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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια σύμφωνα με την οποία, οι
επιχειρήσεις

ενσωματώνουν

σε

εθελοντική

βάση,

πρακτικές

κοινωνικών

και

περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όλα όσα επιβάλλονται από την
νομοθεσία.
Όλο

και περισσότεροι τραπεζικοί

οργανισμοί,

ως

οντότητες

άρρηκτα

συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποία δραστηριοποιούνται, καλούνται
μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να αναγνωρίσουν την ευθύνη που τους
αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην πράσινη
ανάπτυξη.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κυρία
Π. Πολυχρονίδου, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και για την ψυχολογική της
υποστήριξη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τον
αρραβωνιαστικό μου, που στάθηκαν τόσα χρόνια δίπλα μου και με στήριξαν και
συνεχίζουν να με στηρίζουν ακόμη. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και μου έδωσαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσω
αυτή την έρευνα.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
BITC - BUSINESS IN THE COMMUNITY
CRI - CORPORATE RESPONSIBILITY INSTITUTE
CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
EMAS - ECO _ MANAGEMENT & AUDIT SCHEME
EMS - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ETI - ETHICAL TRADING INITIATIVE
ILO - INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
SAI - SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL
ΑΤΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΕΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΚΕ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΤΕ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΜΕ - ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΜΚΟ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΚΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΠΔ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΤ - ΤΑΧΥΔΤΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι πολύ σημαντική στις μέρες
μας, λόγω της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας, αλλά και πολλές χώρες της
Ευρώπης, και συνεπώς επισκιάζονται οι διεθνείς αγορές. Η αγορά κρίνει τις επιχειρήσεις
με κέρδη, έξοδα, μερίδια αγοράς. Όμως η κοινωνία θέλει να δει περισσότερα από μία
επιχείρηση. Θέλει να δει, για παράδειγμα, την ποιότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών που προσφέρει μία επιχείρηση στο εμπόριο, καθώς και την στάση της
επιχείρησης απέναντι σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας, όπως θέματα που
σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό.
Η παρούσα εργασία, εξετάζει το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
εξειδικεύεται στο κομμάτι της ΕΚΕ, όπως αυτή εφαρμόζεται στα Ελληνικά Πιστωτικά
Ιδρύματα. Διατυπώνεται η έννοια της ΕΚΕ, αναλύεται η εφαρμογή της στον τραπεζικό
κλάδο και βλέπουμε τις απόψεις των πελατών μέσα από την έρευνα που
πραγματοποιήθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και στα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αναφέρονται οι στόχοι
και οι τομείς εφαρμογής της, καθώς και τα πεδία στα οποία διαχωρίζεται.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
τα πρότυπα και τα σχήματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ, τι είναι η Πράσινη Βίβλος σε
σχέση με την ΕΚΕ. Καθώς επίσης, την πορεία της ΕΚΕ στην κρίση αλλά και γενικότερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον τρόπο που εφαρμόζεται η ΕΚΕ στις τράπεζες.
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εννέα μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας
και αναλύονται τα φιλανθρωπικά προγράμματα και οι χορηγίες, που προσφέρουν στον
τομέα της κοινωνίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, τα τελευταία χρόνια.
Το τέταρτο κεφάλαιο, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας που
διεξήχθη για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Αρχικά δίνεται ο στόχος αυτής της
έρευνας και έπειτα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίησή της.
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Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων, πρώτα των δημογραφικών στοιχείων, έπειτα
των ερευνητικών στοιχείων μέσα από γραφήματα και σχολιασμούς.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας με
αναφορά των αποτελεσμάτων του θεωρητικού και εμπειρικού μέρους της εργασίας.
Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως στο δεύτερο μισό (Carroll, 1999).
Οι επιχειρήσεις την εποχή εκείνη έγιναν αντικείμενα επιθέσεων λόγω του μεγάλου
μεγέθους τους, της ισχύος τους και των αντικοινωνικών και ανταγωνιστικών τους
πρακτικών.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας καθιερωμένος διεθνώς ορισμός της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Βάσει του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2006, «η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ - CSR Corporate Social Responsibility) είναι μια
έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και
στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη» (Πράσινη Βίβλος, 2001; Fahy Μ. e. t.,
2004).
Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων
που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών
ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται,
επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης
τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι
στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που
χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που
κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής
(Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Λευκωσία, 6/2006; Lee T. A, 2006).
Οι ορισμοί της ΕΚΕ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες με βάση
ισάριθμες σχετιζόμενες οπτικές:
-Σκεπτικιστική οπτική: Η σκεπτικιστική οπτικοί θεωρεί ότι ο πιο σημαντικός
στόχος της ΕΚΕ είναι να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερο πλούτο στους μετόχους
της επιχείρησης και με αυτό τον τρόπο εξυπηρετεί ένα κομμάτι της κοινωνίας.
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-Ουτοπική οπτική: Σύμφωνα με αυτήν την οπτική οι επιχειρήσεις έχουν την ηθική
υποχρέωση απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους με την επιχείρηση να τους ωφελούν
με όποιον τρόπο μπορούν.
-Ρεαλιστική οπτική: Με βάση αυτήν την οπτική το CSR είναι η διαχείριση του
αντίκτυπου της λειτουργίας μιας επιχείρησης τόσο στους άμεσους όσο και στους
έμμεσους εμπλεκόμενους με αυτήν, άρα στην κοινωνία που λειτουργεί και αναπτύσσεται
(Αναφορές ΕΚΕ στην Ελλάδα, μια εμπειρική μελέτη, 23/10/2008).
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και
απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας για τη σύγχρονη επιχείρηση. Υποδηλώνει την
ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της
λειτουργίας μιας επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της
βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής (Βικιπαιδεία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
Αν όμως θα έπρεπε να δοθεί ένας ορισμός για την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
αυτός θα ήταν το μοντέλο Carroll που αναφέρεται σε τέσσερα είδη κοινωνικών
υποχρεώσεων που συγκροτούν την ΕΚΕ: την οικονομική ευθύνη του κέρδους, τη νομική
ευθύνη της συμμόρφωσης της επιχείρησης στους νόμους, την ηθική υποχρέωση να δρουν
με βάση τις κοινωνικές τάξεις, αν και μη νομοθετικά κωδικοποιημένες και, τέλος, τη
φιλανθρωπική ευθύνη να προωθούν δράσεις που προάγουν την κοινωνική ευημερία
(Carroll, 1991).
Μάλιστα , οι παραπάνω εταιρικές υποχρεώσεις μπορούν να εικονιστούν ως μια
πυραμίδα:
^ Η πυραμίδα των τεσσάρων συστατικών της ΕΚΕ - ειδών ευθύνης των
επιχειρήσεων.
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Σχήμα 1: Πυραμίδα συστατικών ΕΚΕ
Πηγή: Carroll, 1991.
1.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τα χαρακτηριστικά της έννοιας της Ε.Κ.Ε. και που φαίνεται να γίνονται δεκτά σε
ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο :
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
καθημερινές

Ευθύνη

πρακτικές,

αλλά

εκφράζεται
δεν

με προγράμματα,

επιβάλλεται

με

πρωτοβουλίες και

νομοθετικές

ρυθμίσεις.

2) 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.
3) 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
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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.
4)

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 (Ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική κοινωνική
ευθύνη, 2011).

1.3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ
Με δεδομένα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών, οι στόχοι
της ΕΚΕ, επεκτείνονται στο να συμβάλει να οικοδομηθεί μια δυναμική, ανταγωνιστική
και συνεκτική οικονομία με βάση τη γνώση. Ο στόχος αυτός, προέκυψε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβώνα, το οποίο για την επίτευξη του, απηύθυνε
ιδιαίτερη έκκληση στο αίσθημα κοινωνική ευθύνης των εταιρειών, όσον αφορά τις
βέλτιστες πρακτικές για τη δια βίου μάθηση, την οργάνωση της εργασίας, τις ίσες
ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ακόμα, ένας νέος ευρύτερος στόχος της ΕΚΕ, προκύπτει από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Νίκαιας, το οποίο τονίζει το ρόλο που πρέπει να παίξει η ΕΚΕ, πρώτα για
τη συμβολή στην αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί να έχει η ολοκλήρωση της
οικονομίας και της αγοράς στην απασχόληση και την κοινωνία, και σε δεύτερη βάση για
την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας στη νέα οικονομία.
Ένας από τους τομείς εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ είναι το εργασιακό
κλίμα. Αυτό περιλαμβάνει τις εργασιακές συνθήκες, τις ίσες ευκαιρίες, την κατάρτιση,
την επαγγελματική εξέλιξη, τις αμοιβές και τις παροχές και θέματα απασχολισημότητας.
Άλλοι τομείς είναι ο κοινωνικός διάλογος και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός
του χώρου εργασίας και η απαγόρευση κάθε μορφής διακρίσεων, και ο κοινωνικός
αποκλεισμός. Οι δράσεις ΕΚΕ στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας βέβαια είναι
13

σημαντικό να διαχωρίζονται από τις δράσεις που επιβάλλει ο νόμος. Επίσης, η ΕΚΕ
εφαρμόζεται στον τομέα της ενασχόλησης με τις τοπικές κοινωνίες ως προς τη συμβολή
στην κάλυψη των αναγκών τους και την ενασχόληση με την ανάπτυξη των τοπικών
οικονομιών, μέσω της συμβολής στη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Τέλος ένας σημαντικός, για την ανθρωπότητα, τομέας είναι το περιβάλλον, το
οποίο περιλαμβάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ υπάρχουν και άλλοι τομείς όπως εκείνοι
που έχουν να κάνουν με την αγορά, την ηθική, τις αξίες, την αποστολή και το όραμα μιας
επιχείρησης (Πράσινη Βίβλος: Προώθηση Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

1.4 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΤΑ ΔΥΟ ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ
Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων διακρίνεται σε «εσωτερική» και
«εξωτερική» ανάλογα με τα ωφελούμενα μέρη μιας δράσης εταιρικού χαρακτήρα. Η
διοίκηση καλείται να διεισδύσει στον πυρήνα της εταιρίας και να εντοπίσει τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς στρατηγικούς παράγοντες που καθορίζουν αφενός την
επιχειρηματική βιωσιμότητα και αφετέρου την αειφόρο ανάπτυξη υιοθετώντας πρακτικές
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
1.4.1 Η εσωτερική διάσταση
Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
Σήμερα μία από τις κυριότερες προκρίσεις για τις εταιρίες είναι η προσέλκυση
και η ενσυγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά μέτρα
μπορούν να περιλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση, την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και
εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη την επιχείρηση, την
καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου, τη μεγαλύτερη
ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ίση αμοιβή και τις προοπτικές
σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, των καταμερισμό των κερδών και τα συστήματα
παροχής μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τον προβληματισμό σχετικά με
την απασχολισημότητα και την εξασφάλιση της εργασίας. Έχει επίσης αποδεχθεί ότι η
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ενεργός εποπτεία και διαχείριση των υπαλλήλων που απουσιάζουν από την εργασία τους
λόγω αναπηρίας ή τραυματισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών.
Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
Οι προσεγγίσεις του θέματος της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
παραδοσιακά έγκειται σε νομοθετικά και εκτελεστικά μέτρα. Ωστόσο, λόγω της στάσης
να ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους και προμηθευτές, οι εταιρίες εξαρτώνται όλο και
περισσότερο από τις επιδόσεις των εργολάβων τους στο θέμα της υγείας και της
ασφάλειας εθελοντικά προγράμματα ως συμπληρωματικά προς τις δραστηριότητες της
νομοθεσίας και ελέγχου από τις δημόσιες αρχές υιοθετούνται από τις εταιρίες για την
περαιτέρω προώθηση της υγείας και της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο
παραμέτρους ως κριτήρια για την προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
Προσαρμογή στην αλλαγή
Η αναδιόρθωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνα σημαίνει ότι εξισορροπούνται και
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέρονται και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από τις
αλλαγές και τις αποφάσεις. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται την συμμετοχή και την
ανάμειξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της ανοικτή ενημέρωσης και των
διαβουλεύσεων.
Διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων
Γενικά η μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και
αποβλήτων μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στον περιβαλλοντικό
τομέα, περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις αναφέρονται κανονικά ως ευκαιρίες διπλού
κέρδους και για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον
1.4.2 Η εξωτερική διάσταση
Τοπικές Κοινότητες
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά επίσης την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό
περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εταιρείες
συνεισφέρουν στις κοινότητές τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, μισθούς, κοινωνικές
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παροχές καθώς και φόρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες εξαρτώνται από την
υγεία, την σταθερότητα και την ευημερία των κοινοτήτων μέσα στις οποίες λειτουργούν.
Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την παραγωγή
τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους όπως καθαρός αέρας, καθαρά ύδατα ή δρόμοι
χωρίς κίνηση. Μπορεί επίσης να υπάρχει σχέση μεταξύ του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος και της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσελκύουν εργαζομένους
στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις
μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνες για ορισμένες ρυπογόνες δραστηριότητες: θόρυβος,
φως, μόλυνση των υδάτων, εκπομπές αερίων, ρύπανση του εδάφους και περιβαλλοντικά
προβλήματα που συνδέονται με τις μεταφορές και την διάθεση αποβλήτων. Οι εταιρείες
που είναι οι πιο ευαισθητοποιημένες για το περιβάλλον συμμετέχουν συνεπώς με τους
δύο τρόπους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση της κοινότητας.
Επιχειρηματικοί Εταίροι, Προμηθευτές και Καταναλωτές
Μέσα από την στενή συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, οι εταιρείες
μπορούν να μειώσουν την πολυπλοκότητα και τις δαπάνες και να αυξήσουν την
ποιότητα. Η επιλογή των προμηθευτών δεν γίνεται πάντα αποκλειστικά μέσα από
διαγωνισμούς προσφορών. Το ίδιο σημαντικές είναι οι σχέσεις με τους εταίρους της
συμμαχίας της κοινής επιχείρησης και με δικαιοδόχους. Μακροπρόθεσμα η οικοδόμηση
σχέσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε δίκαιες τιμές, όρους και προσδοκίες καθώς και
ποιότητα και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση. Οι εταιρείες που οικοδομούν σχέσεις
διαρκείας με τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους στην κατανόηση των
αναγκών και των επιθυμιών των πελατών και παρέχοντας τους ανώτερη ποιότητα,
ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναμένεται ότι θα είναι πιο προσοδοφόρες.
Ανθρώπινα δικαιώματα
Αναγνωρίζεται

επίσης

όλο

και

περισσότερο

ότι

ο

αντίκτυπος

των

δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και στις
τοπικές κοινότητες ξεπερνά το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων.

Ενώ οι εθελοντικοί

κώδικες συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση διεθνών εργασιακών
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προτύπων, η αποτελεσματικότητά τους ωστόσο εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή και
την επαλήθευσή τους.
Παγκόσμιες περιβαλλοντικές ανησυχίες
Μέσω των διασυνοριακών συνεπειών πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων
που συνδέονται με τις επιχειρήσεις, της κατανάλωσης πόρων από ολόκληρο τον κόσμο,
οι εταιρείες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε παγκόσμιο περιβάλλον (Πράσινη Βίβλος,
2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2.1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΕ
Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει αναλάβει την
αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα σε συνεργασία με το BITC.
Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο
αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των
επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια. Το BITC, υπό την προεδρία
του Πρίγκιπα της Ουαλίας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) και υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις
στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους. Στο
πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς
στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για τη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων, ως
προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ (Αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Ο δείκτης CRI στην Ελλάδα, 05/2008)
Μεταξύ των βασικών στόχων της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
α. Η ανάπτυξη και διαχείριση πρωτοβουλιών για τη διάχυση, προαγωγή και υποστήριξη
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφόρου Ανάπτυξης
β. Η παροχή υπηρεσιών στα μέλη της και σε οποιοδήποτε τρίτο (εταιρείες, δημόσιο,
φορείς, ινστιτούτα, ιδρύματα), για δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της
Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης μέσα από ειδικούς δείκτες Αξιολόγησης Εταιρικής
Υπευθυνότητας
γ. Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρο Ανάπτυξη
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δ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, το
δημόσιο, οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Στόχος των δράσεων του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η
περαιτέρω εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και η τοποθέτηση
των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις
επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ως Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία, βασίζεται για τη λειτουργία του στην υποστήριξη που θα λάβει
από την Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα που ενδιαφέρεται για την παγίωση και την
περαιτέρω ανάπτυξη του Θεσμού της Εταιρικής Ευθύνης στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να
συνδέσουν το όνομά τους με μια από τις πιο καταξιωμένες πρωτοβουλίες Εταιρικής
Ευθύνης στον κόσμο. Ήδη, τα ιδρυτικά μέλη και η Ομάδα Εργασίας του Ινστιτούτου
Κοινωνικής Ευθύνης έχουν επενδύσει άυλους και υλικούς πόρους για να γίνει
πραγματικότητα το όραμα της εισαγωγής του CRI, του πρώτου εθνικού δείκτη Εταιρικής
Ευθύνης στην Ελλάδα. Την πρωτοβουλία καθιέρωσης του δείκτη CR στην Ελλάδα
υποστηρίζουν το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρειών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και η Λέσχη
Επιχειρηματικότητας (Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 2011).
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Σχήμα 2: Οι άξονες της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης
Πηγή: www.sdev.gr - Sustainable Development, Οι άξονες της ΕΚΕ

2.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΚΕ

2.2.1 ΠΡΟΤΥΠΑ
ISO 9001: Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση
ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που
εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που
προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και
συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η
ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο
ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (ISOQAR ltd, 2011).
ISO 14001: Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την
ανάπτυξη

και

την

εφαρμογή

Συστήματος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης/ΣΠΔ

(Environmental Management System/EMS). Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης,
ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον
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και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των
επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΠΣΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο
οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοση του. Το πρότυπο αυτό δύναται να
εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου
ότι κάθε

επιχείρηση

επηρεάζει σε

μικρό/μεγάλο το περιβάλλον

στο

οποίο

δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνολικής συμβολής στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός ΠΣΔ
κρίνεται απαραίτητη.
ISO 27001: Το ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό την εξασφάλιση ότι η
επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που
σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας
ώστε

να

προστατεύονται

επαρκώς

οι

πληροφορίες

και

τα

δεδομένα

των

«ενδιαφερόμενων μερών» (stakeholders). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι
πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες αλλά και η κοινωνία γενικότερα.
Έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε επιχειρηματικού κλάδου όπου η
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα πληροφοριών και δεδομένων είναι
ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για τη λειτουργία και επιβίωσή της. Μερικές
επιχειρήσεις που θα μπορούσε, ενδεικτικά, να έχει εφαρμογή αυτό το πρότυπο είναι οι
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Νοσοκομεία,

Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης

Δεδομένων.
SA 8000: Το SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς, το
οποίο περιέχει τις απαιτήσεις για Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών
συνθηκών στην επιχείρηση, η οποία θα το εφαρμόσει. Το πρότυπο εκδόθηκε για πρώτη
φορά από τον SAI(Social Accountability International) το 1997, αναθεωρήθηκε το 2001
και εκδόθηκε για τρίτη φορά το 2008. Παρέχει μία κατανοητή και ευρύτατα αποδεκτή
βάση για τη διασφάλιση δίκαιων και με σεβασμό προς τον άνθρωπο συνθηκών εργασίας.
Αποστολή του SAI είναι να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων, κυρίως
μέσω του διεθνώς προτύπου SA8000. Βασιζόμενο στα πρότυπα του International Labour
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Organization (ILO) και της συνθήκης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (UN
Human Rights Convention) είναι το ευρέως αποδεκτό και βιώσιμο σύστημα ηθικής
διαχείρισης του εργασιακού περιβάλλοντος.
EN 16001: Το ΕΝ16001 περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της
ενέργειας προκειμένου ένας οργανισμός να μπορέσει να συντάξει και να εφαρμόσει μια
σχετική πολιτική και να θέσει ανάλογους στόχους. Το ΕΝ16001 αναμένεται να
αντικατασταθεί από το ISO50001. Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας
οργανισμός αναγνωρίζει τα σημαντικά ενεργειακά θέματα και θέτει σκοπούς, στόχους
και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση της ενέργειας που αυτό είναι
εφικτό, και κατ’ επέκταση για τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης. Το ΕΝ16001
έχει εφαρμογή σε δραστηριότητα κάθε είδους και σε οργανισμό οποιουδήποτε μεγέθους.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένο πρότυπο ή συνδυαστικά με άλλο σύστημα
διαχείρισης. Είναι ωστόσο ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο με ISO14001
δεδομένης της παρόμοιας δομής και απαιτήσεων.
ISO 50001: Το ISO50001 είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ενέργειας
και είναι αποτέλεσμα πληθώρας εθνικών και τοπικών προτύπων όπως το ΕΝ16001.
Αναμένεται πως το ISO50001 θα αντικαταστήσει μελλοντικά το ΕΝ16001. Απαιτεί την
ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακής πολιτικής και καθιέρωση σκοπών, στόχων και
πλάνο ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης (Improvement of
energy performance) λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση (use), κατανάλωση
(consumption) και αποδοτικότητα (efficiency). Το ISO50001 απευθύνεται σε όλες τις
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, και αφορά σε δραστηριότητες που
ελέγχονται άμεσα από την επιχείρηση. Η απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να
ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO9001 και το ISO14001 (με τη
δομή του οποίου είναι ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο).

2.2.2 ΣΧΗΜΑΤΑ
CSR Assurance Statement: Η δήλωση «Κοινωνικής Ευθύνης» (CSR Assurance
Statement) είναι η αναφορά που κάνει μια εταιρεία σχετικά με τις πρακτικές/δράσεις της
σε θέματα υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας (προστασία περιβάλλοντος, ανθρώπινα
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δικαιώματα, παιδική εργασία, ασφάλεια στην εργασία, κ.α.). Όλες οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο οφείλουν να κάνουν αναφορές «Κοινωνικής Ευθύνης» σε
ετήσια βάση. Όλες οι επιχειρήσεις ωστόσο μπορούν να εκδώσουν αναφορές ΕΚΕ,
βελτιώνοντας έτσι το εταιρικό τους προφίλ. Ειδικά εάν επιθυμείται να, ή ήδη,
συνεργάζεστε με οργανισμούς/πελάτες που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που η
εταιρεία σας συμπεριφέρεται σε ευαίσθητα για την κοινωνία θέματα, οι αναφορές
«Κοινωνικής Ευθύνης» είναι το κατάλληλο εργαλείο για την έναρξη ή την ενίσχυση της
συνεργασίας με αυτούς.
EMAS: Το Eco-Management and Audit Scheme είναι ένας μηχανισμός για την
εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής
Διαχείρισης και Ελέγχου. Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1221/2009 ο
οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 11-01-2010. Οι οργανισμοί που αποφασίζουν να
συμμετάσχουν στο σύστημα EMAS πρέπει να κοινοποιούν σε ετήσια βάση,
επαληθευμένη περιβαλλοντική δήλωση από αρμόδιο ανεξάρτητο φορέα, όπως είναι η
LRQA.
ΕΤΙ Code: Ο κώδικας του ΕΤΙ έχει δημιουργηθεί με βάσεις τις συμβάσεις του
International Labour Organization (ILO) και είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κώδικας
εργασιακής πρακτικής. Ο κώδικας αποτελεί ιδιοκτησία του Ethical Trading Initiative
(ETI- Πρωτοβουλία για εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια) στην Αγγλία. Περιέχει τις
ελάχιστες απαιτήσεις για τα δικαιώματα των εργατών και τις συνθήκες εργασίας. Τα
μέλη του ΕΤΙ και πολλές αλυσίδες λιανικής, αλλά και γνωστές «φίρμες», έχουν
υιοθετήσει τον κώδικα και φροντίζουν ώστε οι προμηθευτές τους να δεσμεύονται για την
υιοθέτησή του διαχρονικά. Εταιρείες σε όλο τον κόσμο είτε υιοθετούν τον κώδικα
αυτούσιο, είτε ενσωματώνουν τις απαιτήσεις τους στους δικούς τους εταιρικούς κώδικες.
Εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια σημαίνει ότι οι αλυσίδες λιανικής, οι "φίρμες" και οι
προμηθευτές τους δεσμεύονται για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργατών
που παρασκευάζουν τα προϊόντα που πουλάνε. Η πλειονότητα των εργατών αυτών
βρίσκονται σε φτωχές χώρες στις οποίες το νομοθετικό πλαίσιο είτε δεν είναι επαρκές,
είτε δεν εφαρμόζεται. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τον κώδικα πιέζουν και τους
προμηθευτές τους για την εφαρμογή τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι θέματα όπως η υγεία
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και η ασφάλεια των εργαζομένων, η σωστή πληρωμή τους, η λογικές ώρες εργασίας, η
ελευθερία συνδικαλισμού και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας εξασφαλίζονται σε
όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η εφαρμογή του κώδικα αποφέρει, μεταξύ των άλλων, και
επιχειρηματικά οφέλη όπως: βελτιωμένο ηθικό των εργαζομένων, μείωση των απουσιών,
αυξημένη παραγωγικότητα και κερδοφορία, διατήρηση των εργαζομένων (ΌΚΟΑ, 2011).

2.3 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΕ
Η Πράσινη Βίβλος παρουσιάστηκε το 2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου που θα επέτρεπε σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, ΜΚΟ,
σύνδεσμο, οικονομικό διαχειριστή, δημόσια αρχή ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση να έχει
λόγο στο θέμα της ΕΚΕ. Το Πράσινο Βιβλίο, αναφέρεται στις ευθύνες των εταιρειών
στον κοινωνικό τομέα και αποσκοπεί στο να κινήσει τα νήματα για μια δημόσια
συζήτηση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο
(Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 2011).
Οι Πράσινες Βίβλοι που δημοσιεύονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που
αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού και στην έναρξη διαβουλεύσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο επί συγκεκριμένου θέματος (π.χ. κοινωνική πολιτική, ενιαίο νόμισμα,
τηλεπικοινωνίες κ.λπ.)

(ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

«Όργανα,

πολιτικές και διεύρυνση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Λουξεμβούργο 2000).
2.4 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η κρίση, είναι δύο σημαντικά θέματα τα οποία
υπάρχουν τον 21ο αιώνα σε επιχειρηματικό επίπεδο και σηματοδοτούν σημαντικές
αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν, από τις εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, την παγκοσμιοποίηση και την ευαισθησία που
δείχνει το κοινό για τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Με αυτές τις αλλαγές
δημιουργείται ένα περιβάλλον «αυξημένης εταιρικής ευθύνης», όπου οι εταιρίες
προσπαθούν να λειτουργήσουν με βάση τις εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά και
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παράλληλα προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν τους κοινωνικούς κινδύνους. Με
βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, για τη ρευστότητα σε οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν, πότε είναι σε
θέση να αποτρέψουν μια κρίση ( αυτό συμβαίνει όταν αυτή είναι αναδυόμενη) και πότε
να τη διαχειριστούν επιτυχώς ( αυτό συμβαίνει όταν η κρίση είναι απρόβλεπτη) (Γιάννης
Στουρνάρας, 2010).
Σε συνέδριο, το δεύτερο κατά σειρά, που πραγματοποιήθηκε, για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, με πρωτοβουλία της Capital Link στην Αθήνα στις 26 Απριλίου
2012 με θέμα «Η Κρίση ως ευκαιρία για Αφύπνιση. ΕΚΕ: Πολυτέλεια ή
Αναγκαιότητα;», παρευρέθηκαν αρκετά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και
διατυπώθηκαν αρκετές απόψεις. Κοινή συνισταμένη όλων των ομιλιών ήταν ότι παρά τη
δεινή οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, η εταιρική κοινωνική
ευθύνη πρέπει να αποτελεί στρατηγική για τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία
γέφυρας μεταξύ των επιχειρηματικών πρακτικών και της κοινωνικής ευημερίας, όπως
τόνισε εμφατικά και η αντιπρόεδρος της Capital Link, κ. Όλγα Μπορνόζη.
Όπως τόνισε η κα Αλεξάνδρα Πάλλη, Γενική Γραμματέας του Ελληνικού
Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, «Η παρούσα οικονομική Κρίση είναι η
μεγαλύτερη της μεταπολεμικής περιόδου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να

σταματήσουμε να δίνουμε βάση στην εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από
τις επιχειρήσεις. Επομένως το δίλημμα του τίτλου της ημερίδας δεν πρέπει καν να
τίθεται. Η εφαρμογή της ΕΚΕ συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία, στην αξιοπρέπεια
του ατόμου στο χώρο εργασίας του».
Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κ. Robin Edme, ο οποίος υποστήριξε ότι
οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αποσκοπούν στην επίτευξη της βιωσιμότητας και
των θετικών εκκρίσεων προς το σύνολό της κοινωνίας. Επιπλέον, στοχεύουν στον
μετασχηματισμό των υπαρχόντων επιχειρηματικών μοντέλων προς όφελος της κοινωνίας
συμπλέκοντας με την αντίστοιχη στρατηγική που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το
2020 (Ελένη Νάτση, 2012).

25

2.5 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στην αρχή της περασμένης δεκαετίας, άρχισε να διαμορφώνεται ένα νέο
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, η παγκοσμιοποίηση, η οποία οδήγησε σε ταχύτατες αλλαγές
ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι εξελίξεις στις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες, οι καταστροφικές συνέπειες στο
περιβάλλον, η αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών για ποιοτικότερα και φιλικότερα
προς το περιβάλλον προϊόντα, η ενδυνάμωση του ρόλου των μη κυβερνητικών
οργανισμών στην παγκόσμια κοινωνία, η σταδιακή αποδυνάμωση του παραδοσιακού
ρόλου του κράτους, αλλά και η ανάπτυξη της θεωρίας των «stakeholders» για την
επιχειρηματική ηθική και την εταιρική διακυβέρνηση, όλα αυτά οδήγησαν στην
εμφάνιση μιας νέας «επιχειρηματικής λογικής», της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1993 για την
«Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή
τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα» και της έκκλησης του Προέδρου Delors προς τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη του Κοινωνικού
Αποκλεισμού το 1995, η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων αρχίζει σταδιακά να
αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς διαφαίνεται να
μπορεί να συμβάλλει θετικά στο στρατηγικό στόχο που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Λισαβόνας

το 2000 «να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2001 την
Πράσινη βίβλο «για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη», η οποία είχε ως στόχο να δώσει εκκίνηση για μία ευρύτερη
δημόσια συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση
μπορεί να προωθήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
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Η Πράσινη Βίβλος όρισε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως την «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», καθώς συνειδητοποιούν διαρκώς περισσότερο ότι η
υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί σε βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά επίσης τη διαχείριση της αλλαγής σε
επίπεδο επιχείρησης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Αυτό συμβαίνει όταν μια επιχείρηση
επιχειρεί να συμβιβάσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων
μερών, επιτυγχάνοντας ισορροπία αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Εάν οι επιχειρήσεις
καταφέρουν να διαχειριστούν την αλλαγή με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, θα υπάρξει
θετικός αντίκτυπος σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Έτσι, λοιπόν, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται ως συμπεριφορά των
επιχειρήσεων η οποία υπερβαίνει τις νομικές τους υποχρεώσεις και υιοθετείται
εθελοντικά ενώ συνδέεται στενά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς
ενσωματώνει

τον

οικονομικό,

κοινωνικό

και

περιβαλλοντικό

αντίκτυπο

των

δραστηριοτήτων τους.
Η ΕΚΕ επίσης συνδέεται στενά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι
ένας από τους κύριους αντικειμενικούς λόγους της Ε.Ε. Στη Σύνοδο κορυφής του
Γκέτεμποργκ τον Ιούνιο του 2001, η Ε.Ε. εγκαινίασε τη στρατηγική της για Βιώσιμη
Ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2001) 264) που βασίζεται στην ιδέα ότι
μακροπρόθεσμα η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η
περιβαλλοντική προστασία θα συμβαδίσουν.
Η περιβαλλοντική διάσταση της Στρατηγικής τίθεται στο Έκτο Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. (European Commission, COM (2001) 31), που θα καλύψει
τη χρονική περίοδο 2001-2010. Το πρόγραμμα αυτό επίσης λαμβάνει υπόψη τη διάσταση
της Μικρο-Μεσαίας Επιχείρησης (SME) και προτάσσει την ανάγκη να αναπτύξουν ένα
σχέδιο για ενθάρρυνση των Μικρο-Μεσαίων επιχειρήσεων να αυτο-αξιολογήσουν τη
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συμμόρφωσή τους και να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα
EMAS της Κοινότητας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2001)
Τον Ιούλιο του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ανακοίνωση
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη
ανάπτυξη» σε συνέχεια του δημόσιου διαλόγου που είχε ξεκινήσει με την Πράσινη
Βίβλο.
Πέρα από ορισμένους τομείς (κώδικες δεοντολογίας· πρότυπα διαχείρισης·
μέτρηση, υποβολή εκθέσεων και εγγυήσεις· επισήμανση· και κοινωνικά υπεύθυνες
επενδύσεις) όπου τόνισε ότι είναι επιθυμητή μεγαλύτερη σύγκλιση και διαφάνεια για να
προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη πρακτικών κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
θεσμοθετήθηκε και ένα Πολυμερές Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Το Forum αυτό είχε σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, της διαφάνειας και
της σύγκλισης των πρακτικών και εργαλείων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσω
α) της ανταλλαγής εμπειρίας και «καλών πρακτικών» μεταξύ των φορέων στο επίπεδο
της ΕΕ, β) συγκεντρώνοντας τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
επιδιώκοντας την προσέγγιση της ΕΕ και κατευθυντήριων αρχών, καθώς και ως βάση
του διαλόγου στα διεθνή forum και με τρίτες χώρες και γ) εντοπίζοντας και διερευνώντας
τομείς όπου απαιτείται συμπληρωματική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το CSR Forum κατέληξε σε μία Έκθεση με τα συμπεράσματά του στο τέλος του
2004 και κατόρθωσε να εισάγει ένα consensus ανάμεσα στους stakeholders με
διαμετρικά αντίθετες απόψεις και να θέσει τη βάση για περαιτέρω αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του Forum.
Τον περασμένο χρόνο, η Ευρώπη αναγνώρισε τις δύο κύριες προκλήσεις
προκειμένου να εξασφαλίσει την υπάρχουσα και τη μελλοντική κοινωνική ευημερία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανάπτυξη και την εργασία. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να πετύχει
η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας (Φεβρουάριος 2005): να επικεντρωθεί σε
δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη και την εργασία κατά έναν τρόπο απόλυτα συμβατό
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με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως άλλωστε αναγνωρίστηκε και στο εαρινό Συμβούλιο τον
Μαρτίου του 2005, οι εθελοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τη μορφή
πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε ότι
αφορά στη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα την
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αφορά ιδιαίτερα πρωτοβουλία των
Επιτρόπων κκ. ν ο ^ γ § ο π και 8ρΐά1α, αρμόδιων για θέματα επιχειρήσεων - βιομηχανίας
και απασχόλησης - κοινωνικών υποθέσεων αντίστοιχα) εγκαινιάζει μία καινούρια
«απευθείας» συνεργασία μεταξύ αυτής και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, - βιομηχανίας και
απασχόλησης -

κοινωνικών υποθέσεων αντίστοιχα) εγκαινιάζει μία καινούρια

«απευθείας» συνεργασία μεταξύ αυτής και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας
ότι διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η
συνεργασία με τη μορφή Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
προσαρτάται ως παράρτημα στην Ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Πραγμάτωση της Εταιρικής Σχέσης για τη Μεγέθυνση και την Απασχόληση: να γίνει η
Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» στις 22
Μαρτίου 2006 (Δρ. Νεκτάριος Γ. Σμυρνής, 2012)
2.6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο
οι τράπεζες μας και εντάσσουν την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας στις
στρατηγικές τους επιλογές, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Προς αυτή την κατεύθυνση οι τράπεζες εφαρμόζουν
εκτεταμένα

προγράμματα

κοινωνικής

προσφοράς

υποστηρίζοντας

σημαντικές

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και υλοποιώντας
πλήθος χορηγικών ενεργειών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και κοινωφελείς μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΕΜΕΑ, 2010). Ειδικότερα στον Τομέα του Περιβάλλοντος
οι τράπεζες ακολουθούν συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική με κύριους άξονες την
εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως μείωση της καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος, τη
διαχείριση αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση χαρτιού) και την τήρηση περιβαλλοντικών
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αρχών από τους προμηθευτές τους. Στη διάρκεια του 2009, μεταξύ άλλων δράσεων
περιβαλλοντικής υποστήριξης, οι τράπεζες συνέχισαν να υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αύξηση του αριθμού
των χρηστών και των συναλλαγών, μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής τραπεζικής
(internet και phone banking) (αύξηση του αριθμού των χρηστών και των συναλλαγών) με
προφανή αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη. Στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς τα
χορηγικά προγράμματα των τραπεζών αφορούν κυρίως την ενίσχυση και υποστήριξη
των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, του αθλητισμού, των
πολιτισμικών προγραμμάτων και των ευπαθών ομάδων. Κατά τη διάρκεια του 2009,
ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέντε μεγάλοι σε όρους ενεργητικού τραπεζικοί όμιλοι,
δαπάνησαν για χορηγίες το ποσό των 42,3 εκατ. Ευρώ (Banks news, 2010).
Τι σημαίνει όμως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον τραπεζικό κλάδο; Παρακάτω
επισημαίνονται επιγραμματικά ορισμένες σημαντικές παράμετροι της ΕΚΕ:
•

Ενσωμάτωση των ανθρωπιστικών αξιών και αρχών ΕΚΕ στη στρατηγική, τις
πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας της Τράπεζας.

•

Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, επιδιώκοντας τη βιωσιμότητα
και την ποιότητα σε αντιδιαστολή με την αναζήτηση βραχυπρόθεσμων οφελών.

•

Διαφάνεια στη λειτουργία και σε όλες τις τραπεζικές συναλλακτικές πρακτικές,
με στόχο την ενδυνάμωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Σε αυτό
περιλαμβάνεται τόσο ο σχεδιασμός των προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και η
ουσιώδης ενημέρωση και στήριξη των πελατών πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά
τις συναλλαγές τους με την τράπεζα.

•

Πλήρης συμμόρφωση με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

•

Λογοδοσία κατά τα διεθνή πρότυπα.

•

Διαρκής διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

•

Συμβολή στην κοινωνική συνοχή, στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (Στέλλα Κοβλακά,
2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Η ευρύτερη συμβολή των Τραπεζικών Οργανισμών στην οικονομία, δεν
συνδέεται μόνο με τις οικονομικές τους επιδόσεις. Απορρέει και από το γεγονός ότι,
σχεδόν σε όλες τις τράπεζες, ο ρόλος τους ως «εταιρικού πολίτη» αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ταυτότητάς τους. Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα οι τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχουν υιοθετήσει την έννοια της ΕΚΕ στην
επιχειρηματική τους δραστηριότητα συνεργαζόμενες στο πλαίσιο αυτό με ένα ευρύτατο
πλέγμα οργανώσεων, φορέων, συλλόγων και ιδρυμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή
πολλές τράπεζες σε ετήσια βάση μαζί με τον οικονομικό τους απολογισμό παρουσιάζουν
και τον κοινωνικό απολογισμό με τις δράσεις που πραγματοποίησαν στους τομείς του
πολιτισμού , του περιβάλλοντος , του αθλητισμού και γενικότερα της κοινωνικής τους
προσφοράς (Αλέκος Λιδωρίκης, 2006).
3.1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΑΤΕbank από το 1929 που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός
κοινωφελούς χαρακτήρα μέχρι σήμερα, συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι
Τράπεζα με τεράστια κοινωνική προσφορά. Επικεφαλής ενός δυναμικού Ομίλου,
αξιοποιώντας τους ισχυρούς της δεσμούς με τον αγροτικό χώρο, εξασφαλίζει συνεχώς
τον κυρίαρχο ρόλο της στην Ελλάδα και την ισχυρή παρουσία της στο διεθνές
περιβάλλον.
Οι πελάτες της την προτιμούν για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα υπηρεσιών,
το κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά της προϊόντα, την εξυπηρέτηση υψηλού
επιπέδου και το ανταγωνιστικό της κόστος. Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό που
διαθέτει και εμπνέει τους ανθρώπους της παρέχοντας δίκαιες αμοιβές, συμμετοχή στα
αποτελέσματα, συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αξιοκρατικό
κλίμα, αναγνώριση και ευχάριστο περιβάλλον. Εξασφαλίζει κερδοφορία για τους
μετόχους της, και

δημιουργεί πραγματικές αξίες συμβάλλοντας

στην οικονομική

ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας. Είναι σύγχρονη και τράπεζα
εμπιστοσύνης για όλους τους Έλληνες, για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αυτά τα στοιχεία προσδιορίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενός μεγάλου
χρηματοπιστωτικού Ομίλου που έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη της
ελληνικής οικονομίας.
Η χορηγική δραστηριότητα της ΑΤΕbank προσδιορίζεται από τις αρχές της
σύγχρονης επιχείρησης που καταξιώνεται καθημερινά τόσο οικονομικά όσο και
κοινωνικά, στηριζόμενη στον οικονομικό ορθολογισμό και της αξίες της κοινωνίας. Με
σεβασμό στο περιβάλλον, στους θεσμούς, στον πολιτισμό και πάνω από όλα στον
άνθρωπο. Η χορηγία ως δραστηριότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί
επένδυση στην εταιρική κοινωνική προσωπικότητα και έχει ως μοναδικό αντιστάθμισμα
την πίστωση της τράπεζας με την εικόνα της ως «ενεργού συλλογικού πολίτη». Τα
βασικά χορηγικά κίνητρα είναι η αλληλεγγύη και η απόδοση στην κοινωνία μέρους των
κερδών, με τη μορφή της κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, αθλητικής
προσφοράς, ανάλογα με τους τομείς εφαρμογής της χορηγίας:
1. Κοινωνική Υπευθυνότητα
2. Τέχνες και Πολιτισμός
3. Παιδεία και Εκπαίδευση
4. Αθλητισμός
5. Υγεία
6. Περιβάλλον (ATEBANK, 2012)

3.2 ALPHA BANK
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πλέον «υποχρέωση» κάθε εταιρίας. Η
Alpha Bank αντιλαμβάνεται αυτή την υποχρέωση προς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του
για να τον στηρίξει στο παρόν και να προετοιμάσει ένα καλύτερο αύριο. Η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα: αξιών, στόχων
και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τράπεζας.
Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών αποτελούν απόλυτη
προτεραιότητα για την Alpha Bank!
Η Τράπεζα αυτή αναγνωρίζει τη σημαντική ανάγκη που προκύπτει για ανιδιοτελή
δράση προκειμένου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην προστασία
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του περιβάλλοντος. Η στρατηγική της Alpha Bank σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης εστιάζει στο τρίπτυχο:
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο οποίο επικεντρώνει τους στόχους και τις ενέργειες της.
Ανθρώπινο Δυναμικό:
Η Alpha Bank είναι κοινωνικά υπεύθυνη απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της, γεγονός
το οποίο επιτυγχάνει μέσα από:
•Την άρτια διοίκηση των υπαλλήλων.
•Την αναγνώριση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
•Την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος εργασίας.
Στόχος της Τράπεζας είναι:
•Να εντοπίζει και να αναπτύσσει τις γνώσεις και τις προοπτικές των
εργαζομένων
•Να αναγνωρίζει, να επιβραβεύει και να φροντίζει για την εξέλιξη του
ανθρώπινου δυναμικού της με δικαιοσύνη και ισότητα.
•Να επιλέγει χώρους εργασίας για το προσωπικό της κατασκευασμένους με
τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
•Να δίδει προτεραιότητα στην ενημέρωση του προσωπικού της με απώτερο
σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής του συνείδησης.
Προμηθευτές:
•Η Τράπεζα συνεργάζεται με προμηθευτές, εταιρίες οι οποίες είναι
κοινωνικά υπεύθυνες.
•Επιλέγει προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και
πληρούν βασικά κριτήρια τα οποία προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος.
•Συνεργάζεται με εταιρίες για εκτέλεση συντηρήσεων, καθαρισμών κτιρίων κλπ,
οι οποίες χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
Πελάτες:
•Για την Alpha Bank αποτελεί ύψιστη σημασία η παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών άριστης ποιότητας στους πελάτες της καθώς επίσης και η εκπλήρωση των
προσδοκιών τους
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•Οποιαδήποτε άποψη, εισήγηση και παράπονο αποτελεί κίνητρο και ευκαιρία
για βελτίωση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της
•Στην Alpha Bank ο πελάτης έχει την ευχέρεια να υποβάλλει τα παράπονα του
στην «Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων» όπου ο χειρισμός των παραπόνων γίνεται
υπεύθυνα και άμεσα.
Περιβάλλον:
•Αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη
βιωσιμότητα του οικοσυστήματος
•Αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί για να συμβάλλει ενεργά
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων
•Εφαρμόζει

μια

σαφή

και

ολοκληρωμένη

περιβαλλοντική

πολιτική

εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες της κοινωνίας.
Εταιρική Περιβαλλοντική Πολιτική:
o Ανακύκλωση χαρτιού.
o Εφαρμόζει πρόγραμμα ανακυκλώσεως χαρτιού.
o Περιορίζει

στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση χαρτιού αξιοποιώντας την

ηλεκτρονική επικοινωνία.
o Ηλεκτρονική αποθήκη - η διαδικασία παραγγελίας έντυπου υλικού, αναλωσίμων
και γραφικής ύλης γίνεται ηλεκτρονικά.
o Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού(Η/Υ, Φωτοτυπικών, Φαξ, κλπ) και
αναλωσίμων υλικών.
o Εξοικονόμηση

ηλεκτρικής

ενέργειας

μέσω

αυτόματων

συστημάτων

επιτηρήσεως καθώς επίσης και συστημάτων κλιματισμού - φωτισμού.
o Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων από το τεχνικό τμήμα της Τράπεζας με τη
χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Πράσινα Δάνεια:
4- Alpha Ενέργεια - Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
4- Alpha Εξοικονόμηση Νερού - Αγορά και εγκατάσταση του συστήματος Water ex
που απομονώνει την υγρασία του αέρα και τη μετατρέπει σε πόσιμο νερό.
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-I- Alpha Περιβάλλον - Αγορά και εγκατάσταση προϊόντων/ συστημάτων που
αποσκοπούν στην ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος (Alpha bank, 2012).

3.3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της
Εθνικής Τράπεζας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, αποτελεί η
συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, παράγοντας
ιδιαίτερα σημαντικός αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη
επιχειρηματική δράση και επιτυχία της Τράπεζας.
Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής
κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της Τράπεζας να λειτουργεί με
Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου
ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την Αγορά, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την
Κοινωνία και το Περιβάλλον. Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες οφείλουν να δεσμευτούν
σε ότι αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τη δυνατότητά τους να
δημιουργούν, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του
περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις
βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ενδοεπιχειρησιακή και εξωγενής
διάσταση της ΕΚΕ πρέπει να διαπερνά το σύνολο των δραστηριοτήτων των σύγχρονων
επιχειρήσεων.
Ο σκοπός της Δράσης ΕΚΕ
Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της προσβλέπουν σε ανάληψη υψηλού επιπέδου
κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την τήρηση και την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών
αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών των χωρών στις οποίες η
Τράπεζα δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα φροντίζει ώστε η κοινωνική της δράση να
βρίσκεται πάντα σε αρμονία και με τα μακρόπνοα συμφέροντα των μετόχων της.
Οι αξίες του Ομίλου ΕΤΕ υλοποιούνται στα ακόλουθα πεδία δράσης.
Άνθρωπος
Η πρώτη αξία της Εθνικής είναι σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
επιτυγχάνεται με την πλήρη συμμόρφωση της τράπεζας και των θυγατρικών της με
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αποφάσεις που απαγορεύουν συνεργασία με χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που
υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία. Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της
υποστηρίζουν προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, συνδράμουν στο έργο φορέων με
αναγνωρισμένη δράση για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ενισχύουν
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και άτομα. Προσφέρουν χορηγίες για βραβεία,
υποτροφίες, έρευνα, έκδοση εντύπων, βιβλίων και αφιερωμάτων, στηρίζουν το
επιστημονικό έργο, κυρίως συνέδρια, για όλο το φάσμα των επιστημών και συνδράμουν,
με αίσθημα οικολογικής συνείδησης, στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον
και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαθέτουν πονήματα σε βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων,
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και άλλων κοινωνικών φορέων προκειμένου να καλύψουν
ανάγκες γνώσης και έρευνας και προσφέρουν ως δωρεά ίδιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε
εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα. Στηρίζουν μέσω χορηγιών τη διοργάνωση
διεθνών κτλ. αθλητικών συναντήσεων καθώς και αθλητικές ομοσπονδίες και
μεμονωμένους αθλητές για την προετοιμασία και συμμετοχή τους σε παγκόσμια
πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Τράπεζα συνεισφέρει στην κοινωνική
συνοχή και στην πρόοδο των χωρών όπου δραστηριοποιούνται καθώς υποστηρίζει τις
προσπάθειες αντιμετώπισης διεθνών προβλημάτων κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης

Πολιτισμός
Η

συμβολή

στις

τέχνες,

στον

πολιτισμό

και

στην

παιδεία

πραγματοποιείται μέσα από την ενίσχυση και την προβολή των πολιτιστικών αξιών και
δράσεων στο χώρο της Τέχνης και της παιδείας της κάθε χώρας στην οποία
δραστηριοποιούνται. Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της στηρίζουν δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική, τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες και
προσφέρουν χορηγίες για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού
«γίγνεσθαι», τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, για αρχαιολογικές ανασκαφές
καθώς και για εκδόσεις πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Συνδράμουν στην
πραγματοποίηση

συνεδρίων και

άλλων

εκδηλώσεων

με

επενδυτικό

και

χρηματοοικονομικό περιεχόμενο και παραχωρούν δωρεάν χώρους της Τράπεζας για
διοργάνωση εκδηλώσεων τρίτων. Φροντίζουν για την επιμέλεια, τον εμπλουτισμό, την
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καταγραφή και τη συντήρηση της Καλλιτεχνικής Συλλογής της Τράπεζας και το
δανεισμό

έργων

της

σε

διάφορους

πολιτιστικούς

φορείς,

προκειμένου

να

συμπεριληφθούν σε διοργανώσεις εκθέσεων στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, καθώς
και για τον δανεισμό ψηφιακών φωτογραφιών των έργων σε πολιτιστικούς φορείς και
ιδιώτες. Η Εταιρική Κοινωνική Δράση της Τράπεζας είναι ανεξάρτητη από τα επιμέρους
συμφέροντα πελατών, μετόχων ή τρίτων, καθώς και δεν υποστηρίζουν ούτε επιχορηγούν
πολιτικά κόμματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Περιβάλλον
Ο σεβασμός για το περιβάλλον είναι μία αξία που θεσπίζει η τράπεζα αφού
θεωρεί ότι αναπόσπαστο κομμάτι καλής εταιρικής συμπεριφοράς αποτελεί η υιοθέτηση
και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για το περιβάλλον στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής ευθύνης. Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της εφαρμόζουν με συνέπεια
την πολιτική που έχουν χαράξει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση του προσωπικού της και
εμμέσως των μετόχων και της πελατείας τους. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τον εξορθολογισμό των
επαγγελματικών μετακινήσεων, την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών
αποβλήτων, την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες και την
εφαρμογή πολιτικής για την ανάλυση και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων στις
διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων (Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, 2012).

3.4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Οι αρχές της ΕΚΕ ενσωματώνονται σε όλες τις πολιτικές και διαδικασίες που
εφαρμόζει η Εμπορική, όπως για παράδειγμα στα συστήματα πιστοληπτικής
αξιολόγησης, προμηθειών,

μάρκετινγκ,

ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα,

οι

πρωτοβουλίες για δράσεις ΕΚΕ προέρχονται από όλες τις μονάδες και τα επίπεδα εντός
της τράπεζας και συνεπώς ευθυγραμμίζονται με τις γνώσεις και την εξειδίκευση των
ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν. Η Εμπορική εφαρμόζει συγκεκριμένη δομή
διακυβέρνησης για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
των δράσεων ΕΚΕ, ώστε να διασφαλίζει ότι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δημιουργούν
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συνεχώς αξία και αποτελούν πυρήνα της επιχειρηματικής της στρατηγικής. Στο πλαίσιο
αυτό, έχει συσταθεί η Επιτροπή ΕΚΕ του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Η Εμπορική, ως μέλος της
Credit Agricole, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Γαλλία και μίας από τις πλέον
κοινωνικά υπεύθυνες τράπεζες παγκοσμίως, μοιράζεται τη σταθερή και δημόσια
δέσμευση του μητρικού της ομίλου για υλοποίηση πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Στο πλαίσιο
αυτό, η Εμπορική τράπεζα επιδιώκει και αναπτύσσει διαρκεί διάλογο με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, αφουγκρασμένη τις ανάγκες της κοινωνίας και στοχεύοντας στη
συνεχή βελτίωση της απόδοσης των δράσεών της. Ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής τράπεζας, δήλωσε
σχετικά τα εξής: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτά
μεγαλύτερη σημασία. Στην Εμπορική τράπεζα, η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
επιχειρηματικής μας στρατηγικής, ευθυγραμμισμένη με τις λειτουργίες, τις πολιτικές και τις
διαδικασίες της Εμπορικής τράπεζας. Θέλουμε να είμαστε ένας κοινωνικά υπεύθυνος
εταιρικός πολίτης που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.
Θέλουμε και επιδιώκουμε να είμαστε μία καλή τράπεζα προς όφελος των πελατών, των
εργαζομένων και των μετόχων μας, καθώς και ολόκληρης της κοινωνίας στην οποία
δραστηριοποιούμαστε.» (Εμπορική Τράπεζα, 2012).

3.5 EURO BANK
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία
«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Με
την αγορά της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τους
στρατηγικούς της στόχους. Από τότε η EFG Eurobank Ergasias έχει ακολουθήσει μια
ανοδική πορεία, μέσα από την συνεχή ανάπτυξη, αλλά και μέσα από εξαγορές και
συγχωνεύσεις. Η σημαντική θέση που κατέχει η Eurobank EFG στον τραπεζικό κλάδο
και η ευρύτερη συμβολή της στην οικονομία, δεν συνδέεται μόνο με τις οικονομικές της
επιδόσεις. Απορρέει και από το γεγονός ότι, από την εποχή της ίδρυσής της, ο ρόλος της
Eurobank EFG ως «εταιρικού πολίτη» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς
της. Η δραστηριοποίηση του ομίλου Eurobank EFG στην Παιδεία, τον Πολιτισμό, τον
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Αθλητισμό, το Περιβάλλον και την Κοινωνία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
κοινωνικής προσφοράς του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Παιδεία
Η τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι γνωστό ως «Η
Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2003
με στόχο τη βράβευση των αριστούχων μαθητών, από όλα τα Γενικά Λύκεια της χώρας.
Κάθε χρόνο ο όμιλος Eurobank EFG, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, βραβεύει τον ή την αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε
τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στις πανελλήνιες εξετάσεις στο σχολείο του/της. Η
βράβευση κάθε αριστούχου, ακολουθείται από το ποσό των €1.000, που κατατίθεται σε
λογαριασμό της Τράπεζας, στο όνομα του βραβευόμενου μαθητή. Τα τελευταία έξι
χρόνια, που πραγματοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την
Παιδεία», η Eurobank EFG έχει βραβεύσει 7.000 αριστούχους μαθητές από όλη την
Ελλάδα. Κάθε χρόνο, η Τράπεζα προσκαλεί όλους τους βραβευθέντες αριστούχους σε
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Εκτός όμως από τους μαθητές, η Τράπεζα
βραβεύει από το 2006 και το Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ο αριστούχος με τον
υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάθε Νομό. Η βράβευση,
έχει συμβολικό χαρακτήρα και συνοδεύεται από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Πολιτισμός
Ο Όμιλος Eurobank EFG, υποστηρίζει το έργο του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού (ΙΜΕ) από το 2000. Συγκεκριμένα, η Eurobank EFG είναι χορηγός των
κόμβων «Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο» και «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Διαμέσου των
Αιώνων», των εκθέσεων «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων
Ελληνικών Μαθηματικών» και «Θέατρο, μια τέχνη τεχνών», καθώς και του Κέντρου
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο
διατήρησης και διάδοσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αθλητισμός
Ως αποκλειστικός χορηγός του ελληνικού πληρώματος στην κατηγορία Yngling,
ο όμιλος Eurobank EFG γιόρτασε τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου
μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2008 στο Πεκίνο. Ο Όμιλος Eurobank EFG, είναι
από το 2001 αποκλειστικός χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ. Μέσα στη
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χρονιά που πέρασε σημειώθηκαν δύο σημαντικές επιτυχίες από το άθλημα που έχει
χαρίσει πολλές νίκες στην Ελλάδα. Η Εθνική Ομάδα Εφήβων, κατέκτησε για πρώτη
φορά, το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, που έγινε στον
Πύργο Ηλείας τον Ιούλιο του 2008. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών, κατέκτησε την πέμπτη
θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Επόμενος στόχος είναι το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα του 2009 που θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Τέλος το 2008, υποστήριξε την
ομάδα Μπάσκετ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «Special
Olympics 2008» που διεξήχθη στην Αττάλεια της Τουρκίας.
Περιβάλλον
Το 2008, η Eurobank EFG ολοκλήρωσε τις διαδικασίες που χρειάστηκαν για να
καταχωρηθεί η Τράπεζα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του Κανονισμού EMAS. Το EMAS,
είναι η πιστοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στις 11 Μαρτίου 2009,
υπεγράφη και η σχετική Υπουργική Απόφαση, πράγμα που αποτελεί μία ακόμη
σημαντική «πρωτιά» της Eurobank EFG σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος
(Eurobank, 2012)

3.6 MARFIN EGNATIA BANK
Η Marfin Egnatia Bank είναι μια σύγχρονη, δυναμικά αναπτυσσόμενη Τράπεζα
που εντάσσει στις επιχειρηματικές της πρακτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές
δράσεις που έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τη λειτουργία της.
Εργαζόμενοι
Η Marfin Egnatia Bank , έχει δεσμευτεί και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για
την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού της, παρέχει πρόγραμμα συνεχούς και
συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και
αμοιβών ώστε να εξασφαλίζει στο ανθρώπινο δυναμικό της τη δυνατότητα για συνεχή
εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων του καθώς και άμεση αναγνώριση της αφοσίωσης,
δέσμευσης και προσφοράς του.
Μέτοχοι - επενδυτές
Η Marfin Egnatia Bank λαμβάνει αποφάσεις και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές
της Εταιρικής Διακυβέρνησης, με διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και στις οικονομικές
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συναλλαγές της και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά το μέλλον της
εταιρείας από τις σημερινές επιλογές της.
Συνεργάτες
Η Τράπεζα εφαρμόζει ενιαία διαδικασία προμηθειών και επιλέγει τους
προμηθευτές της με αξιοκρατικά και ποιοτικά κριτήρια.
Κοινωνία
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη κοινωνία και ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι
στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και στο παιδί, η Marfin Egnatia Bank
αναπτύσσει δράσεις σε όλη την Ελλάδα.
Περιβάλλον
Η Marfin Egnatia Bank λειτουργεί με τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά το
περιβάλλον. Αποφεύγει συνεργάτες που οι δραστηριότητές τους, βλάπτουν το
περιβάλλον. Αναπτύσσει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε κτίρια διοίκησης και
Καταστήματα Αττικής, το οποίο και προτίθεται να διευρύνει σε όλο το δίκτυο της. Όλο
το δίκτυο της Τράπεζας συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Marfin Egnatia bank, 2012)

3.7 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η

Εταιρική

Κοινωνική

Ευθύνη

είναι

άρρηκτα

συνδεδεμένη

με

την

επιχειρηματική δραστηριότητα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, καθώς εκφράζει
και υλοποιεί το εταιρικό όραμα «να είμαστε επιλογή ποιότητας ξεχωρίζοντας για την
ουσιαστική συνεισφορά μας στην κοινωνία». Η Τράπεζα Κύπρου είναι από τα πρώτα
μέλη του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη» που ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο CSR Europe και έχει στόχο τη διάδοση
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με σκοπό να
συμβάλει μέσα από τη λειτουργία της στις ενέργειες εξοικονόμησης των φυσικών πόρων,
η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στα
κτίρια διοίκησης και σε καταστήματα του δικτύου. Παράλληλα, πραγματοποιεί
ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ, καθώς και
όλων των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του προσωπικού.
Το 2007, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, η διοίκηση της Τράπεζας διέθεσε το ποσό
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των €5εκ σε μία σειρά ενεργειών, με στόχο να συμβάλει στη γρήγορη και
αποτελεσματική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, αλλά και να συνδράμει στην
πρόληψη παρόμοιων γεγονότων. Συγκεκριμένα, προσέφερε το ποσό των €2,5 εκ. στο
Ειδικό Ταμείο Στήριξης, €1 εκ. στους πληγέντες δήμους του Ν. Ηλείας και €260.000 στις
οικογένειες εκλιπόντων πυροσβεστών. Παράλληλα, η Τράπεζα συνεργάζεται εδώ και
δύο χρόνια με την περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση δίκτυο Μεσόγειος 808 ,
προκειμένου να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση τόσο των παιδιών όσο και του
ευρύτερου κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Το Δεκέμβριο του 2009,
ενόψει της κρίσιμης σημασίας της παγκόσμιας συνόδου ηγετών για το κλίμα που
πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, η Τράπεζα ανέλαβε χορηγός στο διήμερο
ενημέρωσης για το περιβάλλον με θέμα «Κλίμα & Πόλη: με το βλέμμα στην
Κοπεγχάγη», που διοργάνωσε το δίκτυο Μεσόγειος 808, στην Αίγλη Ζαππείου. Η
Τράπεζα Κύπρου διακρίθηκε στην 5η διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης 2009, αποσπώντας Αριστείο στην Ενότητα «Περιβάλλον -Κλιματική Αλλαγή &
Περιορισμός Αναλισκόμενης Ενέργειας» (Τράπεζα Κύπρου,2012).

3.8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι η ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα
εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο λοιπόν την λειτουργία της σε
αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, που περιλαμβάνουν την Εταιρική διακυβέρνηση, το Κοινωνικό
έργο, τις Πολιτιστικές παρεμβάσεις και τα Περιβαλλοντικά θέματα.

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

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

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

•

η συστηματική ενίσχυση οργανωμένων κοινοτήτων, συλλόγων και οργανώσεων
για άπορα και ορφανά παιδιά

•

η ενίσχυση οργανώσεων για τη στήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας και

•

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

•

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

Περιβάλλον
Η Τράπεζα Πειραιώς συνειδητά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να μετατρέψει σε
πράξη την πεποίθησή της ότι η ποιότητα της ζωής προϋποθέτει την προστασία του
περιβάλλοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε με την εφαρμογή προγραμμάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης να μειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση και να
διαχειριστεί καλύτερα τους φυσικούς πόρους, ενώ είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
που δημιούργησε ειδικά πράσινα δάνεια. Είναι, ως εκ τούτου, πρωτοπόρος ανάμεσα
στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όσο αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και
την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας (Τράπεζα Πειραιώς, 2012).
3.9 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Το έργο κοινωνικής ευθύνης αποτελεί για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ)
έννοια ταυτόσημη με τη φιλοσοφία του. Η δράση τους αποδεικνύει τη συνεπή και
συνεχή προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα, το ΤΤ
πάει ένα βήμα πιο πέρα το χαρακτήρα και την ουσία της κοινωνικής ευθύνης που έχει
αναλάβει, ενσωματώνοντας την ΕΚΕ στους μηχανισμούς λειτουργίας του, στα προϊόντα
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και στις υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε πλέον να συνυπάρχει το οικονομικό όφελος με
το κοινωνικό κέρδος.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ηλιακή Ταράτσα με το μοναδικό του σχεδιασμό, απαλλάσσει από σύνθετες διαδικασίες,
εξασφαλίζοντας οικιακή ενεργειακή αυτονομία και το υψηλότερο σταθερό εισόδημα από
πώληση «πράσινου» ρεύματος, στην αγορά. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το Οικολογικό
Μετοχικό Εξωτερικού, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με υψηλή απόδοση και δείκτη αναφοράς
τον δείκτη Bloomberg open-end environmentally friendly funds, που αποτελείται από 40
διεθνή Α/Κ που επενδύουν οικολογικά, ανταποκρινόμενα στις επιταγές της σύγχρονης
εποχής. Η πρωτοβουλία Athens Green 360 που ανέλαβε η πράσινη θυγατρική του ΤΤ για
να προωθήσει πρόγραμμα ανταλλαγής ρύπων σε 360 επιχειρήσεις της Αττικής αποτελεί
άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνύπαρξης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
και κοινωνικής προσφοράς. Σημαντική ενέργεια για την τόνωση της πράσινης ανάπτυξης
στην περιφέρεια αποτέλεσε επίσης η Πράσινη Ενέργεια στην Κρήτη, σε συνεργασία με
την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, για τη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων στην Κρήτη. Η ανθρωποκεντρικότητα, ως κύρια αξία που οδηγεί την
Τράπεζα, η φροντίδα για τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται και η έμπρακτη αρωγή
σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αποτελούν στρατηγικό στόχο της διοίκησης και
έμπνευση για τους εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το ΤΤ έχει κάνει
δέσμευσή του να στηρίζει εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν το μέλλον
και που εργάζονται για αυτό και εμπνέει στους εργαζόμενούς του καθημερινά ατομικό
αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Το ίδιο φιλοδοξεί να πράξει και για
όσους το εμπιστεύονται πάνω από έναν αιώνα, καλώντας τους μαζί να κάνουν τη
διαφορά για ένα καλύτερο αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
αναλαμβάνει καινοτόμες δράσεις με γνώμονα την κοινωνική συνείδηση και στόχο το
κοινωνικό όφελος. Επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη, χρηματοδοτεί την πραγματική
οικονομία και προωθεί ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προάγουν την
Παιδεία, την Υγεία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, τον ίδιο τον
άνθρωπο (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 2012)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στόχος της έρευνας είναι να ανακαλυφθεί ποια είναι η γνώμη του καταναλωτικού
κοινού σχετικά με το αν οι τράπεζες δραστηριοποιούνται, μέσω της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, γιατί πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν
στην βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος ή γιατί απλά θέλουν να
βελτιώσουν τις πωλήσεις τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Σημαντικός

παράγοντας ήταν η διερεύνηση αν πραγματικά γνωρίζει και έχει κατανοήσει ο
ερωτώμενος την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για το λόγο αυτό η
πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου, στα ερευνητικά στοιχεία, ήταν εάν εκείνη τη
στιγμή έμαθαν τι σημαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και εάν γνώριζαν την έννοια,
αυτή, από πριν.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα
δημογραφικά στοιχεία του πελάτη. Στα δημογραφικά στοιχεία περιλαμβάνονται η
βασική τράπεζα που είναι πελάτης ο ερωτώμενος, το φύλο του, η ηλικία, το
επάγγελμά του, η εκπαίδευση του καθώς και το συνολικό μηνιαίο προσωπικό
εισόδημα
Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται τα ερευνητικά στοιχεία που είναι και η
κυρίως έρευνα. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι στο σημείωμα του
ερωτηματολογίου δόθηκε σε απλοϊκή μορφή ένας ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης καθώς και παραδείγματα στον τραπεζικό κλάδο με σκοπό την κατανόηση
της έννοιας από καταναλωτές που δεν την γνώριζαν ώστε να είναι σε θέση να
απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο μέσα Νοεμβρίου 2012 με μέσα
Ιανουαρίου 2013. Το ερωτηματολόγιο μεταμορφώθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και
στη συνέχεια διανεμήθηκε σε τυχαίο δείγμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το
ερωτηματολόγιο περιελάμβανε στο σύνολό του τριάντα τέσσερις (34) ερωτήσεις. Στο
τέλος συλλέχθηκαν εκατόν δέκα τρία (113) ερωτηματολόγια.
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ΔΕΙΓΜΑ
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό των τραπεζών αφού
αφορά την άποψή τους γι’ αυτές. Η πρώτη ερώτηση και η πιο λογική είναι, σε ένα τέτοιο
ερωτηματολόγιο, με ποια τράπεζα συνεργάζεται ο καθένας και επειδή κάποιοι δεν
συνεργάζονται μόνο με μία τράπεζα, ποια είναι η βασική τους.
Ποιά είναι η βασική τράπεζα της οποίας είστε πελάτης;
MARFIN
EGNATIA, 7

MILLENIUM , 8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 9

EUROBANK, 11

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, 6

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 8
ALPHA, 8

Διάγραμμα 1: Βασική τράπεζα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το δείγμα ήταν τυχαίο και από το σύνολο των
ερωτημένων οι γυναίκες απάντησαν σε 53 ερωτηματολόγια ενώ οι άνδρες τα 60.
Συνεπώς, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 47% και των ανδρών το 53%.
Αυτό εύκολα διακρίνεται από το παρακάτω διάγραμμα.

ΦΥΛΟ
Η Άνδρας

Η Γυναίκα

Διάγραμμα 2: Φύλο
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Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ηλικίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν από 18 έως
25 ετών και από 26 έως 35 όπου απαντήθηκαν ισάριθμα ερωτηματολόγια για την
ακρίβεια είκοσι εφτά (27) με ποσοστό 24%, αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ηλικίες 36 45 με ποσοστό 22% και οι 46-55 με ποσοστό 20%. Στο τέλος, εμφανίζονται τα άτομα
με ηλικία άνω των 56 με ένα ποσοστό τις τάξις του 10%.

ΗΛΙΚΙΕΣ

30
25
20
15
10
5
0
18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 και πάνω

Διάγραμμα 3: Ηλικίες
Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο που έχουν οι ερωτηθέντες, μπορούμε να
διακρίνουμε ότι οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο
συγκεκριμένα απόφοιτοι γυμνασίου είναι 10 άτομα, με ποσοστό 9%, και απόφοιτοι
λυκείου είναι 74 άτομα, με ποσοστό 65%. Στη συνέχεια κατατάσσονται οι απόφοιτοι
των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των ΙΕΚ με ποσοστό 21%. Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακού και
διδακτορικού είναι λιγότεροι καθώς καταλαμβάνουν μόνο το 4% του συνόλου.
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Στην ερώτηση για την εργασία του καταναλωτικού κοινού, οι περισσότεροι, δηλαδή
οι 39 καταναλωτές, απάντησαν ότι είναι υπάλληλοι, είτε αυτό αφορά τον ιδιωτικό τομέα
είτε τον δημόσιο. Οι 22 απάντησαν ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 17 είναι
άνεργοι. Οι φοιτητές κατέχουν ένα καλό ποσοστό, δηλαδή το 12%, και οι συνταξιούχοι
το 8%. Οι ερωτηθέντες που θεώρησαν ότι δεν τους αντιπροσώπευε κάποια από τις
προεπιλεγμένες απαντήσεις έχουν το ποσοστό του 7%.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
8

Άλλα

17

Άνεργος
9

Συνταξιούχος

22

Ελεύθερος.
5

Οικιακά

39

Υπάλληλος
13

Φοιτητής/α
ί

Α
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—
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---------- έ ----------έ ---------- 4 ----------/

Διάγραμμα 5: Επαγγέλματα
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Στην τελευταία ερώτηση για τα δημογραφικά στοιχεία, βλέπουμε το συνολικό
μηνιαίο προσωπικό εισόδημα των πελατών μιας τραπέζης. Είναι φανερό ότι οι πελάτες
που ζουν με εισόδημα χαμηλότερο από πεντακόσια ευρώ (500€) αγγίζει το 34% του
συνόλου των ερωτηθέντων, δηλαδή 38 άτομα. Επίσης αρκετά μεγάλο ποσοστό, το 31%,
κατέχουν οι πελάτες με εισόδημα από πεντακόσια ένα ευρώ (501€) έως χίλια ευρώ
(1000€). Καθώς ανεβαίνει το προεπιλεγμένο ποσό του μηνιαίου προσωπικού
εισοδήματος, χίλια ένα (1001€) έως χίλια πεντακόσια (1500€), λιγότερα είναι τα άτομα
που το επιλέγουν αφού το επέλεξαν το 18% του συνόλου. Το εισόδημα από χίλια
πεντακόσια ένα ευρώ (1501€) έως δύο χιλιάδες ευρώ (2000€) θεωρήθηκε ότι
αντιπροσώπευε μόνο το 11% των ερωτηθέντων. Ενώ μόλις το 7% επιλέθχηκε από τους
καταναλωτές το μηνιαίο εισόδημα από δύο χιλιάδες ένα (2001€) και πάνω.

Συνολικό Μηνιαίο Προσωπικό Εισόδημα

Διάγραμμα 6: Συνολικό Μηνιαίο Προσωπικό Εισόδημα
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Στην έναρξη των ερευνητικών στοιχείων, θεώρησα σωστό να ξεκινήσω με μία
ουσιώδης ερώτηση προς τους καταναλωτές για το αν έμαθαν τώρα τι σημαίνει Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, ουσιαστικά μέσα από την εισήγηση και τα παραδείγματα που έθεσα
κατά την έναρξη του ερωτηματολογίου. Είναι σημαντικό να ειπωθεί σε αυτό το σημείο
ότι μόνο οι 39 από τους 113 ερωτηθέντες απάντησαν πως γνώρισαν την έννοια της ΕΚΕ
εκείνη τη στιγμή μέσα από το εισαγωγικό κείμενο. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι, είτε λίγο
είτε πολύ, γνώριζαν την έννοια από πριν.

Τώρα μάθατε τι σημαίνει ΕΚΕ;

□ Ναι
□ Όχι

Διάγραμμα 7: Τώρα μάθατε τι σημαίνει ΕΚΕ;

Στη συνέχεια εξειδικεύω την ερώτηση γι’ αυτούς που δήλωσαν ότι γνώριζαν από
πριν την έννοια της ΕΚΕ και θέτω την ερώτηση για πόσο καλά την γνώριζαν.
Συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες γνώριζαν την έννοια της ΕΚΕ έστω και
λίγο απλώς με την εισήγηση την κατανόησαν καλύτερα, γιατί μόνο οι 8 από τους 113
ερωτηθέντες δεν γνώριζαν καθόλου την έννοια. Οι 21 από αυτούς ήξεραν λίγο και οι 24
δεν την γνώριζαν ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι 40 όμως από τους ερωτηθέντες και με ποσοστό
35% γνώριζαν αρκετά καλά την έννοια και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό γιατί
έτσι φαίνεται ότι οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται μόνο για τις συναλλαγές αλλά και την
τράπεζα ως φορέα. Ικανοποιητικό ποσοστό παρουσιάζουν οι καταναλωτές που
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την σημασία της ΕΚΕ αφού κατέχουν το 18% του συνόλου
δηλαδή 20 άτομα.
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Γνωρίζατε τι σημαίνει ΕΚΕ;
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Διάγραμμα 8: Γνώση έννοιας ΕΚΕ

Μερικοί πελάτες παρόλο που γνωρίζουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης δεν είναι εξοικειωμένοι μαζί της. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να είναι
καλός γνώστης του ορισμού της αλλά δεν γνωρίζει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τις τράπεζες και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε από τις
απαντήσεις ότι λίγοι είναι οι πελάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι μαζί. Συγκεκριμένα
μόνο το 5% των πελατών δεν είναι εξοικειωμένοι μαζί της ενώ το 35% του συνόλου είναι
πολύ εξοικειωμένοι με την σημασία αυτής.

Είστε εξοικειωμένος/η με την ιδέα της ΕΚΕ;

Διάγραμμα 9: Εξοικείωση με την ΕΚΕ
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Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να γνωρίζει την σημασία της ΕΚΕ αλλά δεν
γνωρίζει τι προγράμματα μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις και πόσο μάλλον τα πιστωτικά
ιδρύματα. Έτσι βλέπουμε μέσα από τις απαντήσεις αν γνωρίζουν τι προγράμματα
προσφέρει η βασική τους τράπεζα. Το 40% των πελατών είναι ενημερωμένοι για τα
προγράμματα της τράπεζας τους. Ενώ βλέπουμε ότι το 12% είναι λίγο ενημερωμένοι και
το 13% είναι μόνο λίγο. Επίσης βλέπουμε ότι λίγοι είναι και αυτοί που γνωρίζουν πάρα
πολύ καλά τα προγράμματα που διαθέτει η τράπεζα τους έχοντας το ποσοστό του 12%.
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Είστε ενημερωμένος/η για το πρόγραμμα ΕΚΕ της
τράπεζας σας;
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Διάγραμμα 10: Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας

Τα προγράμματα των τραπεζών μπορεί να μην συμφωνούν πάντα με τις απόψεις
των πελατών. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι με το
πρόγραμμα ΕΚΕ που χρησιμοποιεί η τράπεζα τους. Έτσι μέσα από τα αποτελέσματα
καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν είναι ούτε πολύ ικανοποιημένοι
ούτε λίγο, αφού το επέλεξε πάνω από το 50% του συνόλου. Λίγοι από τους ερωτηθέντες,
το 2%, είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα που προωθεί η τράπεζα τους ενώ το 12%
δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι.
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Σας ικανοποιεί το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζάς σας;

■ Καθόλου

■ Λίγο

■ Ούτε λίγο - Ούτε πολύ

■ Πολύ

■ Πάρα πολύ

Διάγραμμα 11: Ικανοποίηση για το πρόγραμμα ΕΚΕ

Κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζεται από μία τράπεζα ή από μία επιχείρηση έχει
μία πορεία στην διάρκεια του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τις συνθήκες κάθε
χρόνο γίνονται κάποιες αλλαγές και παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι
βλέπουμε μέσα από αυτή την ερώτηση αν οι πελάτες ενδιαφέρονται όχι επιφανειακά
αλλά συνεχώς για τα προγράμματα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων
βλέπουμε ότι το 36% ενδιαφέρεται είτε λίγο - είτε πολύ και πολύ, αντίστοιχα. Αυτοί που
ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πορεία της είναι πολύ λίγοι αφού φτάνουν μόλις το 4%
και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται καθόλου ή λίγο αγγίζουν, αντίστοιχα, το 10% και 14%.
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Σας ενδιαφέρει η πορεία που ακολουθεί;

Διάγραμμα 12: Η πορεία των προγραμμάτων ΕΚΕ

Τα προγράμματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν είναι τα ίδια σε όλες τις
τράπεζες. Μπορεί να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, αφού απευθύνονται
στους ίδιους τομείς, καθώς και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να
προβάλουν την ΕΚΕ τους, δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Έτσι μέσα από αυτήν την
ερώτηση βλέπομε πόσο οι καταναλωτές ενδιαφέρονται εκτός από το πρόγραμμα ΕΚΕ
που διαχειρίζεται η τράπεζα τους και για τα προγράμματα των άλλων τραπεζών.
Ουσιαστικά οι περισσότεροι ενδιαφέρονται λίγο, 33 άτομα, ή και καθόλου, 28 άτομα, για
τα άλλα προγράμματα. Αυτοί που ενδιαφέρονται πάρα πολύ είναι μόλις 2 άτομα από
τους ερωτηθέντες και αυτοί που ενδιαφέρονται απλά πολύ είναι τα 20 απ’ τα 113 που
απάντησαν το ερωτηματολόγιο.

Διάγραμμα 13: Προγράμματα άλλων τραπεζών
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Η θετική άποψη των πελατών ενός πιστωτικού ιδρύματος δεν είναι υποχρεωτική
αφού μπορεί κάποιος την έννοια και τα προγράμματα των τραπεζών αλλά να μην τα
θεωρεί αναγκαία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις για το αν έχουν θετική άποψη για τα
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , βλέπουμε ότι το 42% των ερωτηθέντων
τα θεωρούν πολύ σημαντικά όπως και το 23% τα θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά για τις
τράπεζες και το περιβάλλον τους. Ελάχιστοι είναι οι πελάτες, 4%, που δεν έχουν θετική
άποψη για τα προγράμματα ΕΚΕ.

Γενικά έχετε θετική άποψη για τα προγράμματα ΕΚΕ;

Καθόλου

Λίγο

Ούτε λίγο Ούτε πολύ

Πολύ

Πάρα πολύ

Διάγραμμα 14: Απόψεις για τα προγράμματα ΕΚΕ

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, αντιλαμβανόμαστε πόσο θεωρούν οι ερωτηθέντες
ότι είναι σημαντικά αυτά τα προγράμματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 53 από τους
113 ερωτηθέντες, θεωρούν ότι η ύπαρξη των προγραμμάτων ΕΚΕ είναι πολύ σημαντικοί
ενώ οι 4 από το σύνολο, δεν πιστεύει ότι είναι σημαντικά.
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Θ εω ρείτε ότι τα π ρ ογρ ά μ μ α τα Ε Κ Ε είνα ι σημαντικά;
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■ Καθόλου

Διάγραμμα 15: Σημαντικά τα προγράμματα ΕΚΕ;

Μερικοί άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στα πράγματα που «μπορούν να
κάνουν τον κόσμο καλύτερο». Δίνουν βάση σε πράγματα που μπορούν να κάνουν το
μέλλον μας καλύτερο. Άλλοι πάλι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι θέτω το ερώτημα
εάν τα προγράμματα ΕΚΕ έχουν σημασία για τους πελάτες των τραπεζών. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα καταλαβαίνουμε ότι στους περισσότερους, 44%, ούτε έχει μεγάλη
σημασία ούτε μικρή. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει μόνο για το 8% ενώ δεν έχει
καθόλου σημασία για το 9%. Αρκετοί βέβαια είναι οι πελάτες που θεωρούν ότι έχει
μεγάλη σημασία γι’ αυτούς τα προγράμματα ΕΚΕ, αφού κατέχουν το ποσοστό το 27%.

Θεωρείται ότι τα προγράμματα ΕΚΕ έχουν μεγάλη σημασία για
εσάς;
■ Καθόλου

■ Λίγο

■ Ούτε λίγο - Ούτε πολύ

■ Πολύ

■ Πάρα πολύ

Διάγραμμα 16: Τα προγράμματα έχουν σημασία για τους καταναλωτές;
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Στην ερώτηση εάν τα προγράμματα ΕΚΕ είναι αξιόλογα, οι περισσότεροι
πελάτες, το 35%, απάντησαν ότι τα θεωρούν αξιόλογα. Το 33% δεν τα θεωρούν ούτε
λίγο αλλά και ούτε αρκετά αξιόλογα. Επίσης το 4% δεν τα θεωρεί καθόλου αξιόλογα,
δηλαδή δεν τα εμπιστεύονται, ενώ το 18% τα θεωρεί πάρα πολύ αξιόλογα.

Διάγραμμα 17: Αξιόλογα προγράμματα ΕΚΕ

Τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να χαρακτηρισθούν ως
ωφέλιμα καθώς δημιουργείται κάποιο «κέρδος» και για την τράπεζα αλλά και για τους
πολίτες. Έτσι οι 49 από το σύνολο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα προγράμματα
ΕΚΕ είναι πολύ ωφέλιμα. Οι 27 από τους 113 είναι σε μία ενδιάμεση κατάσταση αφού
ακόμα δεν έχουν αποφασίσει εάν είναι λίγο ή πολύ ωφέλιμα για το περιβάλλον μιας
τράπεζας. Επίσης βλέπουμε ότι αρκετοί πελάτες, οι 25, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ
ωφέλιμα ενώ μόλις 3 από το σύνολο πιστεύει το αντίθετο.
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Θ εω ρ είτα ι ότι τα π ρ ογρ ά μ μ α τα Ε Κ Ε είνα ι αξιόλογα;
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Διάγραμμα 18: Ωφέλιμα προγράμματα ΕΚΕ

Για την σωστή λειτουργία ενός πιστωτικού ιδρύματος, δεν είναι απαραίτητο να
έχει ένα πρόγραμμα ΕΚΕ. Μέσα όμως από τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνική
Ευθύνης γίνεται γνωστό στον κόσμο το ανθρώπινα πρόσωπο της τράπεζας. Λοιπόν εγώ
θέτω το ερώτημα στους πελάτες των τραπεζών, αν θεωρούν απαραίτητα τα προγράμματα
ΕΚΕ και βλέπουμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις, 41%, εντάσσονται στην επιλογή ότι
τα θεωρούν πολύ απαραίτητα. Μόνο το 4% πιστεύει ότι είναι λίγο απαραίτητα ενώ το
20% τα θεωρούν απολύτως απαραίτητα.

Διάγραμμα 19: Απαραίτητα προγράμματα ΕΚΕ
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Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες ασχολούνται με την ΕΚΕ χρησιμοποιώντας
κάποιο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 42%, πιστεύουν ότι τα
προγράμματα ΕΚΕ δεν είναι ίδια σε όλες τις τράπεζες αλλά δεν έχουν και μεγάλες
διαφορές μεταξύ τους. Οι λιγότεροι, 7%, θεωρούν ότι τα προγράμματα αυτά είναι ίδια
μεταξύ τους ή τουλάχιστον έχουν πάρα πολλά κοινά, ενώ το 10 % θεωρούν ότι δεν έχουν
καμία σχέση μεταξύ τους.

Θεωρείται ότι τα προγράμματα ΕΚΕ είναι ίδια σε όλες τις
τράπεζες;
■ Πάρα πολύ
■ Πολύ
■ Ούτε λίγο Ούτε πολύ
■ Λίγο
■ Καθόλου
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Διάγραμμα 20: Ίδια προγράμματα ΕΚΕ σε όλες τις τράπεζες

Το περισσότερο καταναλωτικό κοινό που απάντησε το ερωτηματολόγιο, 33%,
πιστεύει ότι δεν έχει κάποιο προσωπικό όφελος από το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας
του. Καθώς και το 32% θεωρεί ότι ούτε έχει να κερδίσει κάτι λίγο αλλά ούτε και κάτι
πολύ από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μόλις το 2% πιστεύει ότι έχει να κερδίσει πάρα πολλά
από ένα πρόγραμμα ΕΚΕ.
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Θεωρείτε ότι έχετε να κερδίσετε κάτι από ένα πρόγραμμα ΕΚΕ της
τράπεζας σας;
■ Καθόλου
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■ Πάρα πολύ
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Διάγραμμα 21: Κέρδος από ένα πρόγραμμα ΕΚΕ

Τα προγράμματα Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης, όπως αναφέραμε και
παραπάνω, δημιουργήθηκαν για να προβάλλουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
ανησυχίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Καθώς λοιπόν βλέπουμε ότι οι περισσότεροι
ερωτηθέντες, 42%, απάντησαν ότι συμβάλλουν με πολύ καλό τρόπο στην κοινωνία μέσα
από τα προγράμματα ΕΚΕ της τράπεζας τους, ουσιαστικά ενστερνίζονται τα θετικά
δράσεις των προγραμμάτων και θεωρούν ότι υποστηρίζοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα
βοηθούν και οι ίδιοι στα ωφέλει που δημιουργούν. Το 4% πάλι δεν πιστεύει στη συμβολή
αυτή, το 29% είναι σε μία ενδιάμεση κατάσταση, ενώ το 13% θεωρεί ότι συμβάλει πάρα
πολύ με καλό τρόπο προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

Θεωρείται ότι συμβάλετε με καλό τρόπο στην κοινωνία μέσα
από τα προγράμματα ΕΚΕ της τράπεζάς σας;

42%

0%

10%

■ Πάρα πολύ

20%
■ Πολύ

30%
■ Ούτε λίγο - Ούτε πολύ

40%

50%
■ Λίγο

■ Καθόλου

Διάγραμμα 22: Συμβολή στην κοινωνία με προγράμματα ΕΚΕ
60

Μέσα από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η τράπεζα το πρώτο
που κερδίζει είναι διαφήμιση και μέσα από τη διαφήμιση ενισχύεται και η φήμη και η
πελατεία όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, δηλαδή το 42%. Μόνο το 3% πιστεύει το
αντίθετο, δηλαδή ότι δεν ενισχύεται καθόλου. Καθώς και το αμέσως μικρότερο ποσοστό
που είναι το 27% πιστεύει πάρα πολύ σε αυτή την ενίσχυση.

Όπως προαναφέραμε η διαφήμιση μέσα από τα προγράμματα ΕΚΕ ενισχύει την
φήμη και την εικόνα της τράπεζας. Επομένως προσελκύει νέους πελάτες μέσα από αυτές
τις κινήσεις όπως απάντησε το 41% των πελατών που πιστεύει πού σε αυτήν την
προσέλκυση πελατών. Μόνο το 3% δεν το πιστεύει καθόλου αυτό, ομοίως άλλο 3%
πιστεύει λίγο. Ένα μεγάλο ποσοστό, το 29%, πιστεύει πάρα πολύ στο ότι η τράπεζα
χρησιμοποιεί προγράμματα ΕΚΕ με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών.
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Διάγραμμα 24: Προσέλκυση νέων πελατών

Τα προγράμματα ΕΚΕ χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες με σκοπό την
αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Το 43% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι δεν
υπάρχει αλλά ούτε και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την κοινωνία από την τράπεζα. Το
10% των πελατών είναι δύσπιστοι για το ενδιαφέρον αυτό. Όπως και το 19% πιστεύει
λίγο ενώ το 27% πιστεύει πολύ σε αυτό το εθελούσιο, όπως λέει και ο ορισμός της
Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης, ενδιαφέρον.
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Στην ερώτηση αν η τράπεζα χρησιμοποιεί τα προγράμματα ΕΚΕ από ενδιαφέρον
στο περιβάλλον, οι περισσότεροι ερωτηθέντες, το 38%, θεωρούν ότι ούτε λίγο αλλά ούτε
και πολύ ενδιαφέρεται η τράπεζα για το περιβάλλον. Ελάχιστοι είναι, το 3%, που
πιστεύουν πάρα πολύ στην ύπαρξη αυτού του ενδιαφέροντος και το 28% πιστεύει απλά
πολύ. Το 12% θεωρεί ανύπαρκτο τέτοιο ενδιαφέρον και λίγοι, το 19%, πιστεύουν την
ύπαρξη ενός μικρού.

Θεωρείτε ότι η τράπεζα χρησιμοποιεί τα προγράμματα ΕΚΕ από
ενδιαφέρον στο περιβάλλον;
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Διάγραμμα 26: Ενδιαφέρον στο περιβάλλον

Κατά πόσο όμως μπορεί ένα πρόγραμμα ΕΚΕ να χαρακτηρισθεί ιδανικό; Το 65%
των ερωτηθέντων είναι στην μεσαία κατάσταση γιατί ούτε το χαρακτηρίζει ιδανικό το
πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας του αλλά ούτε δεν το θεωρεί. Μόνο το 2% το θεωρεί το
καταλληλότερο, ενώ το 5% δεν το θεωρεί το ιδανικότερο.
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Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας σας είναι το
ιδανικό;
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Διάγραμμα 27: Ιδανικό πρόγραμμα ΕΚΕ

Ας δούμε λοιπόν κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες των τραπεζών
ανεξάρτητα από την Εταιρική τους Κοινωνική Ευθύνη. Οι 50 από τους 113 ερωτηθέντες
είναι πολύ ευχαριστημένοι με την τράπεζα τους και ότι αυτή τους προσφέρει. Τα 36 από
αυτούς δεν είναι ούτε απόλυτα ευχαριστημένοι αλλά ούτε και απόλυτα δυσαρεστημένοι.
Αρκετοί βέβαια, 23 πελάτες, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες που τους
προσφέρονται αλλά μόνο ένας είναι δυσαρεστημένος πλήρως.
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Στην ερώτηση για το αν οι πελάτες είναι σίγουροι ότι η τράπεζα που επέλεξαν να
συνεργάζονται, έχει το καλύτερο πρόγραμμα ΕΚΕ, οι περισσότεροι, το 58%, απάντησαν
ότι ούτε επέλεξαν την καλύτερη τράπεζα αλλά ούτε και τη χειρότερη. Μόνο το 3%
θεωρεί ότι συνεργάζεται με την τράπεζα που έχει το καλύτερο πρόγραμμα ΕΚΕ. Το 11%
πάλι πιστεύει το αντίθετο, δηλαδή ότι επέλεξαν την τράπεζα με το χειρότερο πρόγραμμα.

Είστε σίγουρος/η ότι επιλέξατε την τράπεζα με το καλύτερο
πρόγραμμα ΕΚΕ;
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■ Ούτε λίγο - Ούτε πολύ
■ Πολύ
■ Πάρα πολύ

57%

Διάγραμμα 29: Τράπεζα με το καλύτερο πρόγραμμα ΕΚΕ

Η αλλαγή μιας σχέσης μεταξύ ενός πελάτη με την τράπεζα του είναι αρκετά
δύσκολη αφού έτσι μας απάντησαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 35% των ερωτηθέντων,
για ένα πρόγραμμα ΕΚΕ. Το 28% βρίσκεται σε μία ενδιάμεση κατάσταση δηλαδή θα το
σκεφτόντουσαν, ενώ το 16% δεν το σκέφτεται καθόλου. Μόνο το 4% του συνόλου είναι
αποφασισμένοι να αλλάξουν τράπεζα συνεργασίας για ένα πρόγραμμα ΕΚΕ.
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Θα συνεργαζόσασταν με μία άλλη τράπεζα με αφορμή το
πρόγραμμα ΕΚΕ της;
□ Πάρα πολύ
□ Πολύ
□ Ούτε λίγο Ούτε πολύ
□ Λίγο
■ Καθόλου
0%

10%

20%

30%

40%

Διάγραμμα 30: Αλλαγή τράπεζας με αφορμή την ΕΚΕ

Στην ερώτηση αν μία άλλη τράπεζα θα ικανοποιούσε καλύτερα των ερωτώμενο
αναφέρομαι γενικότερα στις υπηρεσίες και στο προφίλ της τράπεζας καθώς και στην
ιδεολογική πορεία που ακολουθεί. Έτσι βλέπουμε το 61% των πελατών, που απάντησαν
το ερωτηματολόγιο, να πιστεύουν ότι ίσως και να τους ικανοποιούσε μια άλλη τράπεζα
καλύτερα αλλά ίσως και όχι. Σύμφωνα με τα ποσοστά, το 6% των πελατών θεωρούν ότι
καμία άλλη τράπεζα δεν θα τους ικανοποιούσε καλύτερα, ενώ το 4% είναι σίγουροι ότι
κάποια τράπεζα θα τους ικανοποιούσε.
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Στην επόμενη ερώτηση θέτω ένα σημαντικό ζήτημα στο καταναλωτικό κοινό, αν
κατά τη γνώμη τους έχουν προτεραιότητα οι ηθικές αρχές από την καταναλωτική
απόδοση όχι μόνο ενός πιστωτικού ιδρύματος αλλά και μίας οποιαδήποτε επιχείρησης.
Καθώς βλέπουμε στα αποτελέσματα ότι το 47% των ερωτηθέντων πιστεύουν πολύ στο
ότι θα πρέπει ως κύριος στόχος της τράπεζας να είναι οι ηθικές αρχές, όπως επίσης και
το 31% υποστηρίζει πάρα πολύ αυτόν τον στόχο. Ελάχιστοι είναι οι πελάτες, το 4%, που
πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να έχουν τέτοια προτεραιότητα και ελάχιστοι είναι, το 2%,
που πιστεύουν λίγο σε αυτήν.

Το να συμφωνεί ένας πελάτης μίας τραπέζης με τους σκοπούς και τους στόχους
της είναι εύκολο, το να ταυτίζεται όμως πόσο εύκολο άραγε είναι. Στα αποτελέσματα
φαίνεται ότι το 39% θεωρούν ότι ούτε ταυτίζονται απόλυτα αλλά ούτε και διαφωνούν.
Το 27% των ερωτηθέντων δεν ταυτίζονται με τους σκοπούς και τους στόχους των
τραπεζών τους ενώ το 22% ταυτίζεται αρκετά. Σε αυτήν την ερώτηση αυτοί που δεν
ταυτίζονται καθόλου και αυτοί που ταυτίζονται απόλυτα με τους σκοπούς και τους
στόχους της τράπεζας τους έχουν τα ίδια ποσοστά, δηλαδή 6% αντιστοίχως.
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Ταυτίζεστε με τους σκοπούς και τους στόχους της τράπεζας σας;
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
■ Καθόλου

Λίγο

Ούτε λίγο - Ούτε πολύ

■ Πολύ

■ Πάρα πολύ

Διάγραμμα 33: Σκοποί και στόχοι τράπεζας
Το τελευταίο ερώτημα που θέτω στους πελάτες των τραπεζών, που απάντησαν το
ερωτηματολόγιο που σύνταξα και το θεωρώ το σημαντικότερο για να καταλάβουμε εάν
υπολογίζουν όσο θα έπρεπε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι εάν θα συνέχιζαν να
είναι πελάτες των τραπεζών τους ακόμα και εάν καταργούσαν το πρόγραμμα ΕΚΕ τους.
Το συντριπτικό 54%, δηλαδή 61 πελάτες, απάντησαν ότι θα άλλαζαν την τράπεζά τους
γι’ αυτό το λόγο. Το 31%, δηλαδή οι 41 από τους ερωτηθέντες, θα τα σκεφτόντουσαν
ενώ το μόλις 10% θα δίσταζαν και δεν θα άλλαζαν.

Θα συνεχίζατε να είστε πελάτης της τράπεζάς σας
ακόμα και αν καταργούσαν το πρόγραμμα ΕΚΕ της;
Β Ναι
υ Οχι
: Θα το
σκεφτόμουν

Διάγραμμα 34: Αλλαγή τράπεζα
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4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από

την

ανάλυση

των

αποτελεσμάτων

προκύπτουν

κάποια

βασικά

συμπεράσματα, στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Όπως έχει αναφερθεί
και προηγουμένως, 113 άτομα απάντησαν σε 34 ερωτήσεις ερωτηματολογίου.
Τα άτομα ηλικίας 18 - 25 και 26 - 35 έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το
πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας τους και αρκετή άγνοια για το τι
σημαίνει ο όρος αυτός.
Οι περισσότεροι που απάντησαν το ερωτηματολόγιο έμαθαν τι σημαίνει ΕΚΕ
μέσα από την πραγματοποίηση του ερωτηματολογίου, πιθανός ήξεραν την έννοια αλλά
όχι τους ορίζοντες που μπορεί να έχει. Πολλοί είναι εξοικειωμένοι με την έννοια και
γνωρίζουν το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας του. Αρκετοί είναι ικανοποιημένοι με το
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η τράπεζα τους και τους ενδιαφέρει η πορεία που
ακολουθεί. Πολλοί είναι αυτή που έχουν θετική άποψη για τα προγράμματα αλλά
γνωρίζοντας τα προγράμματα που χρησιμοποιούν και οι άλλες τράπεζες υπάρχει μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα για το πιο είναι καλύτερο πρόγραμμα.
Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα προγράμματα είναι αξιόλογα,
ωφέλιμα απαραίτητα αφού μέσα από τις πράξεις ευθύνης που πραγματοποιούν
εκφράζουν το ενδιαφέρον προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Το κέρδος από ένα
πρόγραμμα ΕΚΕ δεν είναι εμφανή ούτε άμεσο έτσι ο πολίτης δεν θεωρεί ότι έχει να
κερδίσει κάτι. Σίγουρα πίσω από κάθε κίνηση που κάνει μία επιχείρηση κρύβεται η
κερδοφορία γι’ αυτό ενισχύοντας την φήμη και την εικόνα έχει ως κύριο στόχο την
προσέλκυση νέων πελατών και την δημιουργία θεμέλιων σχέσεων με τους ήδη
υπάρχοντες πελάτες. Το περισσότερο καταναλωτικό κοινό όμως πιστεύει ότι μια τράπεζα
θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα τις ηθικές αρχές και όχι την οικονομική απόδοση.
Μία τράπεζα εκτός από ένα καλό πρόγραμμα ΕΚΕ θα πρέπει να προσφέρει στους
πελάτες και καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση με τους ανταγωνιστές ώστε να μην
κινδυνέψει να χάσει το κοινό της. Ένας πελάτης δεν θα άλλαζε την τράπεζα
εξυπηρέτησης με αφορμή το πρόγραμμα ΕΚΕ αλλά με αφορμή το σύνολο το υπηρεσιών
που προσφέρει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κατανοώντας από τα παραπάνω, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζουμε το
σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων
που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ανάγκη να διατηρήσουμε το
περιβάλλον ως την σημαντικότερη βιώσιμη πηγή για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι
μεγάλη. Αυτό και μόνο είναι αρκετό ώστε η κάθε επιχείρηση να δρα ακόμα και
εθελοντικά για την διατήρηση και ανάπτυξη αυτής της ανάγκης.
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε και την τεράστια σημασία της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης των τραπεζών. Μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που
αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαχείριση αποβλήτων αλλά και μέσα από
συλλόγους και ιδρύματα ενισχύουν την κοινωνική τους ευθύνη. Ειδικότερα, μπορούμε
να αναφέρουμε την συμβολή της Εθνικής Τράπεζας μέσα από τα επενδυτικά
προγράμματα που προσφέρει στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η ΑΤΕ BANK θεωρείται επικεφαλής ενός δυναμικού ομίλου ιδιαίτερα γνωστός
για τον δεσμό του με τον αγροτικό χώρο. Η Τράπεζα Κύπρου ενδιαφέρεται για την
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της κοινωνίας ιδρύοντας σωματεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, ιδιαίτερη θεωρείται και η συμβολή της Τράπεζας
Πειραιώς μέσα από τα «ειδικά πράσινα δάνεια» που εκδίδει, αλλά και η MARFIN
BANK με την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την προστασία
του περιβάλλοντος. Ακόμα, η ALPHA BANK, είναι ο αποκλειστικός χορηγός του
διεθνούς προγράμματος για την προστασία των ακτών της Ελλάδας με τις «γαλάζιες
σημαίες». Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την μεγάλη συμβολή της
EUROBANK μέσα από την δράση της σε θέματα που σχετίζονται με την φροντίδα
των εργαζομένων και την βελτίωση των σχέσεων με τους υπόλοιπους εταίρους. Έχει
καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο επιχειρήσεων που τηρούν τους κανονισμούς
διαχείρισης του περιβάλλοντος. Από το 2010 η Eurobank EFG είναι μέλος της
Παγκόσμιας Διοικούσας Επιτροπής, προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης και
στην Παγκόσμια Επιτροπή Τραπεζικής της χρηματοοικονομικής πρωτοβουλίας του
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περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ.

Η ευθύνη για την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας και η προστασία του
περιβάλλοντος μας αφορά όλους. Τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται
άμεσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που διαθέτει η κάθε επιχείρηση.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η αφύπνιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από όλες τις
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής βαθμίδας και η συνεχής δράσης της προς όφελος
της κοινωνίας και του πλανήτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Στα πλαίσια σύνταξης πτυχιακής εργασίας με θέμα «Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη στον Τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας- Μια εμπειρική μελέτη για τη θεώρηση του
ζητήματος απ’ τους πελάτες των τραπεζών», πραγματοποιείται μια έρευνα με σκοπό να
διερευνήσει τις απόψεις των πελατών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων
για την έρευνα, και για το λόγο αυτό η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη.
Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά όλες τις ερωτήσεις και επιλέξτε με ειλικρίνεια την
απάντηση που σας αντιπροσωπεύει, για την σωστή απόδοση των αποτελεσμάτων,
σημειώνοντας (χ) στο αντίστοιχο κουτάκι.
Διευκρινίζεται ότι:
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ - CSR Corporate Social Responsibility) είναι
μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και
στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζουμε
δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης με σκοπό την αντιμετώπιση
ζητημάτων που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρονται
μερικά παραδείγματα για την ορθή κατανόηση της έννοιας ΕΚΕ από επιχειρήσεις και
πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες):
❖

Προσφορά χορηγιών σε κοινωνικά ιδρύματα και στον αθλητισμό (πχ. Χορηγίες
σε αθλητικές ομάδες, κ.α.)

❖

Στήριξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από οργανώσεις και προγράμματα(πχ.
Οργανωμένες δενδροφυτεύσεις, κ.α.)

❖

Υποστήριξη της παιδείας (πχ. επιβραβεύσεις αριστούχων) και του πολιτισμού
(πχ. εκδηλώσεις και εκθέσεις)
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ποια είναι η βασική τράπεζα της οποίας είστε πελάτης;
2. Φύλο:
Άνδρας Π

Γυναίκα Π

3. Ηλικία:
18 - 25

□

26 - 35

46 - 55

Π

56 και πάνω Π

4. Επάγγελμα:
Φοιτητής/α □
Συνταξιούχος

□

36 - 45

Υπάλληλος

□

□

Οικιακά

□

Ελεύθερος επαγγελματίας

Άνεργος

□

Άλλο:

□

□

5. Εκπαίδευση:
Απόφοιτος/η Γυμνασίου
Απόφοιτος/η Λυκείου

[]

Απόφοιτος/η Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής

Π

Απόφοιτος/η Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού
Άλλο:

Π

______________________

6. Συνολικό Μηνιαίο Προσωπικό Εισόδημα:
Μέχρι 500€

□

1501€ - 2000€

Π

501€ - 1000€

□

2001€ και πάνω Π
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1001€ - 1500€

□

8. Γνωρίζατε τι σημαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
9.

Είστε εξοικειωμένος/η με την ιδέα της ΕΚΕ;

10. Είστε ενημερωμένος/η για το πρόγραμμα ΕΚΕ της
τράπεζας σας;
11. Σας ικανοποιεί το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας
σας;
12. Σας ενδιαφέρει η πορεία που ακολουθεί;
13. Σας ενδιαφέρουν τα προγράμματα ΕΚΕ που
χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες τράπεζες;
14. Γενικά έχετε θετική άποψη για τα προγράμματα
ΕΚΕ;
15. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα ΕΚΕ είναι
σημαντικά;
16. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα ΕΚΕ έχουν μεγάλη
σημασία για εσάς;
17. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα ΕΚΕ είναι αξιόλογα;
18. Θεωρείται ότι τα προγράμματα ΕΚΕ είναι ωφέλιμα;
19. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα ΕΚΕ είναι
απαραίτητα;
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ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ

ΑΥΟΠ

7. Τώρα μάθατε τι σημαίνει ΕΚΕ;
ΝΑΙ
□
ΟΧΙ
□

οαιν

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

20. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα ΕΚΕ είναι ίδια σε
όλες τις τράπεζες;
21. Θεωρείτε ότι έχετε να κερδίσετε κάτι από ένα
πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας σας;
22. Θεωρείτε ότι συμβάλετε με καλό τρόπο στην
κοινωνία μέσα από τα προγράμματα ΕΚΕ της
τράπεζας σας;
23. Θεωρείτε ότι η τράπεζα χρησιμοποιεί τα
προγράμματα ΕΚΕ για να ενισχύσει την φήμη και
την εικόνα της;
24. Θεωρείτε ότι η τράπεζα χρησιμοποιεί τα
προγράμματα ΕΚΕ για να προσελκύσει νέους
πελάτες;
25. Θεωρείτε ότι η τράπεζα χρησιμοποιεί τα
προγράμματα ΕΚΕ από ενδιαφέρον στην κοινωνία;
26. Θεωρείτε ότι η τράπεζα χρησιμοποιεί τα
προγράμματα ΕΚΕ από ενδιαφέρον στο περιβάλλον;
27. Θεωρείται ότι το πρόγραμμα ΕΚΕ της τράπεζας σας
είναι το ιδανικό;
28. Είστε ευχαριστημένος/η με τις υπηρεσίες της
τράπεζας σας άσχετα με την ΕΚΕ της;
29. Είστε σίγουρος/η ότι επιλέξατε την τράπεζα με το
καλύτερο πρόγραμμα ΕΚΕ;
30. Θα συνεργαζόσασταν με μια άλλη τράπεζα με
αφορμή το πρόγραμμα ΕΚΕ της;
31. Θεωρείται ότι μια άλλη τράπεζα θα σας
ικανοποιούσε καλύτερα;
32. Ταυτίζεστε με τους σκοπούς και τους στόχους της
τράπεζας σας;
33. Θεωρείται ότι η τράπεζα σας θα πρέπει να έχει ως
προτεραιότητα τις ηθικές αρχές και όχι την
οικονομική απόδοσή τους;
34. Θα συνεχίζατε να είστε πελάτης της τράπεζας σας ακόμα και αν καταργούσαν το
πρόγραμμα ΕΚΕ της;
ΝΑΙ □
ΟΧΙ
□
ΘΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΟΥΝ

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη βοήθειά σας...
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□
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