέραν των νομικών υποχρεώσεών τους και να έχει 
χαρακτηριστικά εθελούσιας συμπεριφοράς. Συμπερασματικά λοιπόν, θα 
μπορούσε κανείς να πει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζεται με 
προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές, αλλά δεν 
επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει την φιλοσοφία της 
επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας την στρατηγική της. Για τον 
λόγο αυτό δε μπορεί να επιβληθεί από νομοθετικές ρυθμίσεις, αντίθετα 
στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η επιχείρηση οφείλει να αποτελεί ενεργό και 
συνειδητό μέλος της κοινωνίας, ενώ η συνεπής και υπεύθυνη 
επιχειρηματική δράση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη 
οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

                                                 
4 McGuire, J.W. ,  Business and Society, N.York , McGraw – Hill , 1963  
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2.  Η Ε.Κ.Ε. θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. 
Στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνονται, πέραν των κάθε μορφής 
οικονομικών παραμέτρων, τα εργασιακά και γενικότερα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία, οι σχέσεις με 
τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μετόχους και η περιβαλλοντική 
προστασία.  

3. Η Ε.Κ.Ε. δεν αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο στοιχείο, στην πολιτική της 
επιχείρησης, διακριτό από τις άλλες επί μέρους πολιτικές της. Αντίθετα 
διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων και δεν πρέπει 
να προσεγγίζεται ως ένα "κόστος" που αναλαμβάνεται με αντάλλαγμα την 
προώθηση, απλώς και μόνο, των δημοσίων σχέσεων της κάθε επιχείρησης.  

 
Αναφερόμενοι  στις κοινωνικές ευθύνες και στα κοινωνικά προγράμματα της 

σύγχρονης επιχείρησης θεωρείται σκόπιμη μια διάκριση αυτών  σε εξωτερικά και 
εσωτερικά. 

Οι εξωτερικές κοινωνικές ευθύνες σχετίζονται με την ανάληψη ευθυνών , όπως η 
αντιμετώπιση της ανεργίας , ειδικά μέτρα για τη διαφύλαξη της οικολογικής 
ισορροπίας , συνεργασία με το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση σε κοινωνικά , 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, οικονομική βοήθεια και ενθάρρυνση 
στις κοινότητες για βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, άμεση οικονομική βοήθεια στα 
σχολεία με υποτροφίες , επιδόματα και άλλες οικονομικές επιχορηγήσεις. 

Οι εσωτερικές αφορούν για παράδειγμα τις διαδικασίες προσλήψεων – 
απολύσεων, τον τρόπο καθορισμού των αποδοχών , την προσφορά ίσων ευκαιριών 
και τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης , την εφαρμογή ηθικών αρχών, τη διαρκή 
εκπαίδευση , τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Αποτελεί , πλέον , μια από τις βασικές πεποιθήσεις αρκετών επιχειρηματιών η 
σκέψη ότι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων θα έχει τα βέλτιστα 
αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικό περιβάλλον.  

Έχοντας  ως γνώμονα  , λοιπόν , την πραγματοποίηση των στόχων τους σε 
αρμονία με την κοινωνία και το περιβάλλον που την περικλείει , αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στα θέματα της προστασίας και της σωστής διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
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O Bowen ( 1953 ) 5 , ο οποίος ήταν ο πρώτος που έγραψε αναφορικά με αυτό το 
θέμα περιέγραψε την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την « υποχρέωση του 
επιχειρηματία να επιδιώξει πολιτικές , να πάρει αποφάσεις και να ακολουθήσει 
πρακτικές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις αξίες της κοινωνίας μας ».    

Ο Humble ( 1973) 6 , ο οποίος την χαρακτήρισε ως « τομέα κλειδί » κάνει 
διαχωρισμό στις κοινωνικές ευθύνες που σχετίζονται με το εσωτερικό και το εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης. 

Πολλοί από τους  θεωρητικούς είναι αυτοί που συμφωνούν ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη  πρέπει να αποτελέσει απαραίτητη επιχειρησιακή στρατηγική. Ο 
Harrison ( 1997 ) 7 θεωρεί  ότι η επιχείρηση που θα επιδείξει μη κοινωνικά ανεύθυνη 
συμπεριφορά  μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της. 

Οι υποστηρικτές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θεωρούν την εφαρμογή της ως 
ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , καθώς οι καταναλωτές φαίνεται να 
στρέφονται προς την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από κοινωνικά ευαίσθητες 
επιχειρήσεις (Burke 1999) 8. 

Συμπερασματικά , το βασικό επιχείρημα υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
αποτελεί το γεγονός ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία 
της επιχείρησης μέσα σε ένα υγιές οικονομικά περιβάλλον είναι η ύπαρξη μιας υγιούς 
κοινωνίας.     

Από την άλλη μεριά τέτοιου είδους επιχειρήματα γίνονται αντικείμενο 
εντονότατης κριτικής από μερίδα οικονομολόγων και ερευνητών.   

Σημαντικότερος εκπρόσωπος  αυτής της άποψης θεωρείται ο Friedman 9, ο 
επονομαζόμενος « Πάπας της ελεύθερης οικονομίας ». Ο Friedman υποστηρίζει ότι η 
φιλοσοφία της κοινωνικής ευθύνης στηρίζεται σε ένα οικονομικό σύστημα , σύμφωνα 
με το οποίο τα μέσα παραγωγής αποτελούν ιδιοκτησία του κοινωνικού συνόλου ( 
κολεκτιβισμός )  και ότι η υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας από τη μεριά της 
επιχείρησης θα έχει ως συνέπεια την καταστροφή της.  

                                                 
5 Bowen H., Social Responsibilities of the Businessman , N.York Harper and Bros , 1953 
6 Humble J., Social Responsibility Audit : A Management Tool for Survival , London , Foundation For Business 
Responsibilities , 1973 
7 Harrison S., Corporate Social Responsibility: Linking Behavior with Reputation , 1997   
8 Burke E.M. , Corporate Community Relations : The Principle of the Neighbor Of Choice , Westport - Praeger 
Books , 1999 
9 Friedman G., Industrial Society , Chicago: The Free press of Clencol, 1955   
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Κοινωνικές ευθύνες αναλαμβάνει μόνο η πολιτεία και όχι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία,  γιατί αυτό θα οδηγήσει στην καλλιέργεια του δημοσίου ελέγχου των 
επιχειρήσεων. 

Ανάλογες θέσεις παίρνει στο θέμα αυτό και ο Th. Levitt (1958) 10.  Σύμφωνα με 
αυτόν , η προσπάθεια της επιχείρησης να αναλάβει κοινωνικές ευθύνες θα την 
αποπροσανατολίσει από τους στόχους της και θα την  αναγκάσει να διοχετεύσει τη 
δραστηριότητα της σε επουσιώδεις επιδιώξεις. Μια τέτοια τάση την κατευθύνει σε 
φεουδαρχικά πρότυπα και μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης , αφού η επιχείρηση 
αναλαμβάνει έργο για το οποίο υπεύθυνο είναι το κράτος. Η υγιέστερη άρα επιδίωξη 
της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της , το οποίο οφείλει να επιδιώκει 
μεταχειριζόμενη κάθε τρόπο. 

Οι Koontz & O’ Donnell ( 1968) 11 αναφερόμενοι στο θεσμό της επιχείρησης 
υποστηρίζουν ότι σκοπός τους είναι η παραγωγή αγαθών για να καλύψουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας. Κύρια ευθύνη τους είναι η ορθολογική χρήση των πόρων και 
η παραγωγικότητα , ενώ συγχρόνως οφείλουν να υιοθετήσουν τους ηθικούς 
κοινωνικούς κανόνες. Εάν αναλάβουν κοινωνικές ευθύνες όπως π.χ. οικονομική 
υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , συντήρηση ανέργων κλπ δεν εκπληρώνουν το 
σκοπό τους.  

Τέλος , ο Ν. Chamberlain ( 1968 ) 12, ενώ φαίνεται ότι κατά βάση αναγνωρίζει στις 
επιχειρήσεις κοινωνικές ευθύνες , εν τούτοις θεωρεί ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί 
γιατί είναι εγκλωβισμένες σε  ένα σύστημα αξιών , το οποίο κινείται μέσα στα πλαίσια 
του ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι αν διαθέσει κεφάλαια για ανάληψη 
κοινωνικών ευθυνών θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική της ισορροπία αφενός και 
αφετέρου θα έρθει αντιμέτωπη με τους μετόχους , πολλοί από τους οποίους έχουν 
αδιάφορη κοινωνική συνείδηση.    

Τα καυτά θέματα ηθικής που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρηματικές 
μονάδες, ανεξαρτήτως αν ενστερνιζόμαστε ή απορρίπτουμε τις απόψεις του Milton 
Friedman (πολέμιου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) ή του Keith Davis 
(υπέρμαχου), απασχολούν ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό ευαισθητοποιημένων 
στελεχών.    

                                                 
10 Levitt T., “ The Dangers of Social Responsibility “ : Harvard Business Review , Σεπτεμβριος – Οκτώβριος 
1958 
11 Koontz H. and O’ Donnell C., Principles of Management , 4th ed, N.York : Mc Graw – Hill Book Company 
1965   
12 Chamberlain N. , Enterprise and Environment , N.York : McGraw – Hill 1968  
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Ο ρόλος των επιχειρήσεων σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία νομοτελειακά 
αλλάζει και αυτός. Πριν από μερικές δεκαετίες το μάνατζμεντ ήταν 
προσανατολισμένο στην κερδοφορία. Στην ανεύρεση δηλαδή μεθόδων και τεχνικών 
μεγιστοποίησης του κέρδους και παράλληλης ελαχιστοποίησης του κόστους.  

Τα τελευταία χρόνια προσβλέπει σε μία διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, 
δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής, στην ηθική και στις υποχρεώσεις με αποφάσεις 
μακροχρόνιες και με εστίαση στο τελικό αποτέλεσμα. 

Χωρίς αρχές και αξίες ο κοινωνικός ιστός είναι πολύ εύθραυστος και με εύθραυστο 
και ασύνδετο κοινωνικό ιστό, δεν μπορεί να υπάρξουν κερδοφόρες και ευημερούσες 
επιχειρήσεις. 

 

 

 
Επιτυχής ανάληψη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σημαίνει πλήρης και ορατή 

ενστάλαξή της στο πνεύμα της επιχείρησης, από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τις 
πολιτικές μέχρι την καθημερινή λήψη των αποφάσεων, ενώ η συνολική επίδοση μιας 
επιχείρησης αξιολογείται με βάση τη συνδυασμένη συμμετοχή της στην οικονομική 
ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Λαμβάνοντας κανείς υπόψη το κόστος εφαρμογής μιας στρατηγικής κοινωνικής 
ευθύνης θα περίμενε ότι το αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ αυτής και της κερδοφορίας 
της επιχείρησης είναι αρνητικό και όχι θετικό.  

 Κάποιες , όμως, από τις πολιτικές Ε.Κ.Ε. των επιχειρήσεων μπορούν να 
αποδώσουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου περιορίζοντας τις σπατάλες, τις 
περιπτώσεις αναποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων (φυσικών ή ανθρωπίνων) ή 
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα όπως για παράδειγμα, η βελτιωμένη 
αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, η μείωση των αποβλήτων, η 
πώληση ανακυκλωμένων υλικών.  

Πολλές πρωτοβουλίες για παράδειγμα, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών 
ρύπων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην παγκόσμια κλιματολογική βελτίωση, 
αλλά παράλληλα αυξάνουν την ενεργειακή επάρκεια και μειώνουν τα λειτουργικά 
είδη   κόστους  .  Επίσης   ,  στο   χώρου   του   Ανθρώπινου   Δυναμικού   ,   εργασιακά  
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προγράμματα που συμβάλλουν στην παρατεταμένη απασχόληση των εργαζομένων 
και τη μείωση των φαινομένων όπως η συστηματική αδικαιολόγητη απουσία τους, 
συχνά εξοικονομούν χρήματα στις επιχειρήσεις, μέσω της αύξησης της 
παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους πρόσληψης και εκπαίδευσης 
προσωπικού. 

Οι Burke και  Logsdon ( 1996 ) 13 προτείνουν την εφαρμογή πρακτικών εταιρικής 
ευθύνης που να ενισχύουν τη βασική λειτουργία της εταιρίας , εξυπηρετώντας με αυτό 
τον τρόπο τόσο τα οικονομικά όσο και τα κοινωνικά συμφέροντα της επιχείρησης.       

O Φραντζέσκο Ζινγκάλες, ερευνητής στη σχολή μάνατζμεντ INSEAD, στο 
Φοντενμπλό της Γαλλίας τόνισε πρόσφατα σε συνέντευξη του 14, ότι η εφαρμογή 
πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αυξήσει την αξία των 
επιχειρήσεων που τις υιοθετούν προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων τους.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές στρατηγικές έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με την εταιρεία και τον κλάδο. Τα πλεονεκτήματα 
μπορούν να ανευρεθούν στην αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης (των προϊόντων και υπηρεσιών) και επομένως των 
πωλήσεων σε επιμέρους αγορές.  

Το ερώτημα που προκύπτει αφορά τη δυνατότητα μέτρησης των επιπτώσεων από 
την εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών. Πολλές έρευνες έχουν προσανατολισθεί στη 
συγκέντρωση στοιχείων , ικανών να αποδείξουν την ύπαρξη ή την ανυπαρξία 
συσχέτισης ανάμεσα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την οικονομική απόδοση 
της επιχείρησης. Κάποιες από αυτές έδειξαν πως η σχέση είναι αρνητική ( Jarrell & 
Peltzman 1985 15, Bromiley & Marcus 1989 16), κάποιες άλλες δεν μπόρεσαν να 
συλλέξουν επαρκή στοιχεία , ώστε να αποδείξουν κάποια συσχέτιση ( Alexander & 
Buchholz 1978 17, Freedman & Jaggi 1986 18 ). 

                                                 
13 Burke L & Logsdon J.M. , “ How Corporate Social Responsibility Pays Off  ” , Long Range Planning , 1996  
14 Ελευθεροτυπία 18/06/2005, Συνέντευξη στον Δ.Κοντογιάννη   
15 Jarrell G. & Peltzman S. “ The Impact of Product Recalls on the Wealth Of Seller ” , Journal of Political 
Economy 93 (3) , 512 – 536,   1985 
16 Bromiley P. & Marcus  A. “ The Deterrent to Dubious Corporate Behaviour : Profitability, Probability 
and Safety Recalls” Strategic Management Journal 10, 233-250   1989 
17 Alexander G.J. & Buchholz R.A.  “Corporate Social Responsibility  and Stock Market Performance ” , 
Academy of Management Journal 21(3) , 479 – 486 ,  1978 
18 Freedman M. & Jaggi B., “ An Analysis of the Impact of Corporate Pollution Disclosures Included in 
Annual Financial Statements on Investors’ Decisions”, 1986  
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 Ωστόσο η πλειοψηφία των ερευνητών κατέληξε στην ύπαρξη θετικής σχέσης             
( Pava & Krausz 1996 19, Waddock & Graves 1997 20).  
      Τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα δικαιολογούνται τόσο από το γεγονός ότι 
οι ερευνητές δεν επικέντρωσαν τις έρευνες τους σ΄ ένα κλάδο μόνο , ώστε να εξαχθούν 
συμπεράσματα αναφορικά με το συγκεκριμένο αυτό κλάδο ,  όσο και τη χρήση της 
κερδοφορίας της επιχείρησης , ως μοναδικό τρόπο υπολογισμού της οικονομικής 
απόδοσης της.        

Η μέτρηση είναι δυνατή αλλά εξαρτάται από τους μεθόδους μέτρησης της 
στρατηγικής που έχει κάθε εταιρεία. Αν χρησιμοποιηθεί μόνο τη χρηματοοικονομική 
μέθοδο, τότε είναι δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί αν ενέργειες περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής ευθύνης βελτιώνουν ή όχι τις επιδόσεις της. 

Ο Φ. Ζινγκάλες 21 πιστεύει πάντως ότι οι παραδοσιακές χρηματοοικονομικές 
μέθοδοι δεν επαρκούν στις μέρες μας καθώς παρουσιάζουν πάντα μια χρονική 
υστέρηση. «Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι πωλήσεις του τρέχοντος έτους 
μπορούν από μόνες τους να διασφαλίσουν μια ρεαλιστική πρόβλεψη για τις πωλήσεις 
του επόμενου έτους. Απαιτούνται κι άλλες πληροφορίες», προσθέτει. 

Ο ίδιος πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος μέτρησης των στρατηγικών 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης είναι οι πίνακες 
ελέγχου/αποτελεσμάτων (Balanced scorecards).  

Η μεθοδολογία αυτή που αποτελεί  ένα μοντέλο στρατηγικής διοίκησης , που 
αναπτύχθηκε στις αρχές της  δεκαετίας του 1990 από τους Drs. Robert Kaplan 
(Harvard Business School) και David Norton , που επιτρέπει στην επιχείρηση να 
ερμηνεύσει το όραμα της και την στρατηγική της και να τα μετατρέψει σε έργο. 
Στηρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες , οι οποίες περιέχουν όλους τους παράγοντες – 
κλειδιά που συμβάλουν στην επιτυχία μιας επιχείρησης .Τα αποτελέσματα 
προκύπτουν  βάσει μετρήσεων, που στηρίζονται στην  συγκέντρωση στοιχείων για 
κάθε κατηγορία και την ανάλυση τους συνδυαστικά με τις υπόλοιπες .22

 

                                                 
19 Pava M.L. & Krausz J. “ The association between corporate social responsibility and financial 
performance: The paradox of social cost ” Journal of Business Ethnics 15 (3) ,321 . 1996 
20 Waddock S.A .& Graves S.B. “ The corporate social performance – financial performance link ”, 
Strategic Management Journal 18(4) , 303 – 319 . 1997   
21 Ελευθεροτυπία 18/06/2005, Συνέντευξη στον Δ.Κοντογιάννη   
22 www.balancedscorecards.org 
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Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες ανέδειξε δύο 

θέματα, σύμφωνα με τον κ. Ζινγκάλες. Πρώτον, η ανώτερη ιεραρχία μιας επιχείρησης, 
ως ομάδα, σπάνια ενστερνίζεται την ίδια άποψη για λεπτομερείς δράσεις. Δεύτερον, 
τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή των 
αρχικών αποφάσεων και τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής.«Η απόφαση να 
επεκταθούν οι στρατηγικοί στόχοι πέρα από τους οικονομικούς μπορεί με κατάλληλο 
συντονισμό να οδηγήσει το ανώτερο μάνατζμεντ να συμπεριλάβει στη στρατηγική 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα», τονίζει ο ερευνητής 

Έρευνα που έγινε σε τρεις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις ΒΤ, Sears και Novo 
Nordisk, ανέδειξε τα πλεονεκτήματα των πολιτικών περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης.  

Στην περίπτωση της ΒΤ, οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυτές οι πολιτικές ήταν υπεύθυνες 
κατά 20% για τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και κατά 1% για την αύξηση της 
ικανοποίησης των πελατών της. Και στις τρεις εταιρείες παρατηρήθηκε μείωση του 
αριθμού των υπαλλήλων που ήθελαν να πάνε σ’ άλλη εταιρεία.  Παρά το γεγονός ότι 
δεν μπορεί να υπολογιστεί η συνεισφορά των ανωτέρω αποτελεσμάτων στα 
οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης , δεν παύουν να αποτελούν  θετική συνέπεια της 
άσκησης Ε.Κ.Ε.. 
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Η εφαρμογή πολιτικής κοινωνικής ευθύνης από μια επιχείρηση δεν οφείλεται στην 
ενεργοποίηση της ευαισθησίας των εκπροσώπων της αλλά αποτελεί μια έξυπνη 
επιχειρηματική τακτική που μπορεί να αποβλέπει σε κυβερνητική εύνοια και νομική 
επιείκεια , επενδύοντας παράλληλα στο ανθρώπινο δυναμικό της.     

Τα καυτά θέματα ηθικής που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρηματικές 
μονάδες, αναφέρονται κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος (μόλυνση, τοξικά 
απόβλητα) και στις απολύσεις που μοιραία αυξάνονται εξαιτίας των συγχωνεύσεων, 
της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, και της εν γένει αναδιάρθρωσης των 
επιχειρήσεων.  

Τα σημαντικά θέματα ηθικής λαμβάνουν πολλές φορές κοινωνική χροιά αφού 
αναφέρονται στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων αλλά και στις κοινωνικές 
διαφορετικότητες (έθνος, φυλή, φύλλο, σεξουαλικές προτιμήσεις). Ο ρόλος των 
επιχειρήσεων σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία νομοτελειακά αλλάζει και 
αυτός.  

Η σημερινή τάση συνηγορεί υπέρ της κοινωνικής υπευθυνότητας των 
επιχειρήσεων. Αυτό επιδρά θετικά στις προσδοκίες των εργαζομένων και έχει θετικά 
αποτελέσματα στην απόδοσή τους.   
 Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις θα πρέπει να δρουν στην κατεύθυνση της 
απόκτησης προστιθέμενης αξίας μέσα από τις εργασιακές σχέσεις. Ένας κοινωνικά 
υπεύθυνος εργοδότης μπορεί να «ενδυναμώνει» τους εργαζόμενούς του έτσι ώστε να 
μεταβάλλονται σε ένθερμους υποστηρικτές της επιχείρησης ενώ οι εργαζόμενοι 
συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πρακτική της κοινωνικής ευθύνης θεωρώντας ότι είναι 
εξίσου υπεύθυνοι.  

Στο εσωτερικό τους περιβάλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα εκφράζουν την κοινωνική τους ευθύνη με το σχεδιασμό ενός 
συστήματος αμοιβών που καλύπτει πολλαπλές ανάγκες (όσο πολύπλοκο και αν 
ακούγεται), με την καταπολέμηση της ανασφάλειας των εργαζομένων (ανασφάλεια 
εργασίας, φυσική ανασφάλεια, οικονομική ανασφάλεια, συναισθηματική 
ανασφάλεια), με το σχεδιασμό προγραμμάτων για την κατάλληλη διαμόρφωση του 
εργασιακού χώρου ώστε να διευκολύνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και 
με την ανάγκη αναγνώρισης , η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί από τη διοίκηση με 
προφορική ή γραπτή εύφημη μνεία, ειδικά βραβεία, ανακοινώσεις κ.λπ. Η αποφυγή 
αναγνώρισης για την εργασία ισοδυναμεί με αρνητική υποκίνηση και μελλοντική 
μείωση της απόδοσης.  
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 Γενικότερα, η υιοθέτηση στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης συμβάλλει στη 
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση μέσω της 
προσέλκυσης και να διατήρησης  ταλαντούχου και διαφορετικού Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

Τέλος, η ανωτέρω διατυπωμένη στάση της επιχείρησης μπορεί να συντελέσει στην 
εξασφάλιση ευνοϊκής προδιάθεσης του κοινού απέναντι στην εταιρία και τα προϊόντα 
της .  

Το σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 
λειτουργούν με ήθος και με κανόνες, πέρα και πάνω από το νόμο, ενώ οι καταναλωτές 
και η κοινωνία περιμένουν πλέον όλο και περισσότερα πριν αποφασίσουν για το 
προϊόν ή την υπηρεσία που θα αγοράσουν. 

Σύμφωνα με την μελέτη που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2000, η MORI 
(Market and Opinion Research International) σε 12.000 καταναλωτές από 12 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στις επιχειρήσεις, 
70% των ευρωπαίων καταναλωτών δήλωσε ότι η δέσμευση της επιχείρησης απέναντι 
στην κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα όταν αγοράζουν ένα προϊόν 
ενώ 1 στους 5 φαίνεται πρόθυμος να πληρώσει περισσότερο για προϊόντα που είναι 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα.  
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Σε μια εποχή όπου το κύριο χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού είναι η διαρκώς 
αυξανόμενη έντασή του, οι επιχειρήσεις καλούνται, όχι μόνον να επιβιώσουν, αλλά 
και να αναπτυχθούν, κερδίζοντας με το μέρος τους την κοινή γνώμη. 

Η κοινή γνώμη μετά την πάροδο της πρώτης περιόδου καταναλωτικής 
συμπεριφοράς, η οποία υπήρξε αποτέλεσμα της μαζικής παραγωγής της 
μεταπολεμικής περιόδου, έχει καταστεί ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μια σειρά από 
ζητήματα, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστική θέση κατέχουν τα ζητήματα 
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, 
οι σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ πολιτικής και οικονομικής εξουσίας . 

Μία σειρά από παράγοντες καθιστούν επίκαιρη και συνεχώς αυξανόμενη τη 
σημασία της Ε.Κ.Ε. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται ενδεικτικά οι  εξής :  

 
 Η διεργασία της παγκοσμιοποίησης, σε συνάρτηση με την απελευθέρωση του 
εμπορίου και των χρηματο-οικονομικών αγορών έχει οδηγήσει σε έντονο 
προβληματισμό και αντιπαράθεση για τις δυνατότητες και το είδος ανάπτυξης 
που μπορεί να προσφέρει χωρίς κάποιους ελάχιστους κανόνες λειτουργίας και 
ελέγχου.  

 Στην παγκόσμια αγορά, η επιρροή και οι επιπτώσεις της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αφορούν πλέον πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων και 
χωρών καθώς και τομέων με αποτέλεσμα οι πραγματικές αλλά και οι 
ενδεχόμενες συνέπειες από αυτή να αυξάνουν σημαντικά.  

 Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυγμένες χώρες οδηγεί τους 
καταναλωτές, και εν γένει τους πολίτες, να στρέψουν την προσοχή τους από 
την ποσότητα των αγαθών που απολαμβάνουν στην ποιότητά τους, τις 
επιπτώσεις που αυτά έχουν στην υγεία τους και τις συνθήκες παραγωγής τους, 
ιδιαίτερα όταν αυτά παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Η ίδια αυτή άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό με τις ολοένα και πιο 
ορατές επιπτώσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον (τόσο 
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των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων κρατών) αυξάνει την 
ευαισθησία σε θέματα προστασίας του φυσικού αλλά και του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος.  

 Η φτώχεια στις χώρες τρίτου κόσμου επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις 
αναπτυγμένες χώρες καθώς εντείνεται η αλληλεξάρτηση των οικονομιών. 
Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι η φτώχεια υπονομεύει την ειρήνη και την 
πολιτική σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Οι παράγοντες αυτοί, σε 
συνδυασμό και με τη διάχυση της πληροφόρησης στους πολίτες των 
ανεπτυγμένων κρατών, σχετικά με την κατάσταση των χωρών του τρίτου 
κόσμου, ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη στον τρόπο που ασκείται η 
επιχειρηματική δραστηριότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 Η εικόνα και η φήμη των επιχειρήσεων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε ένα 
συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι κοινωνικά υπεύθυνες 
εταιρίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία έναντι των υπολοίπων.  

 Γίνονται εμφανή τα όρια των δυνατοτήτων του κράτους στην επίλυση των 
ολοένα και πιο περίπλοκων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
ζητημάτων και γίνεται ορατός ο συμπληρωματικός ρόλος που μπορούν να 
παίξουν οι επιχειρήσεις.  

 Η αυξανόμενη σημασία της γνώσης για την αποδοτικότητα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και για την επαγγελματική εξέλιξη και 
προοπτική του κάθε εργαζόμενου αποτελεί ένα κυρίαρχο ζήτημα.  

 
 Η λειτουργία της Δια Βίου Μάθησης και η υποστήριξη της συνολικής ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού μέσω στοχοθετημένων δράσεων θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ικανότητα για απασχόληση στο παρόν και στο μέλλον και να 
προάγουν την ατομική εξέλιξη συνολικά εκτός από την βελτίωση της απόδοσης του 
εργαζομένου και της παραγωγικότητας.  

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, το γεγονός ότι, εδώ και περίπου μια δεκαετία, η ηθική 
ευθύνη των επιχειρήσεων έχει καταστεί ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους 
τους και αυτό, επειδή έχει γίνει, πλέον, κατανοητό σε πολλούς ότι η παραγωγή 
αγαθών υπό τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών δεν αρκεί στον καταναλωτή. Βέβαια, 
αποτελεί κοινό τόπο ότι για να προσφέρει στην κοινωνία μία επιχείρηση, θα πρέπει, 
πρώτα, να καταγράψει κέρδη.  
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Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και της πρακτικής εφαρμογής μίας πολιτικής ηθικής ευθύνης της 
επιχείρησης απαιτεί προσεκτική ανάλυση.  

Βασικοί συντελεστές αυτής της ανάλυσης είναι, τόσο οι δημόσιες σχέσεις της 
εταιρείας όσο και η ηθική ακεραιότητα στις αποφάσεις και τις δραστηριότητες της. Η 
σωστή αναλογία των δύο αυτών παραγόντων είναι η μόνη εγγύηση για μία 
επιτυχημένη πολιτική ηθικής ευθύνης, με συνέχεια στον χρόνο. Όταν η εταιρεία 
αποφασίζει να ασχοληθεί με κοινωνικές δραστηριότητες, η κοινή γνώμη 
εντυπωσιάζεται. Αυτή η θετική γνώμη προσθέτει στη δημόσια εικόνα της εταιρείας και 
ενισχύει τις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών.  

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της The Calvet Group, εταιρείας διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων, που αποφάσισε και δημοσιοποίησε την πολιτική της να μην 
επενδύει σε εταιρείες οι οποίες παράγουν όπλα, τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά. 
Αμέσως, παρουσίασε ένα αγγελικό πρόσωπο στην κοινή γνώμη. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πωλήσεις και ο κύκλος εργασιών της.  

Όταν η εταιρεία Body Shop αποφάσισε, να χρησιμοποιήσει την παρασκευή των 
προϊόντων της μόνον φυσικές πρώτες ύλες, δίχως να προκαλεί φθορά στο περιβάλλον,  
είδε τα έσοδα της να πολλαπλασιάζονται, γεγονός που αποδίδεται στην 
ευαισθητοποιημένη στον κοινωνικό προβληματισμό πολιτική της . 

Σημαντικός είναι , επίσης , ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων καθώς και η σωστή 
υλοποίηση του. Αυτό υποχρεώνει, πολλές φορές, τις επιχειρήσεις να ανασχεδιάσουν 
τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων τα οποία έχουν ήδη καταρτίσει και να τα 
προσαρμόσουν στη νέα τους πολιτική. Έτσι, για παράδειγμα, όταν μία εταιρεία 
αποφασίζει να συμβάλλει στον καθορισμό ενός λιμανιού είτε να χρηματοδοτήσει την 
οικοδόμηση ενός εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, θα πρέπει να το 
ανακοινώσει δημόσια, χρησιμοποιώντας όλα τα πρόσφορα σε αυτήν μέσα πρόσβασης 
στην κοινή γνώμη. Η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε θέματα ηθικής 
ευθύνης αποτελεί ένα από τα αιτήματα της εποχής μας. Η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση 
και να συμπεριλάβει την ηθική ευθύνη στο στρατηγικό τους σχεδιασμό. 

 Θα πρέπει, όμως, να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι το ανταποδοτικό τέλος αυτής τους 
της δραστηριότητας μπορεί να μην είναι εμφανές, σε πρώτη φάση. Θεωρητικά, πολλοί 
θα δηλώσουν ικανοποιημένοι από αυτή την έμμεση ανακατανομή του παραγόμενου 
πλούτου. Το θέμα, πάντως, απασχολεί πολλές επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του 

 18



Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Ατλαντικού. Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες 
για την διεύρυνση του Δικτύου Επιχειρήσεων που δεσμεύονται σε θέματα ηθικής 
συμπεριφοράς. Στη χώρα μας, αυτό συμβαίνει με πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Παραρτήματος του ενλόγω Δικτύου και με τη βοήθεια των εργοδοτικών οργανώσεων, 
όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 23.  

Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι κατά πόσο έχουν οι καταναλωτές 
πάντα σαφή και αξιόπιστη πληροφορία προκειμένου να κρίνουν τα προϊόντα των 
επιχειρήσεων σε σχέση με τις κοινωνικές πρακτικές τους.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Social Market Foundation, τα οποία 
δημοσιεύτηκαν στα μέσα Αυγούστου 2003 δείχνουν ότι η κυβερνητική στρατηγική 
σχετικά με την υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις βρετανικές 
επιχειρήσεις, στηρίζεται πράγματι σε μία τροποποίηση των συνηθειών των αγορών 
των καταναλωτών και των μετόχων. 24  

Η σφυγμομέτρηση που παραγγέλθηκε με την ευκαιρία της δημοσίευσης της 
μελέτης «Race to the Top», αναδεικνύει, κυρίως, την έλλειψη σαφών και αξιόπιστων 
πληροφοριών διαθέσιμων προς τους καταναλωτές. Παρότι περίπου τα 2/3 των 
καταναλωτών εμφανίζονται έτοιμοι να ενθαρρύνουν «ηθικά προϊόντα και 
υπηρεσίες», εκτιμούν παράλληλα ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία 
προκειμένου να προσανατολίσουν τις αγορές τους. Εκτιμούν ιδιαίτερα δε, ότι το θέμα 
της ετικετοποίησης των προϊόντων μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να φέρουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνικά υπεύθυνη ταυτότητά τους. Με 
έναν τρόπο περισσότερο μαχητικό, περισσότεροι από έναν στους 2 βρετανούς 
παρουσιάζονται υπέρμαχοι μιας κυβερνητικής «επίπληξης» των «ανεύθυνων» 
επιχειρήσεων.  
Η παραπάνω μελέτη τείνει να αναδείξει ως μελλοντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις 
την εφαρμογή μιας επικοινωνίας η οποία θα απευθύνεται προς τους καταναλωτές 
προκειμένου να τους πείσει σχετικά με την ικανότητά της να παράγει προϊόντα με 
κοινωνική υπευθυνότητα. Για τις επιχειρήσεις, μια τέτοια λύση στο σχεδιασμό του 
marketing φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να ισοσκελίσουν τις 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές επενδύσεις.  
                                                 
23 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ , ¨Ετος 55 , Τεύχος 16008 , 04/02/2002 

24 Αρθρο της Αλεξάνδρας Λεφοπούλου, περιοδ. MARKETING WEEK, 22-09-2003  
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Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να γνωρίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν να επιδείξουν κοινωνικά υπεύθυνες πράξεις. Επίσης, αποδέχονται 
ότι υπάρχουν αξιόπιστα προϊόντα-σήματα τα οποία εμπιστεύονται. Ωστόσο, οι 
κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις των επιχειρήσεων δεν τις αναγορεύουν αυτομάτως στη 
συνείδηση των καταναλωτών ως κοινωνικά υπεύθυνους οργανισμούς.  

Το ιδιοτελές κίνητρο του κέρδους επισκιάζει την απήχηση της εταιρικής 
κοινωνικής συνεισφοράς ή την «ακυρώνει» ως τεχνική marketing, ιδίως μάλιστα, όταν 
συνδυάζεται ταυτόχρονα με έντονο πρόγραμμα δημοσιότητας.  

Η έρευνα που πραγματοποίησαν, στα τέλη του 2001, το Ελληνικό Δίκτυο για την 
ΕΚΕ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η εταιρεία Research International σχετικά με την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ανέδειξε τρεις τυπολογίες πολιτών-καταναλωτών:  
 
Ο «αποστασιοποιημένος» καταναλωτής. Πρόκειται για τον καταναλωτή που 
αισθάνεται κοινωνικά και πολιτικά αδύναμος και μεταθέτει τις ευθύνες του στο 
κράτος και τους αρμόδιους φορείς.  
 
Ο «ευαισθητοποιημένος» καταναλωτής. Είναι ο καταναλωτής που μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί ανάλογα με το θέμα και ταυτόχρονα, είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες 
και πρακτικές.  
 
Ο «ενεργός» καταναλωτής. Διακρίνεται για τη συγκροτημένη και συνεπή στάση του 
στους περισσότερους τομείς της ζωής του.  
 

Η έρευνα συμπεραίνει ότι η πρόθυμη αποδοχή και καταξίωση των ενεργειών της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη συνείδηση των καταναλωτών και η σύμπραξή τους 
στις σχετικές εταιρικές πρωτοβουλίες, μπορούν να ενισχυθούν υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις:  
1. Εφόσον η εταιρεία ή το σήμα-προϊόν που φιλοδοξεί να συνδεθεί με την προώθηση 
ενός κοινωνικού σκοπού, είναι αδιαμφισβήτητης αξίας και ποιότητας. 
2. Εφόσον το κόστος της κοινωνικής πολιτικής των προϊόντων δεν θα μετακυλύεται 
στον πολίτη - καταναλωτή 
3. Εφόσον ο κοινωνικός απολογισμός των επιχειρήσεων θα διαχέεται σε όλη την 
κοινωνία.  
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Σήμερα οι επιχειρήσεις, σε διεθνές επίπεδο, καλούνται να ενσωματώσουν στη 

στρατηγική τους και να εφαρμόσουν περισσότερο από ποτέ πρακτικές ανάπτυξης 
κοινωνικής πολιτικής. Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την ολοένα 
αναπτυσσόμενη κατεύθυνση είναι οι ακόλουθοι: το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η αναγκαιότητα για μεγαλύτερη διαφάνεια, η 
αμεσότητα των πληροφοριών και της ενημέρωσης , η απαξίωση του δημόσιου τομέα 
στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων του πολίτη, καθώς και η απαίτηση των 
μετόχων για βιώσιμη ανάπτυξη.  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία σύγχρονη έννοια που κερδίζει 
συνεχώς έδαφος και μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς όλο και περισσότερες 
εταιρείες συνδυάζουν πλέον το κέρδος με την ηθική και περιβαλλοντική πρακτική. Τα 
παραδείγματα των επιχειρήσεων που προβάλουν την κοινωνική πολιτική που 
εφαρμόζουν ( ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Μ.Μ.Ε., EUROBANK, ALPHA BANK κ.α. ) με 
στόχο να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο προβολής τους προς το καταναλωτικό κοινό 
αυξάνονται συνεχώς . 

Με τον όρο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» νοείται η συστηματική, οργανική και 
εθελοντική αφομοίωση από τις εταιρείες στην επιχειρηματική τους λειτουργία 
δραστηριοτήτων με κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση, με 
ουσιαστική συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Είναι μία συνεχής δέσμευση των 
επιχειρήσεων να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα να 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους 
καθώς και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. 
Ο ορισμός αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με την έννοια της «τριπλής προσέγγισης» 
(triple bottom line approach), σύμφωνα με την οποία για να είναι μία εταιρεία 
βιώσιμη πρέπει , για να είναι οικονομικά ασφαλής , να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δρα λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές 
προσδοκίες.  

Πρακτικά, η κοινωνική ευθύνη μιας επιχείρησης σημαίνει όχι μόνο συμμόρφωση 
προς τη νομοθεσία αλλά μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του 
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ανθρώπινου δυναμικού, επένδυση στο περιβάλλον και στις σχέσεις με το κοινό με το 
οποίο συναλλάσσεται.  

Κατ’ επέκταση, σημαίνει μία νέα, σύγχρονη αντίληψη διοίκησης που επηρεάζει 
άμεσα και καθοριστικά τις βασικές εταιρικές αξίες και αρχές και επαγγέλλεται νέους 
τρόπους διαχείρισης των αλλαγών που συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινωνία με 
στόχο τη συμφιλίωση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.  

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όχι μόνον στην οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου αλλά και στην κοινωνική. Αυτή η διαδικασία εάν τελικά 
επεκταθεί, είναι ικανή να δημιουργήσει ένα νέο πλέγμα κοινωνικής δράσης και 
οργάνωσης πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και με πολλαπλασιαστικές θετικές 
επιδράσεις στη ζωή των πολιτών.  

Χρειάζεται όμως  προσπάθεια όλων των φορέων και συνεργασία μεταξύ της 
πολιτείας, των επιχειρήσεων και του νεοσύστατου αλλά ιδιαίτερα δραστήριου 
ελληνικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι Μη 
κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2000 και σήμερα έχει 75 επιχειρήσεις 
και επιχειρηματικούς φορείς ως μέλη.  

Στόχοι του Δικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Ευθύνης των 
επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα. 
Οι παραπάνω στόχοι πραγματώνονται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και διάδοση 
πληροφοριών στον τομέα αυτό, 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. 
Το Δίκτυο είναι επίσης μέλος, ως εθνικός εταίρος, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility - CSR Europe), που 
εδρεύει στις Βρυξέλλες.  

Σχετικά με το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για τις πολιτικές της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, επιχειρήθηκε , για πρώτη φορά στο Βαρόμετρο 
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αναγνωρισιμότητας και Κοινωνικής Συμπεριφοράς - A.S.B.I. του 2004, η καταγραφή 
του κοινωνικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα στις πέντε πρώτες θέσεις να 
αναδειχτούν θέματα που αφορούν τόσο το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων 
όσο και τη συνεισφορά τους στην κοινωνία (εξωτερικό περιβάλλον). Για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση του Βαρόμετρου, η ΜEDA Communication 25συνεργάζεται με το 
Ινστιτούτο Ερευνών VPRC.  

Η έρευνα «Βαρόμετρο Αναγνωρισιμότητας και Κοινωνικής Συμπεριφοράς » 
στοχεύει να παρουσιάσει τον καθοριστικό ρόλο και την απήχηση στο καταναλωτικό 
κοινό που απορρέει από την υιοθέτηση στρατηγικής εκ μέρους των επιχειρηματικών 
σχημάτων έναντι θεματολογίας κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η ορθολογική χρήση 
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, οι συνθήκες εργασίας με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ασφάλεια και την υγιεινή του ανθρώπινου δυναμικού της, η κοινωνική 
συνεισφορά της στην κοινότητα ή στην περιοχή που δραστηριοποιείται, η συνεργασία 
και η υποστήριξη κοινωνικών εθελοντικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων για την 
επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού, οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και ανάπτυξη 
όλων των εργαζομένων της, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και λειτουργία 
της και οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις της. 

 Το πρωτογενές εμπειρικό υλικό προκύπτει από έρευνα πεδίου, η οποία 
διενεργείται κάθε χρόνο ειδικά για το σκοπό αυτό, σε σχεδιασθέν δείγμα 1.500 
πολιτών, ηλικίας 15 ετών και άνω, στο σύνολο της χώρας, με χρήση της μεθοδολογίας 
της προσωπικής συνέντευξης «πρόσωπο με πρόσωπο» στα νοικοκυριά των 
ερωτώμενων. 26

Βάσει της συγκεκριμένης κατάταξης, στις  πρώτες θέσεις  ως προς το κοινωνικό 
ενδιαφέρον για τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναδεικνύονται 
θέματα, όπως οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, η υγεία και η ασφάλειά τους 
(61%) , οι ίσες ευκαιρίες στην αξιοποίηση των εργαζομένων (45,4%), τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (44,8%), τα περιβαλλοντικά θέματα (20,7%) και η υποστήριξη και 

                                                 
25 Η MEDA Communication Α.Ε., είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που αποτελείται από 
επιστήμονες ερευνητές, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και ανθρώπους της 
επικοινωνίας, με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα μεγέθη των 
επιχειρήσεων ώστε να αναπτύξουν ταυτόχρονα την οικονομική, την κοινωνική και την 
περιβαλλοντική τους ευθύνη. 
 

26 Καίτη Θεοδοσοπούλου, Executive, 8/04/2005  
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ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και περιοχών που δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
(19,1%). 

Τέλος, σε σχέση με τις εταιρείες που αναγνωρίζει η ελληνική κοινωνία ως εταιρείες 
με κοινωνικό έργο, παρατηρείται ότι, παρ’ όλο που η γνώση για την εθελούσια 
κοινωνική δραστηριότητα των εταιρειών καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλή, αρχίζει 
σταδιακά να διαμορφώνεται μια εικόνα για το ποιες εταιρείες ασκούν κοινωνικό έργο 
στην Ελλάδα.  

Στην αντίληψη, δηλαδή, της ελληνικής κοινωνίας τείνει να δημιουργηθεί μια 
ομάδα εταιρειών (10-15 περίπου), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώρο 
και αναγνωρίζονται ως κοινωνικά υπεύθυνες. 

 Οι εταιρείες αυτές, για το 2004, είναι (κατά αλφαβητική σειρά): ΑΒ Βασιλόπουλος, 
ΔΕΛΤΑ, Εθνική Τράπεζα , ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς  , ΦΑΓΕ , Alpha Bank , Coca Cola , 
Cosmote  , EFG Eurobank Ergasias , Goody’s , Interamerican Motor Oil και Vodafone.  

Εκτιμάται ότι, μέσα στα επόμενα χρόνια, η ανάπτυξη του εταιρικού κοινωνικού 
έργου στην Ελλάδα θα είναι όλο και μεγαλύτερη και αυτό γιατί τόσο οι θεσμικοί 
φορείς που το στηρίζουν όσο και η «ωριμότητα» της ίδιας της κοινωνίας θα 
αποσαφηνίσουν το πλαίσιο και τους κανόνες που το διέπουν. Για να υπάρξει όμως 
θετική εξέλιξη στην ανάπτυξή του εταιρικού κοινωνικού έργου, πρέπει η προοπτική 
αυτή να αντιμετωπιστεί συστηματικά και με σαφείς στόχους από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις. 
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Η δράση των τραπεζών , που συνιστούν ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας , στο επίπεδο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
κινείται σε δύο άξονες :  

 
 Στην εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας αναφορικά 
με τις εργασιακές σχέσεις , την κοινωνική ασφάλιση ( υγιεινή και ασφάλεια. 
Προστασία και άσκηση των συμμετοχικών δικαιωμάτων των εργαζομένων κλπ) 
και τις εν γένει τραπεζικές εργασίες. 
Υπό το πρίσμα αυτό οι ελληνικές τράπεζας καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις, λαμβανομένης υπόψη της υπογραφής για 
περισσότερα από 25 έτη Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας , που θέτουν νομικό 
πλαίσιο ευνοϊκότερο από το ισχύον σε άλλους κλάδους , ενσωματώνοντας 
θέματα, που προωθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη , στα κείμενα των ΣΣΕ , τα 
οποία έχουν ισχύ νόμου. 

 Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε εθελοντική βάση με έντονα κοινωνική , 
οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. 

 
Οι τράπεζες σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό υιοθετούν την άποψη ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη δεν είναι εφικτή εάν περιορίζεται σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για την υγιή 
και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους απαιτείται η ενσωμάτωση στη δραστηριότητά 
τους του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτής, γεγονός 
που αποτελεί ήδη στόχο του τραπεζικού συστήματος. Με την έννοια αυτή, οι Τράπεζες 
ανακοινώνουν στον Ετήσιο απολογισμό τους και σε ειδικό κεφάλαιο τον κοινωνικό 
απολογισμό του παρελθόντος έτους, πολλές δε τράπεζες δημοσιεύουν ειδικό ετήσιο 
Τεύχος Κοινωνικού Απολογισμού, ορισμένες δε εκδίδουν ειδικό τεύχος αφιερωμένο 
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  
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 Στο εξωτερικό περιβάλλον η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται 
από την ηθική δέσμευση έναντι των συνεργατών και των πελατών, από την αξιοπιστία 
και την ακεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε επιχειρηματική τακτική και 
από το σεβασμό και την καλή θέληση προς τους άλλους.  
 Το πλήθος των τραπεζικών οργανισμών στοχεύει στο συνδυασμό της επιτυχημένης 
αναπτυξιακής του πορείας με μια ευρεία κοινωνική παρουσία μέσα από 
προγράμματα και δράσεις σε τομείς όπως η Παιδεία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός , 
αλλά και μέσα από μια ευρύτερη κοινωνική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος. 
 Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής των 
τραπεζών, καθώς θεωρείται ότι μια δυναμική και επιτυχημένη επιχείρηση οφείλει να 
συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  
 
Περιβάλλον 
 

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, οι εταιρείες αποφασίζουν 
οικειοθελώς να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας καλύτερης κοινωνίας και ενός 
καθαρότερου περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ τον Ιούνιο του 
2001 και η οποία αναφέρει ότι: η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η 
περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν μακροπρόθεσμα. 

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα , οι τράπεζες έχουν θεσπίσει 
Περιβαλλοντική Πολιτική με σκοπό την μείωση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων, 
που απορρέουν από τη λειτουργία τους. Στόχος τους είναι η ενεργοποίηση στη 
συνείδηση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων του κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ τους,   
αναγνωρίζοντας ότι η βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων προσφέρει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα , όπως η μείωση των λειτουργικών δαπανών , η 
αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών ( ανάπτυξη « πράσινων »  τραπεζικών 
προϊόντων ) καθώς και η αναγνώριση τόσο από τους σχετικούς δείκτες ( FTSE4Good ). 

 Ο διεθνής δείκτης FTSE4Good δημιουργήθηκε από το γνωστό για τη διαχείριση 
χρηματιστηριακών δεικτών διεθνή οργανισμό FTSE ,προκειμένου να καλύψει τις  
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αυξανόμενες ανάγκες των κοινωνικά ευαίσθητων επενδυτών για επενδύσεις σε 
εταιρίες που ανταποκρίνονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εταιριών στοχεύουν στην 
ανάδειξη εκείνων που διαθέτουν υψηλή ευαισθησία σε θέματα περιβαλλοντικής 
πολιτικής , αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους , 
πρεσβεύουν και υποστηρίζουν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.    

 Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από 
την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχουν να 
συμβάλουν ενεργά στην  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  την  εξοικονόμηση  των                  
φυσικών πόρων, οι μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες δεσμεύονται για την 
αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών από την λειτουργία τους στο 
περιβάλλον, ακολουθώντας μία σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
και εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των μετόχων της.  

 
Οι αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική των Τραπεζών  27 είναι οι εξής: 
 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 
 Η επίτευξη του στόχου υποστηρίζεται ήδη από μια σειρά μέτρων για εξοικονόμηση 
ενέργειας και για χρήση φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις των τραπεζών.   
 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
     Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα  στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από 
τις κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα από τη χρήση κλιματιστικών και υλικών 
δόμησης και ανακαίνισης τα οποία δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και δεν 
απαιτούν ειδικές επεξεργασίες.  
 
Τήρηση Περιβαλλοντικών Αρχών από Προμηθευτές 

Κατά την κατακύρωση συμβολαίων σε προμηθευτές λαμβάνεται υπόψη και κατά 
πόσον οι εργασίες τους πληρούν κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας.  

 
 

                                                 
27 Alpha Bank , Εθνική Τράπεζα , Efg Eurobank Ergasias , Τράπεζα Κύπρου , Τράπεζα Πειραιώς   
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Ενημέρωση Εργαζομένων  

Το Προσωπικό ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την 
Τράπεζα, με σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής του συνειδήσεως.  
 
Χαρτί 
 Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους , οι 
τραπεζικοί οργανισμοί εφαρμόζουν ήδη πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης 
χαρτιού ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια δημιουργίας ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος , όπου τα ηλεκτρονικά αρχεία θα υποκαταστήσουν 
σταδιακά τα έγγραφα , συνεισφέροντας στη μείωση κατανάλωσης χαρτιού.  
 
« Πράσινα » Προϊόντα  
 Σε μια προσπάθεια συνδυασμού της αναπτυξιακής πορείας τους και της 
περιβαλλοντικής τους πολιτικής , οι τράπεζες προχώρησαν στην  δημιουργία 
τραπεζικών προιόντων ( πιστωτικές κάρτες , δάνεια )  που ενθαρρύνουν την 
οικολογική συνείδηση των πελατών τους και ταυτόχρονα ενισχύουν οικονομικά τη 
δράση οικολογικών οργανώσεων. 
   
Χορηγίες 
 Πέρα από τις ενέργειες στο εσωτερικό περιβάλλον , προσφέρονται σημαντικά ποσά 
ετήσια σε περιβαντολλοντικές οργανώσεις με σκοπό την ενίσχυση προσπαθειών 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

 
 

Παιδεία , Πολιτισμός , Αθλητισμός 
 

Μέσα στο πλαίσιο υιοθέτησης της αρχής της υπεύθυνης δραστηριότητας και της 
ουσιαστικής κοινωνικής συνεισφοράς έχει επιλεχθεί  η επιστροφή στο κοινωνικό 
σύνολο , με τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό ,  μέρος του οικονομικού 
αποτελέσματος  που επιτυγχάνουν.  

Η παιδεία , ο πολιτισμός και ο αθλητισμός έχουν επιλεγεί ως κύριοι άξονες 
δραστηριοποίησης και προσφοράς προς την κοινωνία από το σύνολο των τραπεζών 
που έχουν ενσωματώσει  την κοινωνική πολιτική στην στρατηγική τους. 
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Προγράμματα βράβευσης αριστούχων , παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε 

σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα, δωρεές ή χορηγίες , δημιουργία πολιτιστικών 
ιδρυμάτων καθώς και πλήθος υποτροφιών λειτουργούν ως μέσα υποστήριξης και 
ενίσχυσης της παιδείας , του πολιτισμού και της τέχνης . 

 Τέλος , οι τράπεζες πρωτοστατούν στην στήριξη της προσπάθεια των Ελλήνων 
αθλητών για διάκριση και για την κατάκτηση υψηλών στόχων ( Εθνική Ομάδα 
Ποδοσφαίρου , Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης κλπ)  .  

 

 

 
Η πλειονότητα του τραπεζικού συστήματος έχοντας συνειδητοποιήσει τη συμβολή 

του ανθρώπινου δυναμικού την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων , 
αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την διαμόρφωση 
μιας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής. 

Η πρέπουσα σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα δίνεται στα πλαίσια της νέας 
τάσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων , αυτής του Total Quality Management ( Newman, 
1995) , που απαιτεί τη σύμπραξη όλων των ανθρώπων , των τμημάτων και των 
διαδικασιών, ώστε να επιτευχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία που θα ικανοποιήσει πλήρως 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη.  

Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση , ο εργαζόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
εσωτερικός πελάτης ( Allred , 2001 ) 28 και  οι μάνατζερς οφείλουν τον ικανοποιήσουν 
προκειμένου να αποδίδει κατά το μέγιστο.    

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων τους ,οι τομείς Ανθρώπινου 
Δυναμικού των τραπεζικών οργανισμών πρεσβεύουν ότι προσπαθούν να : 

 
 Συνδυάζουν τις γνώσεις , ικανότητες και δεξιότητες του κάθε εργαζομένου με 
τον κατάλληλο εργασιακό ρόλο 

 Παρέχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης , ανάπτυξης και εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας 

                                                 
28 Allred Antony , “ Employee evaluations of Service quality at banks and credit units ” , The International Journal 
of Bank Marketing , Volume 19 , Number 4 , 2001 

 29



Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 Αναπτύσσουν πολιτικές , διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης στηριζόμενοι 
σε υψηλά πρότυπα  

 Καλλιεργούν συνεχή βελτίωση της απόδοσης , διαμορφώνοντας διαδικασίες 
αναγνώρισης και επιβράβευσης. 

 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τραπεζικό κλάδο έχουν 

οδηγήσει τις Διοικήσεις των τραπεζών στο να συνειδητοποιήσουν , άλλωστε ,  ότι 
προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας θα πρέπει 
εστιάσουν στην βέλτιστη στελέχωση της επιχείρησης , την συνεχή εκπαίδευση των 
εργαζομένων , την αξιολόγηση της απόδοσης τους , παρέχοντας τους ένα σύστημα 
αμοιβών ικανό να τους υποκινήσει και βέβαια διασφαλίζοντας ένα υγιεινό και 
ασφαλές περιβάλλον.  

Οι κύριοι τομείς τους οποίους αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται ,  με 
μικρές διαφοροποιήσεις , από τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών, 
σύμφωνα με τους δημοσιευμένους Ετήσιους Κοινωνικούς Απολογισμούς τους 29,  είναι 
οι εξής : 
 
Προγραμματισμός Προσωπικού  
 
  Πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό 
αναφορικά με κάθε τομέα δραστηριότητας. Προσδιορισμός εργασίας ( Job 
Description) και περιγραφή αναγκαίων προσόντων (Job Specification). Από πλευράς 
γεωγραφικής κατανομής το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Με 
κριτήριο το φύλο , παρατηρούμε ισορροπημένη σύγκλιση μεταξύ ανδρών και 
γυναικών .   
 
Εκπαίδευση 
 
 Το σύνολο του τραπεζικού κλάδου έχοντας αναγνωρίσει ότι το ανθρώπινο 
δυναμικό είναι η ψυχή και η δύναμη του κάθε οργανισμού που τον οδηγούν ψηλά, 
έχει επενδύσει στην επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού επιδιώκοντας την 
απόκτηση τεχνογνωσίας και πείρας ,  μέσω σεμιναρίων και « δια βίου » εκπαίδευσης.  
  
                                                 
29 Πηγές Alpha Bank , Εθνική Τράπεζα , Efg Eurobank Ergasias , Τράπεζα Κύπρου , Τράπεζα Πειραιώς   

 30



Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

  
 Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να τεθούν οι βάσεις για εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας , αναβαθμίζοντας το γνωστικό επίπεδο των εργαζομένων. 
Παράλληλα, συντελείται σχεδιασμός διαδοχής , ώστε να δίνεται στους εργαζόμενους η 
δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. 
 Η πολιτική που ακολουθείται , από τη Διεύθυνση Εκπαίδευση  της κάθε τράπεζας, 
εμφανίζεται σχετικά ομοιογενής και κυρίως  βασίζεται :  

 Στην εξασφάλιση συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στο όραμα της 
τράπεζας,  μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών , ανεξαρτήτως βαθμίδας στην 
οποία ανήκουν. 

 Στην παροχή λύσεων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του οργανισμού και 
συμβάλλουν τη καθιέρωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας. 

 Επιπρόσθετα, στηρίζουν την πρωτοβουλία των εργαζομένων  για διεύρυνση των 
γνώσεων μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων , είτε 
με την οικονομική ενίσχυση αυτή τους την προσπάθεια ( Τράπεζα Πειραιώς , Εθνική 
Τράπεζα ) είτε  με τη δημιουργία εσωτερικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
(Efg Eurobank Ergasias ). 

 
 
Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας στο τραπεζικό χώρο είναι  

απόρροια όχι μόνο των ραγδαίων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια . Το γεγονός 
αυτό ενισχύει την σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων , τα οποία 
αποσκοπούν , πέρα από την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών αναφορικά με τη 
λειτουργία των τραπεζών και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητα τους , στην 
θεμελίωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και στην εξασφάλιση της συμμετοχής του 
ανθρώπινου δυναμικού στο όραμα της κάθε τράπεζας.    
  
Αξιολόγηση Απόδοσης  
 

Τα συστήματα  αξιολόγησης της απόδοσης στηρίζονται συνήθως στο συνδυασμό 
της αξιολόγησης μετρήσιμων δεδομένων , όπως οι στόχοι πωλήσεων , παράλληλα  με 
τις ικανότητες ή ιδιότητες που επιδεικνύει ο κάθε εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του , επιδιώκοντας την καλύτερη  συνολική απόδοση. 
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Προαγωγές από το εσωτερικό  
 

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού των τραπεζών 
η παροχή δυνατότητας τους εργαζόμενους  επαγγελματικής εξέλιξης μέσα στην 
εταιρία , αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το σύστημα αξιολόγησης 
που εφαρμόζουν , διασφαλίζοντας τους ότι οι προαγωγές δεν δίνονται επί το πλείστον 
βάσει αρχαιότητας , σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας δομές και μηχανισμούς που 
στηρίζουν την εξέλιξη των εργαζομένων. 

 
Αμοιβές-Παροχές   
 

 Η πολιτική αμοιβών και τα αντίστοιχα συστήματα αμοιβών και παροχών που 
εφαρμόζει η κάθε τράπεζα  στοχεύουν  στην προσέλκυση , απασχόληση και διατήρηση 
έμπειρου προσωπικού . Τα πακέτα αμοιβών σχεδιάζονται με βάση τις τάσεις τις 
αγοράς και με γνώμονα να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τις αποδοχές που 
προσφέρει ο υπόλοιπος Τραπεζικός Τομέας στην Ελλάδα. Τελευταία παρατηρείται η 
τάση εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων σύνδεσης των αμοιβών με την απόδοση. 30

Στο πλαίσιο αυτό , οι συνολικές αμοιβές αποτελούν τo άθροισμα των σταθερών και 
μεταβλητών αποδοχών . Οι σταθερές αποδοχές αφορούν στο βασικό μισθό , που 
αντανακλά το μορφωτικό υπόβαθρο , την εμπειρία , την ευθύνη και τη βαρύτητα της 
θέσης , ενώ οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν την καταβολή bonus μετρητών, 
και δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που ανταμείβουν την απόδοση. Οι αποδοχές 
συμπληρώνονται με μέτρα κοινωνικής πολιτικής προς το προσωπικό. 
 
Κοινωνική Πολιτική 
 

Στο πλαίσιο της σφαιρικής μέριμνας , τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και 
την οικογένεια του , εφαρμόζεται μια σειρά προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης 
και παροχών στον τομέα της υγείας . Παράλληλα , διατίθενται ετήσια πρόσθετοι 
πόροι , που αντανακλούν την ενίσχυση της γενικότερης  κοινωνικής πρόληψης και τη 
συνεχή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

 
                                                 
30 Efg Eurobank Ergasias , Τράπεζα Πειραιώς , Τράπεζα Κύπρου  
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Συγκεκριμένα , η κοινωνική πολιτική προς τους εργαζόμενους διαχωρίζεται στους 

εξής τομείς : 
 
Υγιεινή & Ασφάλεια  

H πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και η χάραξη συστηματικής πολιτικής 
από κάθε επιχείρηση , προκειμένου να παρέχονται ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες 
εργασίας , αποτελούν πρωταρχική απαίτηση στην εποχή μας . Στο πλαίσιο της 
γενικότερης κοινωνικής πρόληψης  και της συνεχούς βελτίωσης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία , οι τράπεζες ακολουθούν συγκεκριμένη στρατηγική για την 
αναβάθμιση της ποιότητας στην εργασιακή ζωή .  
 Συγκεκριμένα , λαμβάνονται  τα απαραίτητα μέτρα , σύμφωνα με την εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία , που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και  των πελατών . Ο τακτικός έλεγχος και η αξιολόγηση  των χώρων και 
των συνθηκών εργασίας από ειδικούς Τεχνικούς Ασφαλείας και η προληπτική εξέταση 
εργαζομένων από εξειδικευμένους Ιατρούς ΄Εργασίας στοχεύει στην εξασφάλιση του 
βέλτιστου αποτελέσματος. 
 
Ασφαλιστικά Προγράμματα 
 Τα ομαδικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται καλύπτουν 
τους τομείς Υγείας , Ζωής και σύνταξης για τον εργαζόμενο. Το προγράμματα 
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτουν  , μέσω ομαδικών 
προγραμμάτων  ,  τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και την οικογένεια τους. 
 
Ενίσχυση της οικογένειας 
 Με γνώμονα την ενίσχυση και τη φροντίδα της οικογένειας , έχουν θεσμοθετηθεί 
ειδικές παροχές , όπως δώρο γάμου , μηνιαίο επίδομα τέκνου και επίδομα 
βρεφονηπιακού σταθμού. 
 
Στεγαστικά Δάνεια 
 Στα πλαίσια της τιμολογιακής πολιτικής για τους υπαλλήλους τους που 
εφαρμόζουν όλες οι τράπεζες , παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των στεγαστικών 
αναγκών με τη χορήγηση δανείων για αγορά κατοικίας με ευνοϊκά επιτόκια. 
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Επιβράβευση Αριστούχων 
 Αποτελεί κοινή πρακτική των τραπεζών η βράβευση , με ειδικό χρηματικό 
βραβείο, των παιδιών των εργαζομένων που αριστεύουν σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης , αλλά και των ίδιων που επιτυγχάνουν ξεχωριστές πανεπιστημιακές 
επιδόσεις.      
 
Εκδηλώσεις για τους Εργαζόμενους 
Κατά τη διάρκεια του χρόνου διοργανώνονται σειρά εσωτερικών εκδηλώσεων για 
τους εργαζόμενους με στόχο την καλύτερη γνωριμία τους. 
  
Ειδικές χορηγίες  
 Χαρακτηριστική είναι η υποστήριξη , με ειδικές χορηγίες , πρωτοβουλιών του 
προσωπικού που σχετίζονται με εορταστικές εκδηλώσεις για τους υπαλλήλους και τα 
παιδιά τους καθώς και η υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων.  
 
Εθελοντισμός 
 Οι τράπεζες αξιοποιώντας την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που 
εφαρμόζουν  , προβάλλοντας προς το ευρύ κοινωνικό σύνολο ένα ευαισθητοποιημένο 
κοινωνικά προφίλ , προωθούν προγράμματα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς , 
τα οποία απευθύνονται σε  εργαζόμενους που έχουν επιλέξει να συνεισφέρουν 
οικειοθελώς στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται. 
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 Ως ορισμό της υποκίνησης μπορούμε να υιοθετήσουμε τον ορισμό που δίνει ο 
Craig Pinder31 «  Υποκίνηση εργασίας είναι ένα σύνολο ενεργητικών δυνάμεων , που 
οφείλονται τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και σε εξωτερικούς  παράγοντες για να 
παράγουν σχετική με την εργασία συμπεριφορά και οι δυνάμεις αυτές καθορίζουν 
τον τύπο της συμπεριφοράς , την κατεύθυνση της , την ένταση και τέλος τη διάρκεια 
αυτής ».  

Η απόδοση του εργαζομένου στον εργασιακό χώρο είναι συνάρτηση της 
ικανότητας του και της υποκίνησης του για το συγκεκριμένο έργο. Έτσι γίνεται 
φανερό ότι όλα τα προβλήματα απόδοσης στον επιχειρησιακό χώρο δεν είναι 
αναγκαστικά προβλήματα υποκίνησης αλλά μπορεί να είναι προβλήματα ικανότητας 
που οφείλονται κυρίως σε λανθασμένη στελέχωση ή τοποθέτηση.  

Το φαινόμενο της υποκίνησης είναι ένα από τα σημαντικότερα στο χώρο των 
επιχειρήσεων και του μάνατζμεντ , γιατί συνδέεται με την παραγωγικότητα, που είναι 
το σπουδαιότερο πρόβλημα κάθε οικονομίας.    

Άλλωστε , σύμφωνα με τον Lev ( 2001 ) 32, « τα μεγάλα κέρδη και η κυρίαρχη θέση 
στον ανταγωνισμό είναι στόχοι που επιτυγχάνονται έπειτα από αξιοποίηση των 
άυλων πόρων » , ανάμεσα στους οποίους δεσπόζουσα θέση έχει ο ανθρώπινος 
παράγοντας.   

 Η κρίσιμη λεπτομέρεια που δημιουργεί τη διαφορά και αποτελεί το κλειδί για την 
επιτυχία στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πλέον η καινοτομία , και καινοτομία χωρίς 
το κατάλληλο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι αδύνατο να επιτευχθεί.   

Περίφημη παραμένει η δήλωση του Marriott , ιδρυτή της γνωστής ομώνυμης 
αλυσίδας ξενοδοχείων , ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει κανείς 
ευχαριστημένους πελάτες με δυσαρεστημένο προσωπικό.    

                                                 
31 Δημητρίου Κων « Μέθοδοι και πρακτικές υποκίνησης εργαζομένων », 1991  
32 Lev B., “ Intangibles ¨ Management ,Measurement and Reporting ”,Brookings Institution Press (p.p.1-20), 2001    
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Οι ανθρώπινες ανάγκες μπορούν να θεωρηθούν σαν βάση της ανθρώπινης 

υποκίνησης. Μια πρώτη προσέγγιση έγινε από τον Maslow , ο οποίος προσπάθησε να 
εξηγήσει το φαινόμενο της ανθρώπινης υποκίνησης με βάση την ομώνυμη πυραμίδα , 
η οποία περιλαμβάνει κατά σειρά σπουδαιότητας τις φυσιολογικές ανάγκες , τις 
ανάγκες ασφάλειας , τις κοινωνικές ανάγκες , τις ανάγκες αναγνώρισης και τις 
ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Υπάρχει μια σαφής ιεραρχία στις ανάγκες και στην 
ικανοποίηση τους , πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να ικανοποιηθεί η κατώτερη 
ανάγκη στην πυραμίδα πριν ικανοποιηθεί  η ανώτερη στην ιεραρχία ανάγκη. 

Ο Herzberg προσπάθησε να εξηγήσει την ανθρώπινη υποκίνηση στο εργασιακό 
χώρο με βάση 2 ομάδες παραγόντων :   των παραγόντων υποκίνησης και των 
παραγόντων υγιεινής ή δυσαρέσκειας.  

Οι παράγοντες δυσαρέσκειας , εάν βελτιωθούν μειώνουν τα επίπεδα δυσαρέσκειας, 
αλλά στην πλειοψηφία τους δεν υποκινούν. Χρειάζονται όμως , γιατί αποτελούν τη 
βάση από την οποία μπορεί να αρχίσει η υποκίνηση και είναι σαφές ότι εάν το 
επίπεδο ικανοποίησης των παραγόντων αυτών δεν είναι αποδεκτό , δεν θα  επιτύχει 
καμιά προσπάθεια υποκίνησης . Στους παράγοντες αυτούς συμπεριέλαβε το μισθό, τις 
πρόσθετες παροχές , τις συνθήκες εργασίας , την πολιτική της επιχείρησης ως προς τον 
άνθρωπο , την εργασιακή ασφάλεια, τις σχέσεις με το εργασιακό περιβάλλον.  

 Οι παράγοντες υποκίνησης , εξάλλου , εάν βελτιωθούν , συμβάλλουν στην 
υποκίνηση των εργαζομένων , αυξάνοντας την επιθυμία τους να καταβάλουν 
επιπλέον προσπάθεια για την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι η αναγνώριση επιτευγμάτων , οι προοπτικές εξέλιξης , η ίδια η φύση 
της εργασίας και οι προκλήσεις που περιλαμβάνει. 

 

5.1.1 Εσωτερική και Εξωτερική Υποκίνηση 
 
Η εσωτερική υποκίνηση είναι ουσιαστικά η υποκίνηση από την ίδια την εργασία, η 

ικανοποίηση ουσιαστικά που προκύπτει από τη επίτευξη του έργου. Σχετικά με την  
εσωτερική υποκίνηση μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν τρεις βασικές πηγές από τις 
οποίες απορρέει. 
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Η πρώτη πηγή εσωτερικής υποκίνησης είναι η δυνατότητα έκφρασης αξιών του 

ατόμου , η δεύτερη είναι η δυνατότητα έκφρασης του ίδιου του ατόμου και ο 
καθορισμός του εαυτού του και τέλος, η δυνατότητα κοινωνικής έκφρασης του 
ατόμου. Σύμφωνα με την πρώτη πηγή εσωτερικής υποκίνησης το άτομο εργάζεται για 
τους επιχειρησιακούς στόχους απλά και μόνο γιατί εκφράζουν τις δικές του αξίες .  

Η δυνατότητα έκφρασης και καθορισμού του ίδιου του ατόμου μέσα στα πλαίσια 
του οργανωτικού του ρόλου , επιτυγχάνεται με την ποικιλία στην εργασία , την 
υπευθυνότητα και την πρόκληση του υπό εκτέλεση έργου. Η δυνατότητα κοινωνικής 
έκφρασης του ατόμου επιτυγχάνεται εντός της εργασιακής ομάδας. 

Η εξωτερική υποκίνηση είναι κατά βάση υποκίνηση που απορρέει όχι από την ίδια 
την  εργασία , αλλά από τις ανταμοιβές , που συνδέονται με την εκτέλεση της εργασίας 
και οι οποίες είναι εξωτερικές ως προς αυτό. Τα πιο συχνά παραδείγματα που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι ο μισθός , πρόσθετες παροχές και επιθυμητές 
εργασιακές συνθήκες. Διακρίνουμε στην εξωτερική υποκίνηση μια σχέση μέσων και 
αποτελεσμάτων , όπου η συμπεριφορά εκτέλεσης του έργου αποτελεί το μέσο και οι 
επιθυμητές ανταμοιβές το αποτέλεσμα , το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί το αίσθημα 
ικανοποίησης από την εργασία και  στηρίζει την υποκινητική προσπάθεια. 

 

5.1.2. Μικροϋποκίνηση και μακροϋποκίνηση 
 
Εδώ εξετάζουμε την υποκίνηση του ατόμου ως εργαζομένου μέσα σε μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση. Όταν η υποκίνηση αναφέρεται στη συγκεκριμένη θέση 
εργασίας και εντός της επιχείρησης , τότε μιλάμε για τη λεγόμενη  μικροϋποκίνηση, η 
οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το επιλεγμένο διοικητικό προφίλ και την 
πολιτική αμοιβών , ενώ άλλοι παράγοντες , όπως το περιβάλλον εργασίας , η 
τεχνολογία , οι σχέσεις με τους συναδέλφους κλπ παίζουν , επίσης , σημαντικό ρόλο.  

Τα διοικητικά στελέχη έχουν προσπαθήσει και έχουν επιτύχει να αυξήσουν τον 
βαθμό ικανοποίησης από την εργασία και κατά συνέπεια την υποκίνηση με διάφορα 
προγράμματα όπως εκπαίδευση προϊστάμενων , προγράμματα βελτίωσης εργασιακής 
ζωής και προγράμματα οργανωσιακής  ανάπτυξης.     
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Η μακροϋποκίνηση αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούν στο κοινωνικό 
περιβάλλον και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υποκίνηση του ατόμου στον 
εργασιακό χώρο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν την αρνητική 
επίπτωση των συνθηκών αυτών στην υποκίνηση του εργαζομένου. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί η μειωμένη , στις μέρες μας, εργασιακή ηθική και η μετακίνηση 
στη λεγόμενη ηθική του ελεύθερου χρόνου.  

Η εργασία σήμερα δεν κατέχει υψηλή θέση στο σύστημα αξιών της κοινωνίας και 
αυτοί που εργάζονται πολύ χαρακτηρίζονται ως μανιακοί εργασίας ( workaholics ). 
Συνεπώς , η κοινωνία δεν αναγνωρίζει κατάλληλα αυτούς που εργάζονται σκληρά , 
με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η υποκίνηση των εργαζομένων.  

Ο πληθωρισμός, η φορολογία και οι κρατήσεις για τις κοινωνικές παροχές που 
αυξάνονται δυσανάλογα όσος κανείς ανέρχεται σε μισθολογικά κλιμάκια ασκούν την 
ίδια αρνητική επίδραση. 

Συνεπώς, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι για να έχουν υψηλή 
υποκίνηση του εργαζόμενου θα πρέπει και το εξωτερικό περιβάλλον , παράλληλα με 
το επιχειρησιακό , να υποστηρίζει αντί να αποθαρρύνει την καλύτερη απόδοση 
εργασίας.  

 
 

  
 
Από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει ,  μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 

εργαζόμενοι σήμερα έχουν ορισμένες απαιτήσεις και προσδοκίες από την εργασία 
τους. Θέλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες συντήρησης γι΄αυτούς και την 
οικογένεια τους , θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους από φυσικό 
κίνδυνο ή απόλυση , θέλουν κοινωνικότητα με τους συναδέλφους τους , εργασιακή 
συνέπεια , εργασία με περιεχόμενο , θέλουν αναγνώριση για τη δουλειά τους , θέλουν 
ο προϊστάμενος τους να είναι συνεπής και δίκαιος , θέλουν να υπάρχουν ευκαιρίες 
για προαγωγή και τέλος η επιχείρηση της οποίας αποτελεί μέλος να επιδεικνύει 
κοινωνική υπευθυνότητα. 

Τα διοικητικά στελέχη μπορούν να διαγνώσουν τις ανάγκες των εργαζομένων 
τους και να προσπαθήσουν να τις ικανοποιήσουν πιστεύοντας ότι έτσι θα αυξηθεί η 
απόδοση τους.  
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Δεν υπάρχει προκαθορισμένο όριο στο οποίο οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να 

παρέχουν ικανοποίηση στους εργαζόμενους τους . Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι 
σημερινοί εργαζόμενοι έχουν από μόνοι τους μειώσει τις προσδοκίες  τους σχετικά με 
τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.  

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην γενικότερη οικονομική κρίση , την αύξηση της 
ανεργίας , αλλά και στην εξειδίκευση των θέσεων εργασίας που προκλήθηκε από την 
αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων και την τεχνολογική εξέλιξη.    

 Από μια πρώτη βιβλιογραφική επισκόπηση φαίνεται καθαρά ότι οι εργαζόμενοι 
που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους έχουν χαμηλότερα ποσοστά απουσιών 
και αποχωρήσεων ( αρνητική συσχέτιση ) . Η εμπειρική έρευνα έχει επίσης 
διαπιστώσει μια χαμηλή μεν αλλά σταθερή συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης και 
απόδοσης.   

Οι κύριες ανάγκες που οι εργαζόμενοι επιθυμούν να ικανοποιήσουν με την 
εργασία τους είναι οι εξής :  

 
1. Μισθός 
Βάσει αυτής επιτυγχάνεται η φυσική επιβίωση των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους . Ο μισθός  ικανοποιεί τις φυσιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες 
ασφάλειας και εν μέρει τις ανώτερες ανάγκες της πυραμίδας του Maslow. Έτσι 
καθίσταται σαφές γιατί είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και δύσκολο να σχεδιάσει 
κανείς ένα σύστημα αμοιβών που ικανοποιεί πολλαπλές ανάγκες. Όμως, οι 
χρηματικές ανταμοιβές από μόνες τους δεν μπορούν να υποκινήσουν το άτομο 
σαν ολότητα στον εργασιακό χώρο. 

 
2. Ασφάλεια Εργασίας 
Ο καθένας θέλει να αισθάνεται ασφαλής στον εργασιακό του χώρο.  Το αίσθημα 
αυτό μπορεί να αφορά την καταπολέμηση του κινδύνου απόλυσης, την φυσική 
ασφάλεια που σχετίζεται με την αντιμετώπιση κάποιου εργατικού ατυχήματος , 
την οικονομική ανασφάλεια που μπορεί να προέλθει από μελλοντική ασθένεια ή 
συνταξιοδότηση και τέλος , την συναισθηματική ανασφάλεια , η οποία συνδέεται 
με αυθαίρετες και μη προβλεπόμενες ενέργειες από πλευράς προϊσταμένου.     
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3. Κοινωνικότητα με τους συναδέλφους 
Οι άτυπες ομάδες, οι οποίες δημιουργούνται βάσει συμπάθειας, φιλίας και κοινού 
ενδιαφέροντος,  είναι εκείνες που πρωταρχικά βοηθούν τους εργαζόμενους να 
ικανοποιήσουν την ανάγκη για σύνδεση αποδοχή από τους συναδέλφους τους.  

 
4. Εργασιακή συνέπεια 
Οι εργαζόμενοι επιθυμούν επί το πλείστον να είναι επιτυχημένοι στη δουλειά τους, 
θέλουν να γνωρίσουν την ευχαρίστηση που προέρχεται από μια εργασία καλά 
εκτελεσθείσα και να συνεχίσουν να είναι ικανοί στο μέλλον να αποδίδουν καλή 
εργασία. 

 
5. Μια εργασία με περιεχόμενο   
Η ανάγκη του ατόμου για αναγνώριση και αυτοπραγμάτωση οδηγεί στην 
αναζήτηση μιας εργασίας με περιεχόμενο. Κάτι τέτοιο καθίσταται στις μέρες μας 
ολοένα και δυσκολότερο , λόγω του καταμερισμού εργασίας που συντελείται σε 
μεγάλο βαθμό. 

 
6. Αναγνώριση για τη δουλειά τους 
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θέλουν να αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους στην 
επιχείρηση της οποίας αποτελούν μέλος. Ιδιαίτερα όταν αποδίδουν καλά στην 
εργασία τους απαιτούν έπαινο και αναγνώριση από την πλευρά των  
προϊσταμένων τους.     
Η ανάγκη για αναγνώριση υπάγεται στις ανώτερες ανάγκες του Maslow και 
μπορεί να ικανοποιηθεί από πλευράς διοίκησης με προφορικό έπαινο , χρηματική 
αμοιβή και άλλα παρόμοια      

 
7. Ευκαιρία για εξέλιξη 
Η επιθυμία για προαγωγή και άσκηση εξουσίας ενισχύεται από το κοινωνικό 
σύνολο και ιδιαίτερα από την παράδοση για παροχή ευκαιριών εξέλιξης . Οι 
αναγκαίο να γνωρίζει την ύπαρξη ανάλογων ευκαιριών και να ελπίζει σε 
μελλοντική βελτίωση της κατάστασης του. 
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8. Συνεπή και δίκαια ηγεσία 
Ο εργαζόμενος πρέπει να εκτιμάει τον προϊστάμενο του , καθώς σε αντίθετη 
περίπτωση αισθάνεται απογοητευμένος και ψυχολογικά πιεσμένος να λαμβάνει 
εντολές από ένα ανάξιο και ασυνεπές άτομο. 

 
9. Επιχείρηση με κοινωνική υπευθυνότητα 
Η επιθυμία του εργαζόμενου να μετέχει σε μια επιχείρηση που εφαρμόζει πολιτική 
κοινωνικής ευθύνης πηγάζει από τις ανάγκες αυτοαναγνώρισης του ατόμου και 
στην σημερινή εποχή αυξάνεται και ενισχύεται συνεχώς. 
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Η έρευνα αυτή επιχειρεί να εξετάσει τη σημασία που έχει για το ανθρώπινο 

δυναμικό στον τραπεζικό κλάδο η άσκηση εταιρικής ευθύνης από την τράπεζα στην 
οποία εργάζονται καθώς και το βαθμό υποκίνησης τους μέσω αυτής. 
      Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τράπεζα Efg Eurobank Ergasias , καθώς 
ανταποκρίνεται πλήρως στο προφίλ μιας ιδιωτικής δυναμικής τράπεζας , η οποία 
αυξάνει ταχέα το μερίδιο της στην Ελληνική τραπεζική αγορά.  
 Η περίπτωση των τραπεζικών υπαλλήλων επιλέχθηκε κυρίως διότι στον 
συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο η άσκηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρησιακής στρατηγικής που υιοθετούν οι τράπεζες 
καθώς και  γιατί οι τελευταίες επενδύουν στην υποκίνηση του εργαζομένων 
αποσκοπώντας στην αύξηση των κερδών τους « εκμεταλλευόμενοι » την καλύτερη 
δυνατή απόδοση τους.     
 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι οι εξής : 
 

 Να εξεταστεί ο  βαθμός στον οποίο το Ανθρώπινο Δυναμικό των Ελληνικών 
Τραπεζών θεωρεί επιβεβλημένη την άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
 

 Να γίνει συγκριτική ανάλυση μεταξύ της Ε.Κ.Ε. που ασκείται προς τους 
τρίτους και αυτής που εφαρμόζεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό των τραπεζών. 

 
 Να ερευνηθούν τα κίνητρα εφαρμογής Ε.Κ.Ε. ,τόσο προς το κοινωνικό 

σύνολο όσος και προς τους ίδιους , σύμφωνα πάντα με τη θεώρηση των 
εργαζομένων  

 
 Να εξεταστεί ο βαθμός επηρεασμού του Α.Δ. από την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. 

ων τραπεζών και η συμβολή αυτής στην υποκίνηση των τραπεζοϋπαλλήλων.  τ
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 Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα που κρίθηκε 
ως η καταλληλότερη επιλογή, καθώς έπρεπε να μελετηθεί μια συγκεκριμένη 
κατάσταση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή : “ H άσκηση Ε.Κ.Ε. ως μέσο υποκίνησης 
του Ανθρώπινου δυναμικού στο τραπεζικό κλάδο ”. 
 Στην παρούσα έρευνα το μέσο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο .      
Η δομή του ερωτηματολογίου είναι τέτοια ώστε να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους 
θέματα ενδιαφέροντος. Στο πρώτο μέρος επιλέχθηκαν ερωτήσεις αναφορικά με τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτηθέντος. Στο δεύτερο τμήμα διερευνάται κατά 
πόσο το ανθρώπινο δυναμικό θεωρεί επιβεβλημένη την άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης από την τράπεζα στην οποία εργάζεται. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται ο τρόπος 
και τα κίνητρα άσκησης Ε.Τ.Ε. προς το κοινωνικό σύνολο και ο βαθμός επηρεασμού 
των εργαζομένων , ενώ στο τελευταίο τμήμα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
εφαρμογή Ε.Τ.Ε. προς το Ανθρώπινο Δυναμικό και η υποκίνηση των 
τραπεζοϋπαλλήλων  από αυτή.  ( Ερωτηματολόγιο -  Προσάρτημα Α)  
 Η επιλογή της μορφής των περισσοτέρων ερωτήσεων , κυρίως αυτών που αφορούν 
την άποψη των εργαζομένων για την υιοθέτηση Ε.Κ.Ε. , τον επηρεασμό και την 
υποκίνηση τους από αυτή , πρόκρινε τη χρησιμοποίηση όχι ακριβώς ερωτήσεων αλλά 
προτάσεων στις οποίες ο συμμετέχων καλείται να απαντήσει σημειώνοντας το βαθμό 
στον οποίο συμφωνεί με το περιεχόμενο τους.   
 Πριν την τελική διανομή του , το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε σε μια ομάδα 5  
τραπεζοϋπαλλήλων , από τους οποίους ζητήθηκε να σχολιάσουν τυχόν ασάφειες και 
προβλήματα στη διατύπωση των ερωτήσεων καθώς και να εκφράσουν την άποψη 
τους για τους προτιμότερους τρόπους προσέγγισης των εργαζομένων που θα 
συμμετείχαν στην έρευνα , ώστε να εξασφαλιστεί η λήψη ανεπηρέαστων και 
ειλικρινών απαντήσεων.  
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 Ως πληθυσμός της προκαταρκτικής αυτής έρευνας επιλέχθηκαν οι τραπεζικοί 
υπάλληλοι ανεξαρτήτως φύλου , ηλικίας ιεραρχικής βαθμίδας και μορφωτικού 
επιπέδου που εργάζονται στα 10 μεγαλύτερα (από την άποψη του μεριδίου αγοράς ) 
υποκαταστήματα στο Νομό Θεσσαλονίκης  της ταχύτερα αναπτυσσόμενης τράπεζας 
στην Ελληνική επικράτεια , της  Efg Eurobank Ergasias. Το σύνολο των 
καταστημάτων του Νομού Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 43 , στα οποία εργάζονται 
κατά μέσο όρο 10 υπάλληλοι. 
      Το δείγμα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό , σε σχέση με το σύνολο 
των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο , ώστε να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα 
που μπορούν να γενικευθούν . Επίσης και σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων 
στη συγκεκριμένη τράπεζα , το δείγμα μας εμφανίζει αδυναμία , λόγω της 
περιορισμένης γεωγραφικής του  έκτασης . Τα όποια συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο 
έρευνας δεν μπορεί παρά να είναι ενδεικτικά με σκοπό να υποκινήσουν εκτενέστερη 
διερεύνηση του ζητήματος από άτομα με περισσότερους πόρους και ιδρυματική             
( τραπεζική ) υποστήριξη. 

Με βάση την πιλοτική διανομή που προηγήθηκε , προκρίθηκε , ως πιο 
αποτελεσματική, η διανομή του ερωτηματολογίου προσωπικά. Η παράλληλη 
διαβεβαίωση ότι τα ανώτερα ερωτηματολόγια θα συγκεντρωνόταν χωρίς την 
παρέμβαση κάποιου προισταμένου , με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της 
συγκεκριμένης έρευνας , κρίθηκε επίσης απαραίτητη. 

Ο αριθμός των  αποσταλθέντων ερωτηματολογίων  ανέρχεται σε  137 ενώ τελικά 
επεστράφησαν απαντημένα πίσω 84.   
 Η ανάλυση των απαντήσεων έγινε με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής καθώς 
και με βάση τους συντελεστές συσχέτισης που αναφέρονται στο Προσάρτημα Β .  Τα 
στοιχεία που προέκυψαν παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας που 

διεξήχθηκε. Η περιγραφή των ευρημάτων χωρίζεται σε δύο φάσεις . Στην αρχή 
σχολιάζονται  μεμονωμένα οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα τραπεζοϋπαλλήλους , με ειδική αναφορά σε κάποιες απ΄αυτές που 
παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στη δεύτερη φάση ακολουθεί μια συγκριτική 
ανάλυση μεταξύ των ερωτήσεων , σε ζεύγη , προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 
αναφορικά με την συσχέτιση ή μη που υπάρχει σε κάποιες από τις μεταβλητές του 
συστήματος που δόθηκαν. 

 

 

7.1.1. Πρώτο Μέρος : Δημογραφικά Στοιχεία   
 
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων παρατηρείται ότι υπάρχει σχεδόν ισομερής 
κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών  και παράλληλα ότι οι συμμετέχοντες 
προέρχονται από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και από όλα τα μορφωτικά επίπεδα. 
Τέλος , ανάλογη ποικιλομορφία παρουσιάζουν τόσο οι ηλικίες όσο και τα χρόνια  
εργασίας .  

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά σχήματα : 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

45%

55%

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ
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  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Στο παραπάνω σχήμα παρατηρείται ότι ο κύριος όγκος των συμμετεχόντων στην 
έρευνα αφορά εργαζόμενους με λιγότερα από 10 έτη εργασίας στον τωρινό τους 
εργοδότη. Το συγκεκριμένο γεγονός δε μπορεί να αποτελέσει αιτία αμφισβήτησης της 
αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος  , καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι 
σύνηθες φαινόμενο τόσο οι «  μεταγραφές » τραπεζοϋπαλλήλων  σε νέους εργοδότες – 
τράπεζες όσο και οι μαζικές εθελούσιες παραιτήσεις που οργανώνονται από τους 
τραπεζικούς οργανισμούς με στόχο την απομάκρυνση στελεχών με πολυετή 
προϋπηρεσία και κατά συνέπεια υψηλές αποδοχές.   
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7.1.2  Τμήμα Δεύτερο : Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
 
Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου αφορά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη 

γνώμη των ερωτηθέντων - τραπεζοϋπαλλήλων για την εφαρμογή πολιτικής 
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης από τους τραπεζικούς οργανισμούς στους οποίους 
εργάζονται και την επίπτωση που πιστεύουν ότι έχει η άσκηση της τόσο στην  
επιχείρηση όσο και στους  ίδιους. 

Συγκεκριμένα , στην ερώτηση : “ Συμφωνείτε με την ανάγκη άσκησης πολιτικής 
κοινωνικής ευθύνης , όπως αυτή ορίζεται παρακάτω :  
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης να 
συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα θα 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς 
επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα” .( ΣΧΗΜΑ 5 , 
Ερώτηση 6 ) ,    η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζοϋπαλλήλων ( ποσοστό 90 % )  
εμφανίζεται να την υπερθεματίζει . 

 Επίσης , εντυπωσιακά είναι και τα ποσοστά που αναφέρονται στην ερώτηση : 
“Γνωρίζετε ότι η Τράπεζα που εργάζεστε ασκεί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ;”              
(ΣXHMA 6 , Ερώτηση 7 ).  Από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι εμφανές ότι οι 
εργαζόμενοι που αγνοούν την  πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει 
η επιχείρηση τους είναι περιορισμένοι , καθώς οι αρνητικές απαντήσεις συγκέντρωσαν 
ποσοστό μόλις 14 % . Το αποτέλεσμα αυτό είναι προφανώς απόρροια της έμφασης που 
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δίνουν οι τράπεζες στην προβολή της Ε.Κ.Ε. που ασκούν  προς τους τρίτους αλλά και 
το ανθρώπινο δυναμικό τους.  
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ΓΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Κ.Ε. 

86%

14%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με το αν « Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
εσάς η άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) από την εταιρία στην 
οποία εργάζεστε ;  (ΣΧΗΜΑ 7 , Ερώτηση 8 ) . 

Οι τραπεζοϋπάλληλοι εμφανίζονται ως ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι,  
καθώς σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν η υιοθέτηση κοινωνικής πολιτικής από 
τον εργοδότη τους  αποτελεί για αυτούς καθοριστικό παράγοντα. 

 

  
    

 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Κ.Ε.ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ
2%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
5%

ΜΕΤΡΙΟ
19%

ΜΕΓΑΛΟ 
43%

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ
31%

 
 

Στη συνέχεια ερευνήθηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις  : “Θεωρείτε 
ότι η άσκηση Ε.Κ.Ε. συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας μιας Τράπεζας             
( αύξηση μεριδίου αγοράς , πιστότητα πελατών κλπ ) ;” (ΣΧΗΜΑ 8 , Ερώτηση 9  ) 
, και «Νιώθετε ότι η άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την τράπεζα 
που εργάζεστε ενισχύει το κοινωνικό σας προφίλ ;» ( ΣΧΗΜΑ  9 , Ερώτηση 10  ).  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα δύο παραπάνω ερωτήματα τείνουν να 
συμφωνήσουν ότι η συμβολή της άσκησης κοινωνικής πολιτικής από μια επιχείρηση 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της κοινής γνώμης και να 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προβολή της ίδια , ενισχύοντας ταυτόχρονα το 
κοινωνικό προφίλ των εργαζομένων της . 
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 Δεν πρέπει να παραβλεφθεί ωστόσο πως ο κύριος βαθμός επηρεασμού αφορά στην 
βελτίωση της εικόνας της εκάστοτε τράπεζας , σύμφωνα με τα ποσοστά που 
αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν . 
 

     

 

ΣΥΜΒΟΛΗ Ε.K.Ε. ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ
0%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
2%

ΜΕΤΡΙΟ
24%

ΜΕΓΑΛΟ 
53%

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ
21%

 
 
   

  

ΣΥΜΒΟΛΗ Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ
0%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
2%

ΜΕΤΡΙΟ
24%

ΜΕΓΑΛΟ 
53%

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ
21%
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7.1.3. Τμήμα Τρίτο : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προς το Κοινωνικό Σύνολο 
 
Στο τρίτο τμήμα της εργασίας μελετάται η στάση των εργαζόμενων αναφορικά με 

την κοινωνική πολιτική που επιλέγουν να υιοθετήσουν οι τράπεζες  προς το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται και ο βαθμός επηρεασμού και 
υποκίνησης τους από την εφαρμογή της.  

Συγκεκριμένα , οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εμφανίζεται να θεωρούν 
σημαντικούς όλους τους “Tομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους 
τρίτους που κυρίως επιλέγονται από τις τράπεζες” (ΠΙΝΑΚΑΣ  10 , Ερώτηση 11 ), 
οι οποίοι επί το πλείστον σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος , τις 
χορηγίες αθλητών και πολιτιστικών δρώμενων , τη συνεισφορά τους σε φιλανθρωπικά 
προγράμματα και την ενίσχυση της παιδείας μέσω υποτροφιών και χορηγιών. 
Ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας φαίνεται να είναι για τους εργαζόμενους  , σύμφωνα 
με τις απαντήσεις που δόθηκαν , η ενίσχυση  της παιδείας και η εκπόνηση 
φιλανθρωπικών προγραμμάτων , καθώς η πλειοψηφία θεωρεί τους τομείς αυτούς 
σημαντικούς σε πολύ μεγάλο βαθμό .    
 
 
   

  
 
 

                      ΒΑΘΜΟΣ          
                    ΣΗΜΑNTIKOTHΤΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ               
ΑΣΚΗΣΗΣ Ε. Κ. Ε.  

Καθόλου Σε ελάχιστο 
βαθμό 

Σε μέτριο 
βαθμό 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό 

Προστασία περιβάλλοντος 
(περιβαλλοντική πολιτική) 

2 8 16 30 26 

 
Χορηγίες αθλητών 

 
Φιλανθρωπίες( ιδρύματα) 

 

 2 12 24 44 

 

2 8 22 38 8 

Χορηγίες Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων ( μουσική , 
θέατρα , μουσεία κλπ ) 

 8 20 42 12 

 
Ενίσχυση Παιδείας          

( υποτροφίες , χορηγίες ) 

  10 26 44 

 
      Άλλο, εξηγείστε ........... 
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Στην επόμενη ενότητα αναλύεται « Σε ποιο βαθμό επηρεάζει και υποκινεί τους 

εργαζόμενους η άσκηση Ε.Κ.Ε. προς το Κοινωνικό Σύνολo ; “   (ΣXHMA  11 , 
Ερώτηση 12  ), που οι τράπεζες έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν  και η οποία 
διοχετεύεται στους παραπάνω αναφερόμενους τομείς .  

Σύμφωνα με τις δοθείσες απαντήσεις παρατηρούμε , ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων ( ποσοστό 60 % ) φαίνεται να επηρεάζεται και να υποκινείται σε μεγάλο 
βαθμό από την  άσκηση Ε.Τ.Ε. , ενώ αξίζει να σημειωθεί , ότι μόλις 2% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι αδιάφορο απέναντι της. 

 

    
 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ Ε.K.Ε. 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ
2%

ΜΕΤΡΙΟ
21%

ΜΕΓΑΛΟ 
60%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
17%

ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ

0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναφορικά με την ερώτηση Νιώθετε συμμέτοχοι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
που ασκεί η Τράπεζα που εργάζεστε ; (ΣΧΗΜΑ  12 , Ερώτηση 13  ) , διαφαίνεται , 
από τα αποτελέσματα  που αναλύονται στον Πίνακα 12 , ότι οι περισσότεροι από 
αυτούς θεωρούν ότι κατά κύριο λόγο δε συμβάλουν στην κοινωνική στρατηγική που 
ακολουθείται και συνεπώς δεν νιώθουν κατά βάση συμμέτοχοι.  
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

Ε.K.Ε

ΚΑΘΟΛΟΥ; 12

ΕΛΑΧΙΣΤΟ; 24

ΜΕΤΡΙΟ; 28

ΜΕΓΑΛΟ ; 20

ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ; 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ανοιχτή ερώτηση που τέθηκε τους συμμετέχοντες στη έρευνας σχετικά με 

εναλλακτικούς τρόπους άσκησης Ε.Τ.Ε.  ( Ερώτηση 14 )  απαντήθηκε από μικρό 
αριθμό ερωτηθέντων . Οι προτάσεις αφορούν : 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 ΔΩΡΕΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Τέλος , στο σχολιασμό που ζητήθηκε να κάνουν οι εργαζόμενοι , επιλέγοντας από 
προκαθορισμένες απαντήσεις  , σε σχέση με τις συνέπειες και τα αίτια της 
στρατηγικής επιλογής των τραπεζών να υιοθετήσουν πολιτική κοινωνικής ευθύνης 
( ΠΙΝΑΚΑΣ  13 , Ερώτηση 15  ) προέκυψε ότι σημαντικό ποσοστό ( 41 % ) των 
ερωτηθέντων  θεωρεί ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη στρατηγική στοχεύει στην 
δημιουργία εικόνας προς τους τρίτους και συνεπώς στον ευμενή επηρεασμός της 
κοινής γνώμης προς την επιχείρηση που την εφαρμόζει.  Επιπρόσθετα , ένα εξίσου 
σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι η άσκηση Ε.Τ.Ε. αποτελεί γι’αυτό καθοριστικό 
παράγοντα υποκίνησης και ενδυναμώνει την κοινωνική του συνείδηση ( 24 % 
αντίστοιχα ). 
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Ενώ , μια μικρή μερίδα των εργαζομένων αδιαφορεί εντελώς για την εφαρμογή 

Ε.Τ.Ε. και κάποιοι την εκλαμβάνουν ως αιτία για τη μείωση των αποδοχών τους ( 6% 
&  5% αντίστοιχα). 

  

 

 
   

ΝΤΗΣΕΩΝ            Θεωρείτε ότι η άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης :              ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ                                20            24% 
 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ                                      20            24% 
 
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε Σ ΤΟΥΣ ΙΤΟΥΣ                    34                                 41%  ΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣ  ΤΡ   
 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΑΣ                                   4                                   5% 
 
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ                                                                                       3                                   6%   
 

7.1.4.  Τμήμα Τέταρτο : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προς το Ανθρώπινο Δυναμικό 

4 , Ερώτηση 16  ), που θεωρούν οι σημαντικότεροι  από 
ο ανθρώπινο δυναμικό της.  

 

  
Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου , στο οποίο στηρίχθηκε η πρωτογενής 
έρευνα της μελέτης αυτής , ξεκινάει με τη διερεύνηση  «Ποιοι θεωρούνται οι τρεις 
βασικοί τομείς άσκησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς τον Ανθρώπινο 
Δυναμικό  ; »  ( ΠΙΝΑΚΑΣ  1
τ
 

  

. 
ΑΠΑΝΤΗ Ν  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΣ Α.Δ ΠΛΗΘΟΣ  

ΣΕΩ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ( Ασφάλεια , σύνταξη , επιδόματα ) 72 86% 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ( Εξέλιξη ) 34 41% 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 26 31% 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ                                                                       34 41% 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( Επίδομα Βρεφ. Σταθμού , τέκνου ) 58 70% 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ , ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ                 12 14% 
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 Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν τους 3 σημαντικότερους 
γι΄αυτούς ανάμεσα στους κύριους τομείς εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των 
περισσοτέρων τραπεζών προς τους υπαλλήλους τους .  
 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν εξέχουσα θέση στους τομείς άσκησης Ε.Τ.Ε. 
κατέχουν , όπως ήταν αναμενόμενο , οι Πρόσθετες Παροχές  στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα καθώς και 
τα διάφορα επιδόματα (επιλέχθηκε από το 86 % των συμμετεχόντων ) .  

Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα φαίνεται ότι δίνουν οι εργαζόμενοι στα 
προγράμματα Ενίσχυσης Οικογένειας  , τα οποία αφορούν σε επιδόματα 
Βρεφονηπιακού σταθμού και τέκνων και σχετίζονται , όπως και οι πρόσθετες  
παροχές,  με 

 
τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων ( 70% ποσοστό 

προτιμήσεων).  
Στη συνέχεια ακολουθούν η πολιτική Προαγωγών από το Εσωτερικό, δηλαδή η 

προώθηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης,  και η Ασφάλεια 
& Υγιεινή , οι οποίες επιλέχθηκαν από το 41 % των ερωτηθέντων ως ένας από τους 
σημ

λλον ασφάλειας & υγιεινής που τους παρέχεται από τους 
τρα

αντικότερους τομείς.  
Παρατηρούμε , λοιπόν , ότι μετά τους οικονομικούς παράγοντες που προηγούνται 

σημαντικά από άποψη σπουδαιότητας για τους τραπεζοϋπαλλήλους , οι αμέσως 
σημαντικότεροι γι’ αυτούς παράγοντες σχετίζονται με την πιθανότητα εξέλιξης στην 
καριέρα τους και το περιβά

πεζικούς οργανισμούς.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι η εκπαίδευση θεωρήθηκε μόνο από το 

31% των εργαζομένων ως σημαίνων τομέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής , κυρίως 
αν το εξετάσουμε συνδυαστικά  με το γεγονός ότι οι διοικήσεις των περισσότερων 
τραπεζών επενδύουν ιδιαίτερα στην εκπαίδευση  των υπαλλήλων τους θεωρώντας την 
ως 

 
καθοριστικό παράγοντα υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Τέλος , εκδηλώσεις , ειδικές χορηγίες  αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων και

εθελοντισμός  , συγκέντρωσαν μόλις το 14% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων.     
 Το επόμενο θέμα που τέθηκε σε διερεύνηση είναι  βαθμός υποκίνησης των 
εργαζομένων από την εφαρμογή της 

 ο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των 

ών  ( ΣΧΗΜΑ  15 , Ερώτηση 17  ) .  
 

τραπεζ
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ι να υποκινείται σε 

     

υξη και 

τος κοινωνικά ευαισθητοποιημένου δεν 
ποτελεί κοινό τόπο στον τραπεζικό κλάδο .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν διαφαίνεται ότι η άσκηση Ε.Κ.Ε. 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού , καθώς το 
45% των εργαζομένων δήλωσε ότι υποκινείται από την επιλεγόμενη κοινωνική 
πολιτική του εργοδότη του σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό ( ποσοστό 33% & 12% 
αντίστοιχα ) .   Σημαντική μερίδα των ερωτηθέντων εμφανίζετα

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ Ε.K.Ε.
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ
2%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
14%

ΜΕΤΡΙΟ
39%

ΜΕΓΑΛΟ 
33%

ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΟ

12%

μέτριο βαθμό ( 39%) , ενώ μόλις το 2% παρουσιάζεται αδιάφορο .  
 Μελετώντας την στρατηγική επιλογή των τραπεζών σχετικά με την υιοθέτηση 
κοινωνικής πολιτικής προς τους εργαζόμενους και διερευνώντας την ουσιαστική ή μη 
εφαρμογής της  ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να απαντήσουν :  
“Σε ποιο  βαθμό θεωρείτε ότι η τράπεζα που εργάζεστε καλλιεργεί και 
αναπτύσσει ένα εργασιακό περιβάλλον με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης , μέσα 
από το οποίο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την  ανάπτ  
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού; ”  (ΣΧΗΜΑ  16 , Ερώτηση 18  ) .  
 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν οδηγούν στο συμπέρασμα , ότι η καλλιέργεια 
και η ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλον
α
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 Η ανωτέρω διαπίστωση μπορεί να οφείλεται είτε σε έλλειψη εμπειρίας που υπάρχει 
στον Ελληνικό χώρο αναφορικά με την άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είτε 
στην ύπαρξη τυπικού μόνο ενδιαφέροντος από τη διοίκηση των τραπεζών στα 
πλαίσια εναρμόνισης της συνολικής στρατηγικής τους με τα διεθνή σύγχρονα 

α. 
 

  

πρότυπ
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ΜΕΓΑΛΟ 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ

 
 

1 
 

Αναζητώντας διαφορετικούς τρόπους άσκησης κοινωνικής προς το 
Ανθρώπινο Δυναμικό συμπεριλάβαμε μια αντίστοιχη σχετική ανοιχτή ερώτηση                   
( Ερώτηση 19  ) το ερωτηματολόγιο .  Στόχος ήταν να διατυπώσουν οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι τα μέσα με τα οποία θεωρούν ότι θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης , το οποίο θα τους 
υπο τες πους.  

ι περιορισμένες απαντήσεις  που δόθηκαν αφορούν:  
κινεί να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότη
Ο
 

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΙΚ

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
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Αναφορικά με τα αίτια άσκησης Ε. Κ. Ε.  και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει 
στους εργαζόμενους ( ΠΙΝΑΚΑΣ  17 , Ερώτηση  20  ) το πλήθος των ερωτηθέντων 
φαίνεται να διχάζεται μεταξύ της σκοπιμότητας που μια κοινωνική στρατηγική 
μπορεί να έχει και του γεγονότος , ότι εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής από μια 
επιχείρηση μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στην υποκίνηση των εργαζομένων 
της. 

Σύμφωνα , λοιπόν , με τις δοθείσες απαντήσεις 43 % από τους συμμετέχοντες 
θεωρεί   , ότι η  Ε.Κ.Ε. προς το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
υποκίνησης   ενώ ένα επίσης , σημαντικό ποσοστό ( συνολικά 54,5% ) φαίνεται να την 
αντιμετωπίζει  ως μια επιλογή σκοπιμότητας με στόχο τη δημιουργία εικόνας προς 
τους τρίτους ( 26%) , καθώς η άσκηση της περιορίζεται ούτως ή άλλως μόνο μέσα στα 
υποχρεωτικά νόμιμα πλαίσια ( 28,5%). Αξίζει να σημειωθεί  ,   τέλος , ότι μόλις 2,5% 

ρητων εργαζομένων θεωρεί την ασκούμενη Ε.Κ.Ε. αδιάφο . 

 

   

  

ΑΠΑΝ ΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ Α. Δ. ΠΛΗΘΟΣ 

ΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ                   36 43% 
ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ     24 28,5% 
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ        22 26% 
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ                                                                          2 2,5% 
 
 

εφαρμοζόμενη 
κοι

οσημείωτο ποσοστό ( 29% ) 
αναγνώρισε ένα μέτριο επηρεασμό  της απόδοσης του.   

Κλείνοντας τον κύκλο των ερωτήσεων , εξετάστηκε ο βαθμός επηρεασμού της 
απόδοσης των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο από την 

νωνική πολιτική των τραπεζών  (ΣΧΗΜΑ  18 , Ερώτηση  21  ).    
Το σύνολο των συμμετεχόντων απάντησε ότι υπάρχει σχέση επηρεασμού της 

απόδοσης και της άσκησης Ε.Κ.Ε.. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επηρεασμού θεωρήθηκε 
από τους περισσότερους ( 40 % ) μεγάλος , ενώ αξι
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 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ Ε.Κ.Ε. 

ΠΡΟΣ Α.Δ.

ΜΕΓΑΛΟ 
40%

ΜΕΤΡΙΟ
29%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
19%

ΚΑΘΟΛΟΥ
0%ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ

12%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

γη , προκειμένου να διαπιστωθεί η 
ύπα

κε  ,ότι η εξέταση των 2 
ερω

είρηση τους , με κάποιες άλλες ερωτήσεις προέκυψαν 
ενδ

και της θεώρησης της εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής 
ως μαντικού παράγοντα.   

 
Στη δεύτερη φάση της ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν από την 

πρωτογενή έρευνα  , που διεξήχθηκε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων , επιχειρείται 
μια συγκριτική ανάλυση των ερωτήσεων ανά ζεύ

ρξη ή η ανυπαρξία συσχέτισης μεταξύ τους .  
Η επιλογή των συγκεκριμένων ερωτήσεων που θα εξεταστούν συγκριτικά έγινε είτε 

με γνώμονα το θεματικό τους περιεχόμενο είτε γιατί κρίθη
τήσεων συνδυαστικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Ξεκινώντας , θα μελετήσουμε τη συνδυαστική ανάλυση της ερώτησης  8 , που 

αφορά στο πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για τους εργαζόμενους η άσκηση 
Ε.Κ.Ε. από την εργοδότρια επιχ

ιαφέροντα συμπεράσματα .  
Αναλυτικότερα παρατηρούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των 

εργαζομένων ( ερώτηση 21 ) 
ση
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Ο βαθμός μάλιστα συσχέτισης αυτών των δύο κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα , από 34,7 % ( Kendall tau –c ) έως 55% ( Goodman & Kruscal Gamma ) 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 20, Συσχέτιση 8 & 21) .  

  

 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ   ΧΕΤΙΣΗ   8 +  21   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check df Critical Value Statistic     

0,407   3,708  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,551   0,103  4,510  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,401   0,083  4,510  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,347   0,077  4,510  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,401   0,083  4,510  1,960  SIGNIFICANT 

 εμπεριέχει παράγοντες που αυτοί θεωρούν σημαντικούς, 
όπω

ης που από την εφαρμογή Ε.Κ.Ε. στην επιχείρηση που εργάζεται 
είν

πό τις εφαρμοζόμενες 
στατιστικές μεθόδους ( Goodman & Kruscal Gamma ) το 60 %. 

  

 
Το ανωτέρω αποτέλεσμα δικαιολογείται από το γεγονός , ότι θεωρώντας κάτι 

σημαντικό επηρεαζόμαστε ευμενώς προς αυτόν που μας το παρέχει . Κατ’ επέκταση η 
απόδοση των εργαζομένων λογικά συσχετίζεται με την ύπαρξη ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος  το οποίο

ς η άσκηση Ε.Κ.Ε.  
Ανάλογη συσχέτιση υπάρχει , επίσης , όπως είναι αναμενόμενο και με την 

ερώτηση 12  , που σχετίζεται με την υποκίνηση των εργαζομένων από την κοινωνική 
πολιτική που εφαρμόζουν οι τράπεζες προς τους τρίτους (ΠΙΝΑΚΑΣ 21, Συσχέτιση 8 
& 12). Η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ευαισθητοποιημένου κοινωνικά εργαζόμενου 
και της υποκίνησ

αι προφανής.  
Ο βαθμός συσχέτισης ξεπερνάει σύμφωνα σε κάποια α
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Significance ,05 0 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  12  +  8   
STATISTICS    

 
  

     
Adjusted Spe rrelation arman Co Check 

Statistic df Critical Value     

0,395   3,596  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,663   0,110  4,691  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,443   0,086  4,691  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,340   0,073  4,691  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
0,440   0,085  4,691  1,960  SIGNIFICANT 

τ δ

δότη τους             
( Π έτιση 8 & ΝΑΚΑΣ 23, Συσχέτιση 8 & 5 ).  

 

  
 
Τέλος , από η συνδυαστική ερμηνεία της ερώτησης 8 με τα ημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα . 
Συγκεκριμένα , τα έτη εργασίας στον τωρινό εργοδότη ( ερώτηση 3 ) και το 
μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων ( ερώτηση 5 ) φαίνεται ότι δε συσχετίζονται με 
τη γνώμη τους για τη σημασία ή όχι της άσκησης Ε.Κ.Ε. από τον εργο

ΙΝΑΚΑΣ 22, Συσχ 3 ) και ( ΠΙ
    

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ    8  +  3   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check 
Statistic df Critical Value     

0,115   1,051  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,172   0,121  1,381  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,114   0,082  1,381  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,101   0,073  1,381  1,960  INSIGNIFICANT 
Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 

0,114   0,082  1,381  1,960  INSIGNIFICANT 
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Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ    8  +  5    
STATISTICS      

Adjusted Sp rrelation earman Co Check 
Statistic df Critical Value     

-0,143   1,306  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & l Gamma  Krusca df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,185   0,127  1,427  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,132   0,092  1,427  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,122   0,086  1,427  1,960  INSIGNIFICANT 

Somer's symmetric d df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

-0,132   0,092  1,427  1,960  INSIGNIFICANT 

ης τους και 
της  βαθμίδας που ανήκουν ( ΠΙΝΑΚΑΣ 24, Συσχέτιση 8 & 4 ). 

 

 
 
Αντίθετα , εμφανίζεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ανωτέρω γνώμ
 ιεραρχικής
 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ   ΧΕΤΙΣΗ   8  +  4   
STATISTICS      

Adjusted Sp rrelation earman Co Check df Critical Value Statistic     

-0,313   2,849  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & l Gamma  Krusca df As r . st. erro Check Critical 
Value   Statistic 

-0,611   0,108  IGNIFICANT 
      

4,549  1,960  S

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check Critical 
Value   Statistic 

-0,354   0,071  IGNIFICANT 
      

4,549  1,960  S

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

-0,310   0,068  IGNIFICANT 
      

4,549  1,960  S

Somer's symmetric d df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

-0,349   0,071  4,549  1,960  SIGNIFICANT 
 
 

 62



Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 
Σε επόμενο στάδιο αναλύθηκε συνδυαστικά η  ερώτηση 10 , που ερευνάται αν οι 

εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στον τραπεζικό 
κλάδο ενισχύει το κοινωνικό τους προφίλ , αναζητώντας συσχέτιση μεταξύ των 
απα

ΠΙΝΑΚΑΣ 26, Συσχέτιση 10 & 5 ) συντέλεσε  στην 
επι

ώστ  του προφίλ.   
 

ντήσεων που δόθηκαν και των προσωπικών στοιχείων των ερωτηθέντων.  
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν εμφανίζουν συσχέτιση μεταξύ της άποψης 

των συμμετεχόντων στο ανωτέρω ερώτημα και της διάρκειας της εργασίας τους στον 
τωρινό τους εργοδότη ( ΠΙΝΑΚΑΣ 25, Συσχέτιση 10 & 3 ) όπως , επίσης , φαίνεται ότι 
ούτε το μορφωτικό τους επίπεδο ( 

λογή που πραγματοποίησαν.  
Η διαπίστωση αυτή αξίζει αναμφίβολα παρατήρησης .  Η διάρκεια απασχόλησης 

σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση πιθανολογούνταν , ότι θα επηρέαζε τον εργαζόμενο , 
ε να συνδέσει την άσκηση Ε.Κ.Ε. του εργοδότη του  με το κοινωνικό
 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ   ΧΕΤΙΣΗ   10  +  3   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check df Critical Value Statistic     

0,059   0,534  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,081   0,119  0,674  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,055   0,081  0,674  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,050   0,074  0,674  1,960  INSIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,055   0,081  0,674  1,960  INSIGNIFICANT 
 
 

  
 

Significance 0, 5 0 ΣΥΣΧΕ ΙΣΗ  Τ 10  +  5   
STAT      ISTICS 

      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check df Critical Value Statistic     

0,086   0,781  1,960   INSIGNIFICANT 
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ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,106   0,118  0,899  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,077   0,086  0,899  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,073   0,081  0,899  1,960  INSIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,077   0,086  0,899  1,960  INSIGNIFICANT 

έχουν δείχνει να συντελεί στη 
διαμόρφωση της ( ΠΙΝΑΚΑΣ 27, Συσχέτιση 10 & 4 )  .  

 
Σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά που δεν 

έδειξαν να συνδέονται με τη θεώρηση που έχουν οι εργαζόμενοι για την ενίσχυση του 
κοινωνικού τους προφίλ , η ιεραρχική βαθμίδα του κατ

 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 10 + 4    
STATISTICS    

 
  

     
Adjusted Spe rrelation arman Co Check df Critical Value Statistic     

0,193   1,758  1,960   INSIGNIFICANT 
      

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check Critical   Statistic Value 
0,347   0,152  SIGNIFICANT 

      
2,194  1,960  

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check Critical   Statistic Value 
0,214   0,095  SIGNIFICANT 

      
2,194  1,960  

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
0,196   0,089  SIGNIFICANT 

      
2,194  1,960  

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
0,211   0,094  2,194  1,960  SIGNIFICANT 

έτισης να είναι ιδιαίτερα μεγάλος , όπως φαίνεται και από το 
σχετικό Πίνακα 27 . 

 
Συμπεραίνουμε , λοιπόν , ότι η εξέλιξη του ατόμου στην επαγγελματική του 

δραστηριότητα και η αναρρίχηση του στην ιεραρχική κλίμακα συμβάλλουν στο να 
συνδέσει την κοινωνική του εικόνα με αυτή της επιχείρησης που εργάζεται , χωρίς 
όμως ο βαθμός συσχ
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Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 
Ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να εξεταστεί συνδυαστικά 

είναι αυτό που σχετίζεται με την υποκίνηση των εργαζομένων από την  κοινωνική 
πολ

           

το φύλο 
του ΠΙΝΑΚΑΣ 30 , Συσχέτιση 12 & 1 ) αποτελεί παράγοντα επηρεασμού  . 

ιτική των τραπεζών προς τους ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ( ερώτηση 12 ) . 
Ξεκινώντας από τη συσχέτιση της υποκίνησης με τα προσωπικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων , παρατηρούμε ότι ενώ η διάρκεια εργασίας στον τραπεζικό χώρο  
( ΠΙΝΑΚΑΣ 28 , Συσχέτιση 12 & 3 ) και η ιεραρχική βαθμίδα ένταξης (ΠΙΝΑΚΑΣ 29, 
Συσχέτιση 12 & 4 )   δεν επιδρούν στο βαθμό υποκίνησης του εργαζομένου , 

 ( 
 
 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ   ΧΕΤΙΣΗ 12  +  3    
STATISTICS      

Adjusted Sp rrelation earman Co Check 
Statistic df Critical Value     

-0,003   0,024  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & l Gamma  Krusca df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,003   0,159  0,020  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,002   0,094  0,020  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,002   0,075  0,020  1,960  INSIGNIFICANT 

Somer's symmetric d df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

-0,002   0,094  0,020  1,960  INSIGNIFICANT 
 
 
 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ   ΧΕΤΙΣΗ 12   +   4    
STATISTICS      

Adjusted Sp rrelation earman Co Check     df Critical Value Statistic 
-0,087   0,790  SIGNIFICANT 

      
1,960   IN

Goodman & l Gamma  Krusca df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,223   0,199  1,148  1,960  INSIGN ICANT IF
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ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

      
Ken -b dall tau df As r . st. erro Check Critical   Statistic Value 

-0,111   0,096  SIGNIFICANT 
      

1,148  1,960  IN

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check Critical 
Statistic Value   

-0,087   0,076  1,148  1,960  INSIGNIFICANT 
      

Somer's symmetric d df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
-0,111   0,096  1,148  1,960  INSIGNIFICANT 

από τους άντρες αναφορικά με την άσκηση Ε.Κ.Ε. 
των ών προς τους τρίτους  . 

 
Ειδικότερα σε σχέση με το φύλο, η πλειοψηφία των γυναίκες παρουσιάζεται να 

υποκινείται σε μεγαλύτερο βαθμό 
 τραπεζ
 
 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  12   +  1    
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check 
Statistic df Critical Value     

0,208   1,891  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,462   0,158  2,583  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,261   0,100  2,583  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,277   0,107  2,583  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
0,261   0,099  2,583  1,960  SIGNIFICANT 

πολιτική προς το ανθρώπινο δυναμικό ( ΠΙΝΑΚΑΣ 31 , 
Συσχέτιση 12 & 21  ). 

 
 
Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι ,  σύμφωνα με τις στατιστικές μεθόδους που 

εφαρμόστηκαν , αποδεικνύεται συσχέτιση μεταξύ του βαθμού υποκίνησης από την 
άσκηση Ε.Κ.Ε. προς τους τρίτους και του επηρεασμού της απόδοσης των εργαζομένων 
από την κοινωνική 
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ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

  
  

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ  ΧΕΤΙΣΗ 12  + 21   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check df Critical Value Statistic     

0,430   3,914  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,675   0,089  5,677  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,457   0,072  5,677  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,366   0,064  5,677  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,456   0,072  5,677  1,960  SIGNIFICANT 

.  Ο βαθμός συσχέτισης βάσει των Goodman 
& K

ει να στοχεύσουν στην ενίσχυση του αισθήματος συμμετοχής 
των  τους. 

 
 
Η παραπάνω συσχέτιση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που είναι 

ευαισθητοποιημένα κοινωνικά υποκινούνται και αποδίδουν περισσότερο όταν 
εργάζονται σε μια επιχείρηση που ασκεί εταιρική κοινωνική ευθύνη είτε προς τους 
τρίτους είτε το ανθρώπινο δυναμικό της

ruscal Gamma αγγίζει το 67,5 %. 
Τέλος , ερμηνεύοντας το βαθμό που οι εργαζόμενοι νιώθουν συμμέτοχοι στην 

ασκούμενη Ε.Κ.Ε. παράλληλα με το βαθμό υποκίνησης τους ( ΠΙΝΑΚΑΣ 32 , 
Συσχέτιση 12 & 13  ) , παρατηρούμε ότι η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ αυτών 
των δύο είναι σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαιτέρα 
χρήσιμη πληροφόρηση για τη διοίκηση των τραπεζών , οι οποίες στην προσπάθεια 
τους να υποκινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να επιτύχουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση του , θα πρέπ

 εργαζομένων
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Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

  

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣ   ΧΕΤΙΣΗ  12  +  13   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check     df Critical Value Statistic 
0,398   3,622  SIGNIFICANT 

      
1,960   

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,613   0,105  SIGNIFICANT 
      

5,061  1,960  

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,428   0,081  SIGNIFICANT 
      

5,061  1,960  

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,346   0,068  SIGNIFICANT 
      

5,061  1,960  

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,425   0,080  5,061  1,960  SIGNIFICANT 

  ( ΠΙΝΑΚΑΣ 34 , Συσχέτιση 13        
& 4

μετοχικής 
διάθεσης του εργαζόμενου αναφορικά με τις πολιτικές που αυτή εφαρμόζει. 

 
 
Εξετάζοντας περαιτέρω το αίσθημα συμμετοχής που νιώθουν οι τραπεζουπάλληλοι  

στην κοινωνική πολιτική των τραπεζών ( ερώτηση 13 ) συνδυαστικά με τα έτη 
απασχόλησης στους στον τωρινό τους εργοδότη ( ΠΙΝΑΚΑΣ 33 , Συσχέτιση 13 & 3  ) 
και  τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχική βαθμίδα

  ) , διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζουν συσχέτιση. 
 Όπως είναι αναμενόμενο , η μακροχρόνια εργασία σε μια επιχείρηση και η 

ανάληψη θέσης ευθύνης σε αυτή συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμ

 

  
 

Significance 0,05  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 13  +  3   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check df Critical Value Statistic     

0,231   2,106  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check Critical 
Value   Statistic 

0,343  0,128  2,552  1,960  SIGNIFICANT 
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ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 
 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,235   0,090  2,552  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,212   0,083  2,552  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
0,234   0,090  2,552  1,960  SIGNIFICANT 

 
 
 

  
 

Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 13 + 4   
STATISTICS      

Adjusted Spe rrelation arman Co Check 
Statistic df Critical Value     

0,364   3,319  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & al Gamma  Krusc df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,659   0,109  4,704  1,960  SIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,413   0,080  4,704  1,960  SIGNIFICANT 
 

Kendall tau-c df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

0,374   0,080  4,704  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's etric d  symm df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
0,406   0,078  4,704  1,960  SIGNIFICANT 

στην 
ιεραρχική βαθμίδα μιας τράπεζας δε φαίνεται να επηρεάζει την υποκίνηση  του.  

 
  
Σε αντιδιαστολή με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω , ο βαθμός υποκίνησης των 

εργαζομένων από την Εταιρική Κοινωνική Πολιτική που ασκούν οι τράπεζες προς το 
ανθρώπινο δυναμικό τους ( ερώτηση 17 ) δεν μπορεί να συσχετιστεί ούτε με την θέση 
που κατέχουν οι εργαζόμενοι ( ΠΙΝΑΚΑΣ 35 , Συσχέτιση 17 & 4  ) ούτε με το φύλο 
τους ( ΠΙΝΑΚΑΣ 36 , Συσχέτιση 17 & 1 ) . Το αποτέλεσμα αυτό παρουσιάζει 
ενδιαφέρον αρχικά , καθώς προβληματίζει το γεγονός ότι η εξέλιξη ενός ατόμου 
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Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ        17 + 4   
STATISTICS      

Adjusted Sp rrelation earman Co Check 
Statistic df Critical Value     

-0,140   1,271  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & l Gamma  Krusca df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,268   0,144  1,760  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,160   0,089  1,760  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,143   0,081  1,760  1,960  INSIGNIFICANT 

Somer's symmetric d df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
-0,158   0,087  1,760  1,960  INSIGNIFICANT 

 

 ευθύνης προς το ανθρώπινο δυναμικό το φύλο δεν 
παρ

 

 
 
Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ ο βαθμός υποκίνηση των 

εργαζομένων από την κοινωνική πολιτική της επιχείρησης προς τους τρίτους 
συσχετιζόταν με το φύλο των ερωτηθέντων , στην περίπτωση της υποκίνησης τους από 
την άσκηση εταιρικής κοινωνικής

ουσιάζεται να συσχετίζεται . 
 

  
  

Significance 0,05 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ    17  +  1   
STATISTICS      

Adjusted Sp rrelation earman Co Check 
Statistic df Critical Value     

-0,061   0,558  1,960   INSIGNIFICANT 

Goodman & l Gamma  Krusca df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,116   0,167  0,694  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -b dall tau df As r . st. erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,069   0,099  0,694  1,960  INSIGNIFICANT 

Ken -c dall tau df As r . st.erro Check C
Statistic 

ritical 
Value   

-0,082   0,118  0,694  1,960  INSIGNIFICANT 

Somer's symmetric d df As r . st.erro Check Critical   Statistic Value 
-0,068   0,098  0,694  1,960  INSIGNIFICANT 
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Τελειώνοντας τη συγκριτική ανάλυση των ερωτήσεων , ερευνάται η συσχέτιση 
μεταξύ της άποψης των ερωτηθέντων για την ύπαρξη στον εργασιακό τους χώρο ενός 
περιβάλλοντος με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και της ιεραρχικής κλίμακας στην 
οποία εντάσσονται. Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή των 
στατιστικών μεθόδων αποδεικνύεται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση , γεγονός που δεν 
προκαλεί καμία έκπληξη , σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί.  

 
 

  
 

Significance 0,05  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 18 +  4   
Adjusted Spearman Correlation df Check 

Statistic Critical Value     

0,297   2,709  1,960   SIGNIFICANT 

Goodman & Kruscal Gamma df As. st. error Check 
Statistic 

Critical 
Value   

0,582   0,148  3,399  1,960  SIGNIFICANT 

Kendall tau-b df As. st. error Check 
Statistic 

Critical 
Value   

0,354   0,097  3,399  1,960  SIGNIFICANT 

Kendall tau-c df As. st.error Check 
Statistic 

Critical 
Value   

0,303   0,089  3,399  1,960  SIGNIFICANT 

Somer's symmetric d df As. st.error Check 
Statistic 

Critical 
Value   

0,349   0,096  3,399  1,960  SIGNIFICANT 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των συγκεντρωθέντων 

στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας, μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά  με  το θέμα που πραγματεύεται η 
μελέτη αυτή.  

Συγκεκριμένα, μέσα από τις  απαντήσεις  που δόθηκαν, ανιχνεύεται η στάση  των 
ερωτηθέντων τραπεζοϋπαλλήλων απέναντι στη κοινωνική στρατηγική που 
εφαρμόζεται στον τραπεζικό κλάδο και κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί αυτή να 
λειτουργήσει ως μοχλός υποκίνησης . 

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ποσοστό 90% ) 
εμφανίζεται να συνηγορεί υπέρ της υιοθέτησης εταιρικής κοινωνικής πολιτικής από 
μια επιχείρηση, ενώ παράλληλα το 74 % αναγνωρίζει ότι η άσκηση της συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στην προβολή της ίδιας της επιχείρησης προς τους τρίτους και την 
αύξηση του κοινωνικού προφίλ των εργαζομένων της.  

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση , ότι ενώ 60 % των 
συμμετεχόντων στην έρευνα εμφανίζεται να υποκινείται σε μεγάλο βαθμό από την 
άσκηση Ε.Κ.Ε. προς τους τρίτους , το αντίστοιχο ποσοστό υποκίνησης από την 
κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στο ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται σε 45%.      
Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται ίσως στη μεγάλη προβολή της Ε.Κ.Ε. προς το ευρύ 
κοινωνικό σύνολο και στην επιθυμία των ερωτηθέντων να εμφανίσουν ένα κοινωνικό 
προφίλ με στοιχεία αλτρουισμού. Από την άλλη μεριά, η κοινωνική πολιτική των 
τραπεζών προς το προσωπικό τους ,  πιθανώς να μην ικανοποιεί τους ερωτηθέντες σε 
τέτοιο βαθμό , ώστε να λειτουργεί υποκινητικά. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
προβληματίσει ιδιαίτερα τις διοικήσεις των τραπεζών. Πιθανολογείται ότι έχουν 
σφάλει, είτε στην επιλογή των τομέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους 
εργαζόμενους , είτε στην προβολή της .  

Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί ότι η  συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
νιώθει ότι το κοινωνικό προφίλ τους ( η εικόνα τους δηλαδή στην κοινωνία ) 
βελτιώνεται από το γεγονός ότι εργάζονται σ΄ έναν οργανισμό που ασκεί Ε.Κ.Ε.. 
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 Η κοινωνική αποδοχή , άλλωστε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή πολλών 
ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις που 
ασκούν Ε.Κ.Ε. ως μέσο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών από την αγορά 
εργασίας. 

Στη συνέχεια,  ξεχωριστό αντικείμενο προβληματισμού πρέπει να αποτελέσει το 
γεγονός , ότι οι ερωτηθέντες παρουσιάζονται να αναγνωρίζουν  την άσκηση Ε.Κ.Ε. ,  
τόσο προς το ανθρώπινο δυναμικό όσο και προς τους τρίτους , ως καθοριστικό 
παράγοντα υποκίνησης. Σημαντικό όμως μερίδιο των υπαλλήλων υποστηρίζει , ότι η 
εφαρμογή της στοχεύει αποκλειστικά στη δημιουργία εικόνας προς τους τρίτους.  

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν αρχικά να είναι αντικρουόμενα . Θα μπορούσαν 
ίσως να εξηγηθούν , αν σκεφτούμε ότι η επιλογή μιας σωστής ηθικά πράξης ( άσκηση 
Ε.Κ.Ε. ) εξακολουθεί να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα (υποκίνηση 
εργαζομένων ) ακόμη και αν στηρίζεται σε μη ηθικά κίνητρα ( δημιουργία                   
« εικόνας» ). Οι ερωτηθέντες φαίνονται να αμφισβητούν τα αγαθά κίνητρα του 
εργοδότη τους . Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός , ότι οι 
τραπεζικοί οργανισμοί με τη γενικότερη στρατηγική που ακολουθούν δεν έχουν 
καταφέρει να πείσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους , ότι κάποια από τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές τους μπορεί να στηρίζεται σε μη οικονομικά κίνητρα. 
Παρόλα αυτά , εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η εφαρμογή κάθε κοινωνικής 
πολιτικής είναι παράγοντας υποκίνησης. 

Τέλος , η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ( 54 % ) απάντησε , ότι η εργοδότρια τους 
τράπεζα καλλιεργεί και αναπτύσσει ένα εργασιακό περιβάλλον με αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης σε μέτριο ως ελάχιστο βαθμό . Το γεγονός αυτό μπορεί να 
δικαιολογηθεί είτε από τη βραχυχρόνια εφαρμογή Ε.Κ.Ε. από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, είτε από την τυπική και μόνο εφαρμογή της μέσα στα υποχρεωτικά 
νομικά πλαίσια. 

Σε αξιόλογα συμπεράσματα οδήγησε η συγκριτική μελέτη των απαντήσεων που 
δόθηκαν . 

Ειδικότερα αξίζει να παρατηρηθεί ,ότι δεν εμφανίζονται  επαρκή στοιχεία που να 
συνδέουν το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων με το βαθμό 
υποκίνησης τους από την άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης . Αντίθετα , ο 
χρόνος παραμονής στο συγκεκριμένο εργοδότη και η θέση που κατέχουν στην 
ιεραρχική βαθμίδα, τα οποία δείχνουν να συσχετίζονται θετικά , τόσο με το βαθμό 
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υποκίνησης τους, όσο και με την ενίσχυση του αισθήματος συμμετοχής στην 
κοινωνική πολιτική της τράπεζας που εργάζονται. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση που προέκυψε 
μεταξύ της υποκίνησης των εργαζομένων και του βαθμού που αυτοί αισθάνονται 
συμμέτοχοι στην εφαρμοζόμενη κοινωνική πολιτική. Οι τραπεζικοί οργανισμοί στην 
προσπάθεια τους να υποκινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να αξιοποιήσουν 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα στελέχη τους, θα πρέπει να προσανατολιστούν στη 
δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και θα 
ενισχύει το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. 

Συσχετίζοντας την ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ των ερωτηθέντων ( από την 
άσκηση Ε.Κ.Ε. του εργοδότη τους ) με τα δημογραφικά τους στοιχεία οδηγηθήκαμε σε 
χρήσιμα συμπεράσματα. Η διάρκεια εργασίας στο συγκεκριμένο εργοδότη , καθώς και 
το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων φαίνεται πως  δεν αποτελούν επαρκή λόγο 
σύνδεσης του προφίλ τους με αυτό της επιχείρησης, ενώ η θέση που κατέχουν στην 
ιεραρχική βαθμίδα δείχνει να συντελεί στη δημιουργία σχέσης αλληλεπίδρασης. 
Συμπεραίνουμε , λοιπόν, ότι ενώ η ανάληψη θέσης ευθύνης από έναν εργαζόμενο 
μπορεί να αποτελέσει ικανό λόγο , ώστε να αισθάνεται ότι η κοινωνική εικόνα της 
εργοδότριας εταιρίας του συμβάλλει στην ενίσχυση του προσωπικού του προφίλ , η 
απλά μακροχρόνια απασχόληση στον ίδιο εργοδότη δεν αρκεί για την ανάπτυξη ενός 
αντίστοιχου αισθήματος. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται να υποκινούνται σε 
μεγαλύτερο βαθμό από την κοινωνική πολιτική της επιχείρησης προς τους τρίτους , το 
φύλο των ερωτηθέντων δεν παρουσιάζει συσχέτιση με την άσκηση Ε.Κ.Ε. προς το 
ανθρώπινο δυναμικό. 

Από τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω διαφαίνεται ότι η έννοια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης είναι νέα στην ελληνική πραγματικότητα και δεν έχει 
ενσωματωθεί στην ελληνική κουλτούρα. Οι Έλληνες συνηθίζουν να είναι δύσπιστοι 
απέναντι σε κάθε επιχειρηματική πολιτική, η οποία παρουσιάζεται να έχει κοινωνικό 
μόνο προσανατολισμό, καθώς έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τις στρατηγικές 
επιλογές μιας εταιρίας αποκλειστικά με το κέρδος.  

Προκειμένου, λοιπόν, η κοινωνική πολιτική των τραπεζών να παύσει να αποτελεί 
τομέα αμφισβήτησης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να ασκείται με συνέπεια και 
υπευθυνότητα σε βάθος χρόνου και κυρίως να μην απομονώνεται από την οικονομική 
στρατηγική που ακολουθούν. 
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπάρχει πλέον 

έντονη η αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν έναν 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, όχι μόνον στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αλλά και 
στην κοινωνική.  

Εκτιμάται ότι, μέσα στα επόμενα χρόνια, η ανάπτυξη του εταιρικού κοινωνικού 
έργου στην Ελλάδα θα είναι όλο και μεγαλύτερη και αυτό γιατί τόσο οι θεσμικοί 
φορείς που το στηρίζουν, όσο και η «ωριμότητα» της ίδιας της κοινωνίας, θα 
αποσαφηνίσουν το πλαίσιο και τους κανόνες που το διέπουν.  

Για να υπάρξει όμως θετική εξέλιξη στην ανάπτυξή του εταιρικού κοινωνικού 
έργου, πρέπει η προοπτική αυτή να αντιμετωπιστεί συστηματικά και με σαφείς 
στόχους από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Παρόμοιες έρευνες για την άσκηση της Ε.Κ.Ε., ως μέσο υποκίνησης του 
ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να γίνουν σε πολλούς κλάδους της οικονομικής 
δραστηριότητας και να καταδείξουν ιδιαιτερότητες και διαφορές από κλάδο σε κλάδο. 

Σε κάθε περίπτωση , η παρούσα έρευνα αποκαλύπτει και την ιδιαίτερη σημασία 
που πρέπει να δοθεί σε ερευνητικό επίπεδο , λόγω και της ανυπαρξίας παρόμοιων 
ερευνών στον ελληνικό χώρο.  
 Τα όποια συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο έρευνας δεν μπορεί παρά να είναι 
ενδεικτικά με σκοπό να υποκινήσουν εκτενέστερη διερεύνηση του ζητήματος από 
άτομα με περισσότερους πόρους και ιδρυματική ( τραπεζική ) υποστήριξη. 

Κλείνοντας πρέπει να σημειωθεί , ότι η έρευνα αυτή , όπως και κάθε έρευνα με 
ερωτηματολόγιο , εμφανίζει την αδυναμία εξασφάλισης απόλυτα ειλικρινών και 
ορθών απαντήσεων. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος μη κατανόησης μιας ερώτησης, ενώ 
είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η πλήρης εμπιστοσύνη από τη μεριά των ερωτηθέντων 
ως προς τη μυστικότητα των απαντήσεων. 
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Συμφωνείτε με τ ν ανάγκη άσκησης πολιτι ής κοινωνικής ευθύν ς , όπως αυτή ορίζεται παρακάτω :  
 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης να 
υμπεριφέρε

6. η  κ η

ται ηθικά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ενώ 
 θα ι α ν και των 

οικογενειών τους  επίσης και της τοπικ ινότητας  κοινωνίας 
γενικότερα. 
 

Καθόλου  Σε ελάχιστο Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό 

σ
ταυτόχρονα  βελτιώνε

καθώς
την ποιότητ ζωής τω

ής κο
εργαζομένων 

 και της

βαθμό   βαθμό 
     

 
 
 
. Γνωρίζεται αν η Τράπεζα που εργάζεστε ασκεί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  7

 
 

Ναι                              Όχι              
  

 
 

     
8. Αποτελεί σημαντικό πα  για εσάς η άσκηση Εταιρικ ωνικής Ευθ .Κ.Ε.)  
        από τη  εταιρία στην οποία εργάζεστε ;  

 
         

Καθόλου  Σε ελάχιστο 
βαθμό  

Σε μέτριο βαθμό 
 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό 

    
ράγοντα ής Κοιν ύνης (Ε

ν

     
 

 
 
9. Θεωρείτε ότι η άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση της ς μιας Τρά  αύξηση μεριδίου 

αγοράς  πιστότητα πελατών κλπ ) ;  
 

Καθόλου  Σε ελάχιστο Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο Σε πολύ μεγάλο 

 

 Ε.Κ.Ε.  εικόνα πεζας (
 ,

 

βαθμό   βαθμό βαθμό 
     

 

 
10. Νιώθετε ότι η άσκηση ής Κοινωνικής Ευθύνης απ ράπεζα πο ζεστε ενισχύει το 

κοινων ό σας προφίλ ; 
 

Καθόλου  Σε ελάχιστο 
βαθμό  

Σε μέτριο βαθμό 
 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό 

 

 Εταιρικ ό την τ υ εργά
ικ

 

     
 
 
 
 
 

ΙΙΙ. εταιρική  κοινωνική  ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο  
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11. τικούς στου παρακάτω τομείς άσκησης Εταιρική Κοινω ικής Ευθύνης; 
 

ιλανθρωπίες ( ιδρύματα )       

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε σημαν ς ν

Φ
 
 
νίσχυση Παιδείας  

     
Ε

 

 
12. Σε ποιο ό σας επηρεάζει και σας υποκι  η άσκηση Ε.Τ.Ε προς το κοινωνι  σύνολο; 

 

βαθμό   βαθμό βαθμό 

  

 βαθμ νεί . κό
 
  

Καθόλου  Σε ελάχιστο Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο Σε πολύ μεγάλο 

     
 
 
3. Νιώθετε συμμέτοχοι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που ασκεί η Τράπεζα που εργάζεστε ; 

βαθμό   βαθμό 
ολύ μεγάλο 
βαθμό 

1
 

Καθόλου  Σε ελάχιστο Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο Σε π

     
 
 
14. Ποιους άλλους τρόπους άσκησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προτείνετε ; 

 
 
15. 
 
 

 
       
 
 

Θεωρείτε ότι η άσκηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης : 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ               
 
ΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ            Ε  ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ           

 
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ   
 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΑΣ                 
 
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ                                                                     

ιv.   πινο δυναμικόεταιρική κοινωνική  ευθύνη προς το ανθρώ   
 

Καθόλου  ελάχιστο 
βαθμό 

Σε μέτριο 
βαθμό 

Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε πολύ 
μεγάλο 
βαθμό 

 Σε

Προστασία περιβάλλοντος 
(περιβαλλοντική πολιτική)  

     

 Χορηγίες αθλητών 
 

     

Χορηγίες Πολιτιστικών 
σική , Εκδηλώσεων ( μου

     

θέατρα , μουσεία κλπ )  

Άλλο, εξηγείστε ........... 
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ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 
Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε τους τρεις βασικούς 16. τομείς άσκησης Εταιρικής Κοινωνικής 

 
  

ΑΡΟΧΕΣ ( Ασφ λεια , σύνταξη , 

Ευθύνης προς τον Ανθρώπινο Δυναμικό  ; 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Π ά επιδόματα )       
  

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ( Εξέλιξη )                               
 
ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                 Ε

 
ΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ                                                                       Α

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( Επίδομα Βρεφ. Σταθμού , τέκνου )   
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ , ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ                 
 

 
17. Σε πο  βαθμό σας υποκι  η Εταιρική Κοιν νική Πολιτική που ασκεί η τράπεζα  το Ανρθώπινο 

δυναμικό της  ; 
ιο νεί ω προς

  
Καθόλου Σε ελάχιστο 

βαθμό 
Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο 

βαθμό 
Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό 
     

 
 
18. Σε ποιο βαθμό πιστεύ η επιχείρηση καλλιεργεί και σσει ένα εργ  περιβάλλον με 

αίσθημα κοινωνικής ευθύν ς , μέσα από το οίο δημιουργού ται οι προϋποθέσε για την  ανάπτυξη 
αι αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού  

Σε ελάχιστο 
βαθμό 

Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό 

εται οτι αναπτύ ασιακό
η οπ ν ις 

κ
 

Καθόλου 

     
 

9. Ποιους άλλους τρόπους άσκησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς το Ανθρώπινο Δυναμικό 
προτείνετε ; 

 
 
 
20.  Δυναμικό:  
 

1

 
 
 

Θεωρείτε ότι η πολιτική Κοινωνικής ευθύνης προς το Ανθρώπινο

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ                   
 
ΣΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ     Α

 
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ        
 
ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ                                                                          
 

     
21. Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η απόδοση σας από την εφαρ ογή κοινωνικής πολιτικής προς τους 

στο 
βαθμό 

Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο 
βαθμό 

Σε πολύ μεγάλο 
βαθμό 

μ
εργαζόμενους  ; 

 
Καθόλου Σε ελάχι
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Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε πίνακες διπλής εισόδου και 
εφα όσα  τον εντοπισμό πιθανής συσχέτισης των 
δεδομένων και την διεξαγωγή ελέγχων υποθέσεων

 

ρμ με τις παρακάτω στατιστικές  Ε.Τ.Ε. για
. 

 

1. GOODMAN & KRUSKAL GAMMA 
 

O συντελεστής γάμμα υπολογίζεται ως εξής: 
QP
QPgamma

+
−

=  όπου P ο αριθμός των 

ζευγαριών παρατηρήσεων όταν η μία μεταβλητή έχει πάντα υψηλότερη τιμή από
άλλη, και Q ο αριθμός των ζευγαριών όπου η εν λόγω μεταβ

 την 
λητή έχει πάντα τη 

χαμηλότερη τιμή. Αγνοούνται τα ζεύγη που έχουμε δεσμούς, δηλαδή παρατηρήσεις της 
πρώτης μεταβλητής που ιεραρχούνται στο ίδιο επίπεδο έχοντας τη δεύτερη μεταβλητή 
σταθερή. Ε  μέτρο που η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ -1 και 1. 
Ακολουθεί την κανονική κατανομή για μεγάλα δείγματα.   

ίναι ένα συμμετρικό

 

2. KENDALL TAU-B  

 

O συντελεστής Bτ  του Kendall υπολογίζεται: 
( ) ( )XQPYQP

QP
B

++⋅++
−

=τ . 

Χρησιμοποιώντας την ίδια σημειολογία με πριν, αν x και y είναι οι δύο μεταβλητές που 
εισάγουμε στα κελιά του πίνακα , Χ και Υ είναι ο αριθμός των ζευγών παρατηρήσεων που 
δεν σχηματίζουν δεσμούς με τις μεταβλητές x και y αντίστοιχα. Η τιμή του στατιστικού 
επί υμ ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή, και 
είν

 

σης κ αίνεται μεταξύ -1 και 1, ακολουθεί 
αι ένα μέτρο που ροσαρμόζεται για τους δεσμ ων.  π ούς των δεδομέν
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 3.  KENDALL (or STUART) TAU-C  

 συντελεστής C
( )O τ  του Kendall υπολογίζεται: ( )1−

2
2 ⋅
− ⋅ ⋅

=
mQP

Cτ  με 

{ }columnsrowsm ,min= . Το μέτρο αυτό είναι ίδιο με το B

mn

τ  περιορίζοντας την επιρροή του 

ίσης κυμαίνεται μεταξύ -1 και 1 και 
ασυμπτωτικά κατανέμεται κανονικά.   

 

SOMERS  D 

O συμμετρικός συντελεστής d 

μεγέθους του πίνακα που χρησιμοποιούμε, επ

4.  

 

του Somers υπολογίζεται: 
( ) ( )X

 

με βάση την προαναφερθείσα ση

.  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ SPEARMAN  

 διατακτικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman προσαρμοσμένος για δεδομένα 

με  ως εξής: 

QPYQP

QPd
++⋅++⋅

−
=

2
1

μειολογία.  
 

5

 
O

( )
δεσμούς, υπολογίζεται

( )
( )1

.........
12
1

12
16

1 2

33

1

2

−⋅

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+−⋅+−⋅+⋅

−=
∑
=

nn

mmmmd
r

n

i
i

S  

όπο
διά

 
0,,,,:
0,,,,:

1

0

≠

υ m οι αριθμοί των περιπτώσεων με τον ίδιο αριθμό διατάξεως και d η διαφορά στην 
ταξη του ζεύγους των κατηγοριοποιημένων μεταβλητών.   
 
Για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 
 

SCB

SCB

rdgH
rdgH

ττ
τ τ =

  

 
χρησιμοποιούμε την κανονική κατανομή ( μια και το δείγμα είναι ικανοποιητκό).  Για 
τον υπολογισμό της διακύμανσης, των στατιστικών ελέγχου και των ιδιοτήτων τους 
παραπέμπουμε στους Goodman and Kruskal (1979), Agresti (1990),  Brown and 
Benedetti (1977) και Liebetrau (1983), θεωρώντας ότι η αναλυτική διατύπωση των 
παραπάνω ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 
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