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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Χριστίνα-Σταυρούλα Ν. Ψυχογιού: Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη ως 

εργαλείο Marketing και οι σχέσεις με την οικονομική αποδοτικότητα στον 

ελληνικό τραπεζικό κλάδο. 

(με την επίβλεψη του κ. Δημητρόπουλου Παναγιώτη, Ε.Ε.Π) 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να εξετάσει την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη ως κομμάτι της πολιτικής των ελληνικών τραπεζών. Καθώς η 

εφαρμογή της εντάσσεται κατά κανόνα στις αντίστοιχες Διευθύνσεις 

Μάρκετινγκ των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί μέρος της ευρύτερης 

στρατηγικής τους στον τομέα αυτό. Αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τον τρόπο 

και τα μέσα που αυτή ασκείται και να διερευνήσει την επίδραση της στα 

οικονομικά αποτελέσματα των ιδρυμάτων αυτών. Φιλοδοξεί να παράσχει 

έναυσμα για ευρύτερες έρευνες και μελέτες στο πεδίο αυτό, προκειμένου να 

διασαφηνιστεί η επιτυχής εφαρμογή της και η συμβολή της στους στόχους 

του τραπεζικού κλάδου της χώρας. Έγινε ανασκόπηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και εξετάσθηκαν οι κύριες μορφές εφαρμογής της στον 

ελληνικό τραπεζικό τομέα. Εν συνεχεία μέσα από ευρύ δείγμα 

αριθμοδεικτών της περιόδου 2008-2013 επιδιώχθηκε να καταδειχθεί η 

ποσοτική της σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου. Από την 

ανάλυση προέκυψε πως για την παραπάνω χρονική περίοδο η σχέση αυτή 

ήταν αρνητική, οδηγώντας σε διερεύνηση των αιτίων και των αναγκαίων 

προσαρμογών. 

Λέξεις κλειδιά: εταιρική κοινωνική ευθύνη, οικονομική αποδοτικότητα 
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ABSTRACT 

Christina-Stavroula N. Psychogiou: Corporate Social Responsibility as a 

Marketing tool and its relationship with financial performance in the Greek 

banking sector. 

(with the supervision of Dr. Dimitropoulos Panagiotis) 

 

The purpose of this paper was to examine the content of Corporate Social 

Responsibility (CSR) as an integral part of the Greek Banks policy. Since its 

implementation is assigned to the respective Marketing Departments, CSR is 

also part of the broader strategy of the credit institutions. The paper aims to 

clarify the manner and means of the CSR policies and to investigate its impact 

on the financial performance of the Greek banking sector. It also aspires to 

provide motivation for broader and more enhanced research in this field, in 

order to clarify the essential incentives and factors for a successful 

implementation of CSR policies. After reviewing the existing literature, the 

main forms and methods regarding its implementation, were examined. 

Subsequently, by exploiting a wide sample of financial indexes and CSR 

indicators for the period 2008-2013, a quantitative research was performed 

aiming to explore the relation between CSR and financial performance in the 

sector.  Our results indicate a negative relationship between those factors, 

which lea to relevant clarifications and explanations. 

Key words: corporate social performance, financial performance  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες κάθε οικονομία, κράτος και κοινωνία έρχονται αντιμέτωπα με 

μια πλειάδα κίνδυνων και προκλήσεων. Η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του πληθυσμού, η 

ολοένα και μεγαλύτερη εξάντληση των φυσικών πόρων, η εμφάνιση ασθενειών όπως ο covid-

19, τα φαινόμενα διαφθοράς και οικονομικών σκανδάλων, οι οικονομικές κρίσεις όπως αυτή 

του 2008 ,είναι μερικά παραδείγματα.  

Από την άλλη πρωτοποριακές πολιτικές, καινοτόμες στρατηγικές αλλά και νέες ιδέες 

έρχονται να παράσχουν λύσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Έτσι, 

έννοιες όπως η πράσινη ανάπτυξη, η αειφορία, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

φιλοδοξούν να προσφέρουν διέξοδο στις σύγχρονες προκλήσεις κάθε κοινωνίας. Στο πλαίσιο 

αυτό τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες και δη στον δυτικό κόσμο, η 

ΕΚΕ αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δράσης, ενώ ακόμη και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες έχει αρχίσει να βρίσκει εφαρμογή ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων 

που τις ταλανίζουν.  

Οι επιχειρήσεις, όπως και τα φυσικά πρόσωπα, επηρεάζονται από τις ευρύτερες 

κοινωνικές σχέσεις. Είναι δηλαδή κομμάτι του ευρύτερου πλαισίου και αποτελούν. οργανική 

οντότητα του κοινωνικού συνόλου. Ως εκ τούτου οφείλουν να γνωρίζουν και να σέβονται τις 

αξίες της κοινωνίας μέσα στην οποία ενεργούν και αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους. Μια 

επιχείρηση με αρνητικό αντίκτυπο καταστρέφει επί της ουσίας το περιβάλλον από το οποίο η 

επιχείρηση τροφοδοτείται και αργά η γρήγορα τέτοιου είδους πολιτικές βλάπτουν και την ίδια. 

Στον αντίποδα μια επιχείρηση που εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου 

μέσα στο οποίο δρα, μπορεί να αποκομίσει πλήθος θετικών αποτελεσμάτων, όπως 

προσαρμοστικότητα των δομών της, καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, ανάπτυξη 

αυτοματισμών εντός της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μία επιχείρηση έχει να ισορροπήσει τις πολιτικές της μεταξύ 

του προσανατολισμού της στα οικονομικά αποτελέσματα (economic orientation) και 

παράλληλα οφείλει να συμμορφώνεται με το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται.(social orientation). Έτσι τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να εφαρμόζουν 

πολιτικές οι οποίες αφενός οδηγούν στη  μεγιστοποίηση τόσο των κερδών όσο και της αξίας 

της επιχείρησης και από την άλλη οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τις αξίες 

που προσδιορίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν.  

Ενώ εκ πρώτης όψεως οι δυο αυτοί στόχοι φαίνονται αντίθετοι, στην πραγματικότητα 

δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ιστορικά, τους αιώνες που ακολούθησαν την βιομηχανική επανάσταση 

η δράση των επιχειρήσεων είχε σε τεράστιο βαθμό ως κύριο γνώμονα, αν όχι  ως μοναδικό, τη  

μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η τακτική αυτή ωστόσο οδήγησε σε 

κοινωνικές ανισότητες και εντάσεις, απαξίωση των εργατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

ανορθολογική διαχείριση πόρων, περιβαλλοντικές καταστροφές με αρνητικές μάλιστα 

επιπτώσεις και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ακριβώς λόγω των  παραπάνω επιπτώσεων υπήρξε 
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με επιτακτικό τρόπο, η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ  επιχειρήσεων και  

κοινωνίας.  

Έτσι σήμερα είναι πλέον παραδεκτό ότι μία επιχείρηση πρέπει και οφείλει να ενεργεί 

λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και μια σειρά άλλων 

μεταβλητών και παραγόντων. Σύμφωνα με τον Carroll (1991) το νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο (εφαρμογή των νόμων), το ηθικό πλέγμα (δράση εντός των ηθικών αξίων της 

κοινωνίας) και το φιλανθρωπικό πλαίσιο (προσφορά πόρων της επιχείρησης στην κοινότητα) 

καθορίζουν την συμπεριφορά της επιχείρησης και σχηματίζουν ένα πλέγμα εντός του οποίου 

οφείλει να δρα. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το 2015 εισήγαγε τους 17 στόχους για την βιώσιμη 

ανάπτυξη (Sustainable Developmnet Goals-SDGs),  μέσω των οποίων καθορίζεται ο τρόπος 

επίτευξης για μια σειρά από σκοπούς για τις χώρες-μέλη του,  με προεξάρχοντα αυτόν της 

αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της 

φτώχειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

έως το 2030. (sdgs.un.org) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το επιχειρείν κατά κύριο λόγο διέπεται από κανόνες οι οποίοι 

καθορίζονται από τα κοινοτικά όργανα. Η εμπορική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού, η 

κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική στο χώρο της ενέργειας, η νομισματική πολιτική είναι 

μερικά παραδείγματα.  

Πρόσφατα, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 

η οποία θα αποτελέσει το κύριο θεσμικό εργαλείο για την πορεία και τη στρατηγική της 

Ένωσης έως το 2050. Στο κείμενο αυτό διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η Ένωση ασπάζεται 

πλήρως τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών και παράλληλα καθορίζεται πως ο μόνος 

τρόπος επίτευξης τους θα είναι μέσω της εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». 

Στο κείμενο αυτό δρομολογούνται σχέδια δράσης, στρατηγικές και πολιτικές για το  σύνολο 

σχεδόν των οικονομικών κλάδων και τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι έως το 2050. 

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της στρατηγικής είναι η ανταπόκριση  των επιχειρήσεων στις 

σύγχρονες απαιτήσεις. Επί παραδείγματι σε ξεχωριστό άρθρο προκρίνεται η μακροχρόνια 

ανάπτυξη και αειφορία των επιχειρήσεων έναντι των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων. Είναι σαφές λοιπόν ότι η προσαρμογή αυτή οδηγεί στην ολοένα και 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με το περιβάλλον τους και την  αναπροσαρμογή 

των στρατηγικών τους. Με τα δεδομένα αυτά είναι σαφές ότι η έννοια της ΕΚΕ θα έχει ολοένα 

και μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια ενώ παράλληλα θα αποτελεί εργαλείο επίτευξης 

των στόχων των επιχειρήσεων αλλά και των γενικότερων στόχων της κάθε χώρας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συνεπώς, σε όλα τα επίπεδα η αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση  επιχειρήσεων και 

κοινωνίας θα αυξάνεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό. Στο πέρασμα του χρόνου η 

αλληλεπίδραση αυτή έχει μεγεθυνθεί και σήμερα η γενικότερη πολιτική, οι στρατηγικές και οι 

σκοποί, καθορίζονται υπό το πλέγμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, κάτι που από 

την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον συγκεκριμενοποιείται και ποσοτικοποιείται.  
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Έχοντας κατά νου λοιπόν το πλαίσιο το οποίο περιγράφηκε παραπάνω και στο οποίο 

οι επιχειρήσεις θα δρουν τα επόμενα χρόνια, είναι σαφές πως η ΕΚΕ και η σημασία της θα 

είναι καθοριστική προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κάθε επιχείρησης. Μία 

επιτυχημένη πολιτική στον τομέα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλειάδα θετικών 

αποτελεσμάτων όπως επί παραδείγματι θετικά οικονομικά αποτελέσματα, μείωση κόστους, 

προσέλκυση επενδυτών, φήμη και brand-name, αποφυγή κυρώσεων, προσέλκυση 

εργαζομένων. 

Την περασμένη δεκαετία ο τραπεζικός κλάδος έφτασε στο μέγιστο βαθμό 

αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Στην πρόσφατη κρίση σε πολλές χώρες οι πολίτες και οι 

κυβερνήσεις κλήθηκαν να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα παρέχοντας πόρους και 

διασφαλίζοντας ότι αυτό δεν θα καταρρεύσει. Σε μεγάλο βαθμό οι εμπορικές τράπεζες 

κατηγορήθηκαν ως υπαίτιες για ανεύθυνες και επιζήμιες για το κοινωνικό σύνολο πρακτικές 

(τοξικά προϊόντα , υπέρμετρος δανεισμός, ασύμμετρη πληροφόρηση κ.α.). Από την άλλη 

πλευρά το τραπεζικό σύστημα αποτελεί απαραίτητο βραχίονα για την οικονομική ανάπτυξη 

και σταθερότητα. Σήμερα λοιπόν, οι εμπορικές τράπεζες, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη 

χώρα μας, πέρα από τους οικονομικούς τους στόχους,  βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να 

επαναθεμελιώσουν τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο δρουν και να δημιουργήσουν 

θετική εικόνα για τον ρολό τους σε αυτό. 

Στην ελληνική οικονομία καίριο ρόλο κατέχει εδώ και δεκαετίες ο τραπεζικός κλάδος. 

Η ανάπτυξη της οικονομίας, η αύξηση των εξαγωγών, η προσέλκυση αποταμιεύσεων, η 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική 

των εμπορικών τραπεζών. Παράλληλα οι εμπορικές τράπεζες, η βιωσιμότητά τους, τα επιτυχή 

οικονομικά τους αποτελέσματα και η κερδοφορία τους σηματοδοτούν τη γενικότερη 

μακροοικονομική πορεία της της χώρας. Είναι γνωστό πως ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος για 

πάνω από μια δεκαετία αντιμετώπισε πρωτόγνωρα προβλήματα, κρίσεις και δυσκολίες. Ο 

σκληρός ανταγωνισμός από ξένες τράπεζες πριν το 2009, η κρίση χρέους, η επιβολή 

κεφαλαιακών ελέγχων και η τραπεζική αργία, οι απαιτούμενες  ανακεφαλαιοποιήσεις, ο 

υψηλός αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού 

συστημάτων και διαδικασιών, η δυσπιστία του κοινού,  είναι μερικές από τις καταστάσεις που 

βίωσε και βιώνει ως σήμερα  ο κλάδος. Είναι ωστόσο σαφές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια 

ανάκαμψης της οικονομίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χάσματος ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ της Ελλάδος και των εταίρων της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση του 

κλάδου αυτού. Περιγράψαμε παραπάνω το πλαίσιο εντός του οποίου θα κληθούν να 

λειτουργήσουν πλέον οι επιχειρήσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου διαφαίνεται πως η ΕΚΕ θα 

είναι καίριας σημασίας.  Κατά συνέπεια και ο τραπεζικός κλάδος θα πρέπει να προσαρμόσει 

τις προτεραιότητές του και τις πολιτικές του.  

Σκοπός Εργασίας 

 Εδώ και αρκετά χρόνια η έννοια της ΕΚΕ βρίσκει εφαρμογή στις δράσεις και τις 

πρακτικές των ελληνικών τραπεζών. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα με αυξανόμενους ρυθμούς προσπαθούν να επικοινωνήσουν τις δράσεις 

τους στον τομέα αυτό. Τίθενται συνεπώς μια σειρά από ερωτήματα. Πως σχετίζονται οι 
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πολιτικές ΕΚΕ των ελληνικών τράπεζων με τα οικονομικά τους αποτελέσματα και επιπλέον 

ποια είναι τα κίνητρα τους προκειμένου να ασκούν τέτοιες πολιτικές. Συνδέεται η εφαρμογή 

της ΕΚΕ με συγκεκριμένους δείκτες αποδοτικότητας. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέρος 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής ή είναι ένα είδος αναπόφευκτου κόστους. Επιδιώκουν οι 

ελληνικές τράπεζες, δρώντας σε μία επί της ουσίας ολιγοπωλιακή αγορά, να αποκομίσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εφαρμόζοντας πρακτικές ΕΚΕ και εάν ναι τα πλεονεκτήματα 

δύναται να ποσοτικοποιηθούν.  

Επί της ουσίας, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, εάν η εφαρμογή 

τακτικών ΕΚΕ επηρεάζει συγκεκριμένα μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη ή η εφαρμογή της 

αποτελεί δυσανάλογη σπάταλη πολυτίμων πόρων για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. 

Συνεισφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

Στην σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι προκειμένου να 

εκτιμηθεί η επίδραση της ΕΚΕ σε έναν οργανισμό. Έτσι, η μέτρηση της μπορεί να γίνει με 

χρήση ερωτηματολόγιου/συνεντεύξεων, μέσω μελέτης της επίδρασης που αυτή έχει στην 

φήμη (reputation) μίας επιχείρησης, μέσω της παράθεσης και ποσοτικοποίησης των δράσεων 

ΕΚΕ σε ποσοτικά στοιχεία.  

Στην χώρα μας, η πλειοψηφία των σχετικών μελετών αφορά κατά κύριο λόγο την 

καταγραφή των πρακτικών ΕΚΕ τις οποίες χρησιμοποιεί ο τραπεζικός κλάδος. Με  την 

παρούσα εργασία επιδιώκεται να εξεταστεί περαιτέρω η σχέση αυτών των πολιτικών με 

συγκεκριμένα μεγέθη και δείκτες. Θα προσπαθήσουμε συνεπώς να εισφέρουμε διερευνώντας 

εάν η ΕΚΕ και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών οδηγεί σε μεταβολές θεμελιωδών οικονομικών 

μεγεθών στον τραπεζικό κλάδο και εάν εν τέλει υπάρχει  επιστημονικά τεκμηριωμένη σχέση, 

μεταξύ της ΕΚΕ και των μεγεθών αυτών.  

Δομή Εργασίας: 

Στο 1ο κεφάλαιο θα αποσαφηνιστούν ορισμοί, εννοιολογικές προσεγγίσεις και η 

ιστορική εξέλιξη της ΕΚΕ 

Στο 2ο κεφάλαιο θα εξεταστούν συνοπτικά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του 

ελληνικού τραπεζικού κλάδου, η εισαγωγή πρακτικών ΕΚΕ σε αυτόν και τα αίτια, τα κίνητρα 

και τα πιθανά οφέλη για τους οποίους οι ελληνικές τράπεζες την εφαρμόζουν.   

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των πολιτικών ΕΚE, πως αυτές συμβάλλουν στη 

δημιουργία πλεονεκτημάτων και πως συνδέονται με την οικονομική επίδοση των 

επιχειρήσεων 

Στο 4ο θα συσχετισθούν αυτές οι πολιτικές με τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου 

με συγκεκριμένους δείκτες και μεγέθη. Πως δηλαδή επηρεάζει η εφαρμογή της ΕΚΕ 

συγκεκριμένα μεγέθη στον τραπεζικό κλάδο και αν υφίσταται κάποια σχέση και 

αλληλεξάρτηση. 

Τέλος στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αποτίμηση των ευρημάτων και των προοπτικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΕ  

 

1.1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

Η διασύνδεση των ανθρώπινων κοινωνιών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

δεν είναι κάτι νέο, ούτε αποτελεί ένα πρόσφατο φαινόμενο. Είναι γνωστές οι χορηγίες στους 

αρχαίους χρόνους, ο ρόλος των «προστατών» και των «μαικήνων» στην Αναγέννηση. Η έννοια 

του πλουσίου εμπόρου που προβαίνει σε ευεργεσίες, στηρίζει και βοηθά τοπικές κοινότητες 

είναι οικεία ακόμη και στον ελλαδικό χώρο. Κατά την βιομηχανική επανάσταση αρκετές 

επιχειρήσεις προέβαιναν σε αγαθοεργίες, δωρεές και στήριξη των εργαζομένων τους. 

Ωστόσο η έννοια της ΕΚΕ με τη σύγχρονη μορφή της, αρχίζει να διαμορφώνεται τη 

δεκαετία του 1950. Ο Howard D. Bowen (1908-1989) θεωρείται ο «πατέρας» της σύγχρονης 

περιόδου της ΕΚΕ. Στο πρωτοπόρο για την εποχή του βιβλίο, “Social responsibilities of the 

Businessman” αναδεικνύει το γεγονός πως οι ενέργειες και η συμπεριφορά των μεγάλων και 

ισχυρών επιχειρήσεων, επηρεάζουν τη ζωή των πολίτων, μιας και οι επιχειρήσεις δεν είναι 

αποκομμένες από το περιβάλλον στο οποίο δρουν και συνεπώς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν 

την επίδραση που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις και οι πράξεις τους.  Οι ενέργειές τους θα 

πρέπει να διέπονται από τους σκοπούς, τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας εντός της 

οποίας υπάρχουν και  δρουν (Bowen, 1953) 

Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίστηκε από κοινωνικές διεκδικήσεις για την προάσπιση 

των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, την προώθηση των εργατικών αιτημάτων, το 

αντιπολεμικό κίνημα και μία γενικότερη αμφισβήτηση όσων έως τότε θεωρούνταν δεδομένα. 

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε υπό διερεύνηση και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων καθώς αυτές 

αποτελούσαν μέρος του υπό αμφισβήτηση οικοδομήματος. Ο Keith Davis διατύπωσε την 

άποψη ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές απαιτήσεις της περιόδου, ασκούν επί της 

ουσίας πίεση και προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν να επανεξετάσουν τον ρόλο τους. 

Οι επιχειρήσεις φέρουν και αυτές ένα βαθμό κοινωνικής ευθύνης, η οποία μακροπρόθεσμα 

συνδέεται και με τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Τέλος συσχέτισε την ισχύ που κατείχαν 

οι επιχειρήσεις με την ορθή κοινωνική συμπεριφορά, και υποστήριξε ότι η οποιαδήποτε 

κατάχρηση της ισχύος αυτής μακροχρόνια επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα (Davis, 1960)  

Τα κοινωνικά κινήματα και οι διεκδικήσεις εντάθηκαν τα επόμενα έτη καθώς τα κράτη 

έρχονταν αντιμέτωπα με τις συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων 

και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που έπληξε τον πλανήτη τη δεκαετία του 1970. 

Προέκυψε έτσι η απαίτηση παρέμβασης του Κράτους προκειμένου αυτό να συμβάλει στην 

επίλυση των προβλημάτων αλλά και η αναγκαιότητα για επανακαθορισμό των 

επιχειρηματικών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό το ο Archie Caroll, ένας από τους κλασσικούς 

μελετητές της ΕΚΕ, διερεύνησε τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας εισάγοντας το 

μοντέλο των τεσσάρων πυλώνων (ή προσδοκιών) Σύμφωνα με αυτό η ΕΚΕ περιλαμβάνει:  

α) τις οικονομικές προσδοκίες, δηλαδή τη μεγιστοποίηση τόσο  του κέρδους όσο και της 

αξίας της επιχείρησης, προϋποθέσεις απολύτως απαραίτητες για την ύπαρξης της επιχείρησης, 



6 
 

καθώς η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της βασίζεται στην επίτευξη των οικονομικών της 

σκοπών και στόχων. 

β) τις νομικές προσδοκίες, δηλαδή την υποχρέωση της επιχείρησης να δρα στο πλαίσιο που 

καθορίζουν ο Νόμος , οι κανονισμοί και η  γενικότερη νομοθεσία.  Οποιαδήποτε ενέργεια 

εκτός  αυτού επιφέρει ποινές και την επιβολή κυρώσεων.  

γ) τις ηθικές προσδοκίες, οι οποίες ενσωματώνουν το σωστό και το δίκαιο όπως 

αντικατοπτρίζεται σε μια κοινωνία, πέρα από τα τυπικά όρια που θέτει ο Νόμος. Η ισότητα, 

η απαγόρευση των διακρίσεων, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα είναι μερικά παραδείγματα.    

δ) τις διακριτές ή φιλανθρωπικές προσδοκίες, οι οποίες αφορούν δράσεις της επιχείρησης 

οι οποίες βασίζονται στην διακριτική της ευχέρεια και οι οποίες  δεν είναι ούτε υποχρεωτικές, 

ούτε προσδοκώνται από αυτή. Μέσω αυτών επιδιώκεται η διεύρυνση και η σύσφιξη των 

σχέσεων  με την  κοινωνία, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια σχετική  νομική η ηθική 

υποχρέωση. Παράδειγμα είναι οι υποδομές για την αναψυχή των εργαζομένων, η παροχή 

υποτροφιών, η δυνατότητα απασχόλησης αποφυλακισμένων , η εκπαίδευση και κατάρτιση 

ανέργων. (Carroll, 1979, 1991) 

Η επικράτηση των αρχών της ελεύθερης αγοράς και η ελαχιστοποίηση των κρατικών 

παρεμβάσεων αποτέλεσαν τα κυρίαρχα γνωρίσματα της δεκαετίας του 1980. Η οικονομική 

ζωή εδιέπετο από τις απόψεις της Σχολής του Σικάγο σύμφωνα με την οποία, η αγορά και οι  

επιχειρήσεις, μπορούν να επιλύσουν τα οικονομικά προβλήματα εφόσον αφεθούν να 

λειτουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα κορυφώνεται ο 

Ψυχρός Πόλεμος, ενώ εμφανίζονται για πρώτη φορά μια σειρά από νέα κρίσιμα ζητήματα, 

όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος και η επιχειρηματική ηθική. Οι 

προσεγγίσεις της ΕΚΕ προσαρμόζονται και μελετάται η ενσωμάτωση της στις επιχειρηματικές 

πρακτικές, η διασύνδεση ΕΚΕ και χρηματοοικονομικών δεικτών, η μέτρηση της.  Την περίοδο 

αυτή διατυπώνεται η  θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder theory) από τον Edward 

Freeman. Σύμφωνα με αυτή, μια επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της όχι μόνο τα 

συμφέροντα των μετόχων -ιδιοκτητών της, αλλά επίσης τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις και 

άλλων ομάδων που αλληλοεπιδρούν με αυτή, όπως οι πελάτες, οι προμηθευτές, η τοπική 

κοινότητα, οι εργαζόμενοι. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει συγκεκριμένους σκοπούς και 

επιδιώξεις και καθήκον της διοίκησης και των στελεχών της επιχείρησης είναι να αναλύουν, 

να εξετάζουν, να προβλέπουν και κυρίως να ευθυγραμμίζουν τις επιδιώξεις αυτές προς την 

ίδια κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζεται η αξία της επιχείρησης διαχρονικά. 

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Feeeman, ότι οι επιχειρήσεις που παρέμειναν 

εύρωστες στη πάροδο του χρόνου είναι αυτές που μπόρεσαν να ταυτίσουν τα συμφέροντά τους 

με αυτά των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών  (Freeman, 1984, 2001) 

Αναμφισβήτητα η παγκοσμιοποίηση αποτελεί το κυρίαρχο γεγονός για την σύγχρονη 

περίοδο. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια σειρά νέων 

προκλήσεων, όπως η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο, η επέκταση και η εκμετάλλευση  

νέων αγορών, η ανάπτυξη και η διατήρηση της φήμης τους, η λειτουργία σε χώρες με 

διαφορετικά νομικά και θεσμικά πλαίσια, η προσαρμογή σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 
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ενδιαφερόμενων μερών με αντίρροπους  σκοπούς και συμφέροντα. Μετά το 2000, το 

ενδιαφέρον κυβερνήσεων, οργανισμών και πολιτών, επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο 

σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας, σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στην επιχειρηματική 

ευθύνη και ηθική. Tην περίοδο 2000 - 2015 υιοθετούνται από τον Ο.Η.Ε συγκεκριμένοι στόχοι 

για την αειφορία (MDGs/2000, SDGs/2015), υπογράφεται η Συμφωνία των Παρισίων (2015), 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει και προωθεί την ΕΚΕ ως κοινοτική πολιτική για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Παράλληλα η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται από τη 

χρηματοπιστωτική κρίση, την κρίση χρέους και την κρίση στην ευρωζώνη, ενώ  τη 

δεκαπενταετία αυτή έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα μεγάλου μεγέθους εταιρικά 

σκάνδαλα (Εnron, SwissAir, Chiquita, Arthur Andersen, AIG, Lehman Brothers), τα οποία, σε 

συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές συνέπειές της κλόνισαν την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις. 

Κάτω από τις συνθήκες αυτές επανακαθορίστηκε τόσο ο ρόλος των τελευταίων, όσο 

και το τι είναι πλέον απαιτούμενο από αυτές: Η κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική δράση θα 

πρέπει πλέον να ταυτίζεται με την στρατηγική επιλογή για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.    

Η έννοια της ΕΚΕ στο σύγχρονο περιβάλλον θα πρέπει να αποτυπώνει αφενός την 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

επιθυμίες αυτής, αφετέρου η επιχείρηση θα πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη από τη σχέση 

αυτή και να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις των δράσεων της (Lantos, 2001). 

Η επέκταση και η παγίωση της ΕΚΕ ως μέρος της στρατηγικής των επιχειρήσεων είναι 

λοιπόν απότοκος των παραπάνω. Έτσι την περίοδο αυτή σταδιακά δημιουργείται η έννοια της 

στρατηγικής ΕΚΕ (Strategic CSR-SCSR), η οποία έχει ως στόχο να προσδώσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και να βοηθήσει στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. Η ΕΚΕ από απλό 

μέσο άσκησης πολιτικής, στο σύγχρονο περιβάλλον αποτελεί απαραίτητο εργαλείο 

επιχειρηματικής στρατηγικής (Porter and Kramer, 2006). 

1.2: ΟΡΙΣΜΟΙ 

Από την ιστορική αναδρομή που παρατέθηκε είναι εύκολα κατανοητό πως δεν υπάρχει 

ένας συγκεκριμένος και μονοσήμαντος ορισμός για την ΕΚΕ, καθώς αυτή συνεχώς 

εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν 

δοθεί είναι πολλοί και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της έννοιας της ΕΚΕ, ανάλογα με την 

ιστορική της εξέλιξη. 

Έτσι: 

 «η εταιρική κοινωνική ευθύνη αντικατοπτρίζει αυτό που είναι αναμενόμενο και επιθυμητό 

από τις επιχειρήσεις σε οικονομικό, νομικό, ηθικό και φιλανθρωπικό επίπεδο» (Carroll, 1979) 

 «εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριφέρονται 

με ηθικό τρόπο και να συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν 

στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων τους, των οικογενειών τους, της τοπικής 

κοινότητας και γενικότερα της κοινωνίας» (World Business Cousnil for Sustainable 

Development, 1998) 
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«εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν 

σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2001) 

«η εταιρική κοινωνική ευθύνη από ένα πλέγμα ελάχιστων δεσμεύσεων της επιχείρησης, 

σήμερα αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στρατηγικής» (Werther and Chandler, 2005) 

 «η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στα 

ενδιαφερόμενα μέρη και σε όσους επηρεάζονται από τις δράσεις και τις πολιτικές της. Αυτές 

οι υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που θέτει ο Νόμος και τις δεσμεύσεις έναντι των 

μετόχων-ιδιοκτητών. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων ελαχιστοποιεί τους κινδύνους 

και μακροπρόθεσμα μεγιστοποιεί το θετικό αντίκτυπο της επιχείρησης στην κοινωνία» (Smith, 

2001)  

«εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο τους στην 

κοινωνία. Προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι ο σεβασμός της ισχύουσας 

νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για να 

ανταποκρίνονται πλήρως στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

καθιερώσουν διαδικασίες για την ένταξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

δεοντολογικών πτυχών, καθώς και των πτυχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

δικαιωμάτων του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και στη 

βασική στρατηγική τους σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό: 

-τη δημιουργία στο μέγιστο βαθμό, κοινών αξιών για τους ιδιοκτήτες/μετόχους και για τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία στο σύνολο της  

- τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών συνεπειών τους» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) 

 

1.3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 

Παρά τους ποικίλους ορισμούς υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 

συναντώνται σε κάθε επιχείρηση η οποία την εφαρμόζει, Έτσι, η ΕΚΕ: 

– Είναι αυτοδέσμευση, 

– Είναι διαρκής, 

– Αφορά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα, 

– Απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, 

– Εντάσσεται σε ένα στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο, και 
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– Έχει σαν στόχο την υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από την εξισορρόπηση του κόστους που 

εξωτερικεύει η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον και την κοινωνία. (Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης ΕΚΕ, 2014) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται συχνά η ταξινόμηση των διαστάσεων της ΕΚΕ.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει  δύο διαστάσεις. Την εσωτερική διάσταση που αφορά:  

α) Τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού 

 β) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία  

γ) Προσαρμογή στη αλλαγή   

δ) Διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων  

Την εξωτερική διάσταση η οποία αφορά: 

α) Τοπική κοινότητα  

β) Επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές και καταναλωτές 

γ) Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

δ) Τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές ανησυχίες 

Μια ενδιαφέρουσα οπτική δίνει η θεωρία των τριών πυλώνων (tripel bottom line 

theory), όπου  η  εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες 

α) Τον οικονομικό πυλώνα, δηλαδή την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή καθαυτή και τα 

αποτελέσματα αυτής (το κέρδος, οικονομικοί δείκτες) 

β) Τον κοινωνικό πυλώνα, δηλαδή την κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησης  

γ) Τον περιβαλλοντικό πυλώνα, δηλαδή την δράση της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον  

Η αποδοτικότητα μιας εταιρείας, σύμφωνα με την πιο πάνω θεωρία, δεν θα πρέπει να 

είναι αντικείμενο μόνο των οικονομικών της δεικτών, όπως για παράδειγμα τα κέρδη, ή η 

απόδοση μιας επένδυσης, άλλα θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές συνιστώσες.  

Ενώ ο υπολογισμός και η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι σχετικά 

ευχερής, η μέτρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων μιας εταιρείας 

παρουσίαζε εγγενείς δυσχέρειες για μια  μακρά χρονική περίοδο. Στις μέρες μας ωστόσο, αυτό 

φαίνεται να αλλάζει με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς επιταχύνεται η 

ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραμέτρων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήδη μια 

σειρά διεθνών προτύπων, όπως ο δείκτης GRI, το ISO26000, τα περιβαλλοντικά EMAS και 

ISO4001 εφαρμόζονται από πλειάδα επιχειρήσεων προκειμένου να καταγραφεί η επίδοση τους 

σε θέματα ΕΚΕ. Παράλληλα, Η Οδηγία 2014/95 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεσμοθετεί 

νομικά την υποχρέωση των μεγάλων εταιρειών να υποβάλλουν μαζί με τον ισολογισμό τους 
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και μία μη-χρηματοοικονομική έκθεση η οποία θα περιέχει πληροφορίες για κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά θέματα τα οποία άπτονται του πεδίου δράσης τους. Η ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής  λογιστικής, οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης του περιβάλλοντος, η 

κοστολόγηση των εκπομπών CO2 σε χρηματικές μονάδες, είναι μερικά ακόμη παραδείγματα. 

Στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζεται ως προτεραιότητα η ταξινόμηση των   

επιχειρηματικών δράσεων, ενώ οι εταιρείες πλέον εντάσσουν  στις εκθέσεις και απολογισμούς 

τους εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πιο πάνω δείχνουν πως η απόδοση μιας 

επιχείρησης σύντομα θα περιλαμβάνει τόσο οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς-

κοινωνικούς δείκτες κάτι που υποστηρίζει η θεωρία τριών πυλώνων. 

  Είναι επομένως κατανοητό πως το  κίνητρο της επιχείρησης καθορίζει και την μορφή 

της ΕΚΕ που θα εφαρμόσει με τα ανάλογα αποτελέσματα στα οικονομικά μεγέθη και την εν 

γένει συμπεριφορά της.  

 

1.4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ΕΚΕ στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών έχει εξελιχθεί προσαρμοζόμενη στις 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απαιτήσεις της κάθε χρονικής περιόδου. Ο πυρήνας της 

βέβαια παραμένει ίδιος και αφορά τη σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον που αυτή 

λειτουργεί. Ακριβώς αυτή η σχέση και επενέργεια της επιχείρησης γίνεται αντικείμενο 

ποσοτικοποίησης, εκτίμησης και καταμέτρησης με όλο και πιο ταχείς ρυθμούς. Πέρα από τα 

διαφορετικά κίνητρα που μπορεί να ωθούν την κάθε εταιρεία στην εφαρμογή της ΕΚΕ είναι 

βέβαιο πως η σημασία και η αξία της διαχρονικά έχει μεγεθυνθεί, ώστε σήμερα να είναι 

απαραίτητο κομμάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΕ  

2.1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελείται, όπως είναι ευρέως γνωστό, κατά κύριο λόγο, από 

το σύνολο των εμπορικών τραπεζών και της εκδοτικής-κεντρικής τράπεζας. Η χώρα μας όντας 

ενταγμένη στην Ο.Ν.Ε και φιλοδοξώντας να αποτελέσει μέλος του σκληρού πυρήνα των 

κρατών - μελών της Ε.Ε,  έχει ως σημείο αναφοράς την ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα. Η 

βασικότερη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών είναι η διαμεσολάβησή τους στην αγορά 

χρήματος, εκεί, δηλαδή, όπου το χρήμα ζητείται και προσφέρεται. Αποτελούν δηλαδή τον 

«μεσάζοντα» μεταξύ ελλειμματικών και πλεονασματικών οικονομικών μονάδων. Στις 

σύγχρονες κοινωνίες η σημασία  του τραπεζικού συστήματος είναι ζωτική καθώς η ορθή 

λειτουργία του εξασφαλίζει την συγκέντρωση αποταμιεύσεων από νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις και την  τροφοδότηση με τα αναγκαία κεφάλαια για την διενέργεια επενδύσεων 

στους διάφορους παραγωγικούς κλάδους. Πέρα από την παραπάνω βασική λειτουργία του,  το 

πιστωτικό σύστημα διασφαλίζει την ίδια τη λειτουργία της αγοράς μέσω των συστημάτων 

πληρωμών, την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. Ειδικότερα για την Ελλάδα 

η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην αναγκαία, μετά την πρόσφατη κρίση, 

αναδιάρθρωση της οικονομίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την  ενίσχυση του κλάδου των 

εμπορεύσιμων αγαθών, την  ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής των επιχειρήσεων 

και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας. 

Παράλληλα η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η διεκπεραίωση τους μέσω των 

εμπορικών τραπεζών συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων. Η αποτελεσματική δράση του τραπεζικού συστήματος διασφαλίζει την 

εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και εν τέλει τη  

βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί εν συντομία η πορεία του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος τις τελευταίες δεκαετίες, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά  του στη σημερινή εποχή. 

Παράλληλα γίνεται διερεύνηση των κινήτρων εφαρμογής της ΕΚΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα 

και παρέχεται μια πιο λεπτομερής ανάλυση των δράσεων και των σχετικών πολιτικών.   

2.2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η Δεκαετία πριν την κρίση 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχίζει να 

προσαρμόζεται στις μεταβολές που επιφέρει  το διεθνές περιβάλλον, οι κοινοτικές πολιτικές 

και η απόφαση για την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε). 

Έτσι η εγχώρια τραπεζική αγορά βαίνει προς την  απελευθέρωση της, καταργούνται σταδιακά 

κρατικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και περιορισμοί. Παράλληλα πραγματοποιούνται τα πρώτα 

βήματα εκσυγχρονισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων με την εισαγωγή νέων προϊόντων και 

τεχνολογίας. Η σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας και η προσδοκία ένταξης στην Ο.Ν.Ε 

μειώνουν το κόστος δανεισμού, ενώ η χαμηλή δανειακή επιβάρυνση νοικοκυριών και 
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επιχειρήσεων συνεπάγεται δυνατότητες επέκτασης και επαύξησης των μεριδίων αγοράς και 

της κερδοφορίας.  

Η ένταξη της Ελλάδος στην ζώνη του ευρώ το 2001, αποτέλεσε το έναυσμα νέων 

ανακατατάξεων και  εξελίξεων για τον κλάδο: χαμηλά εμπόδια στη διεθνή κίνηση κεφαλαίων 

ευχέρεια εισόδου στην τραπεζική αγορά, υιοθέτηση ρυθμίσεων όπως η MiFid, απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε χρηματαγορές. Το θετικό οικονομικό κλίμα στη χώρα αλλά και γενικότερα στην 

Ε.Ε, μεταφραζόταν σε αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα μελλοντικά εισοδήματα γεγονός που με 

τη σειρά του οδηγούσε σε αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης και κατανάλωσης αλλά και της 

αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Μικρομεσαίες και ατομικές  

επιχειρήσεις απέκτησαν για πρώτη φορά πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση 

τροφοδοτώντας από τη  μεριά τους και αυτές, την επέκταση της τραπεζικής πίστης.  Υπό τις 

συνθήκες αυτές οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν την αύξηση της κερδοφορίας τους μέσω της 

εκμετάλλευσης και της επέκτασης του δικτύου λιανικής, επιτυγχάνεται  μεγέθυνση του κλάδου 

και επιπλέον παρατηρείται έντονη εξωστρέφεια. Η πολιτική ομαλοποίηση στις χώρες της 

Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιτρέπει την επέκταση των εργασιών προς 

αυτές με στόχο την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχουν νέες αγορές και εκατομμύρια 

δυνητικών πελατών.  

Βασικό γνώρισμα της περιόδου είναι η εξάπλωση και μεγέθυνση του κλάδου. Η 

δανειοδότηση και η παροχή κάθε είδους χορηγήσεων στα ελληνικά νοικοκυριά και στις 

επιχειρήσεις οδηγούν στην ολοένα και μεγαλύτερη επέκταση των τραπεζικών εργασιών. Η 

επέκταση αυτή τροφοδοτεί την ιδιωτική κατανάλωση , η οποία με τη σειρά της, ακριβώς λόγω 

των  διαθρωτικών  προβλημάτων, της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 

και της αδυναμίας συναλλαγματικών υποτιμήσεων, οδηγεί σε ανεξέλεγκτες ροές εισαγωγών, 

επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των 

δημοσίων οικονομικών. Οι χορηγήσεις  του τραπεζικού συστήματος τη περίοδο αυτή κατά 

κύριο λόγω κατευθύνονται στο μη εμπορεύσιμο τομέα. Οι τράπεζες και οι διοικήσεις τους 

λειτουργούν έχοντας ως γνώμονα την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους και την 

βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τους μέτοχους -ιδιοκτήτες.  

Από την χρηματοοικονομική κρίση έως σήμερα 

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση δεν επηρέασε καίρια τις ελληνικές τράπεζες 

καθώς αυτές είχαν εκτεθεί σε μικρό βαθμό σε σχετικά «τοξικά» προϊόντα,  συνέβαλε  μάλιστα 

στην προσέλκυση καταθέσεων, ειδικά μετά την κατάρρευση της Lehmnan Brothers. Η 

ιδιαιτερότητα στην κρίση που έπληξε τη χώρα μας εδράζεται στο γεγονός πως αυτή προήλθε 

από την εκτίναξη του Δημόσιου χρέους και την ανεπάρκεια των οικονομικών μεγεθών του 

Κράτους. Σε αντίθεση με άλλες χώρες η ελληνική κρίση προέκυψε από την ανάγκη διάσωσης 

του ελληνικού κράτους και όχι από την ανάγκη διάσωσης πιστωτικών ιδρυμάτων, πάρα τις 

εγγενείς αδυναμίες που αυτά παρουσίαζαν. Ωστόσο, η ύφεση και η κρίση χρέους έπληξαν το 

τραπεζικό σύστημα και έφεραν στην επιφάνεια τις αδυναμίες αυτές. Η συνεχής υποβάθμιση 

της πιστοληπτικής ικανότητας  της Ελλάδος από διεθνείς οίκους έφερε νομοτελειακά και τον 

αποκλεισμό των τραπεζών από τις διεθνείς χρηματαγορές. Η εκροή καταθέσεων, η 

ανεξέλεγκτη ανεργία και η μείωση του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τη 
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διάρκεια της κρίσης, οδήγησαν σε  αδυναμία εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων με τις 

τράπεζες να παρουσιάζουν φτωχή κερδοφορία, απομείωση  της αξίας των περιουσιακών τους 

στοιχείων και κατάρρευση της χρηματιστηριακής τους αξίας, γεγονότα που  επιτάθηκαν με 

τους κεφαλαιακούς ελέγχους και την τραπεζική αργία. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι 

τράπεζες έπρεπε να στηριχθούν, να διασφαλισθεί η ρευστότητά τους και να επιτευχθεί η 

σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μέσα από ευρεία ανακεφαλαιοποίηση, 

πακέτα χρηματοδοτικής στήριξης, προσφυγή στον έκτακτο μηχανισμό ενίσχυσης ρευστότητας 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θεσμικές παρεμβάσεις επιτεύχθηκε η αποτροπή της 

συνολικής κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. Το καθολικό κόστος ωστόσο ήταν και 

αυτό υψηλό. Μια σειρά από πιστωτικά ιδρύματα αποδείχθηκαν μη βιώσιμα και είτε 

συγχωνευθήκαν, είτε  οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση, ο κλάδος συρρικνώθηκε, η πλειοψηφία των 

ξένων εμπορικών τραπεζών αποχώρησε από τη χώρα, θυγατρικές επωλήθησαν και 

δραστηριότητες στο εξωτερικό διακοπήκαν προκειμένου να εξοικονομηθούν οι αναγκαίοι 

πόροι.   

Η κρίση χρέους που έπληξε τη χώρα μας για σειρά ετών, αποκάλυψε αδιαμφισβήτητα 

τις παθογένειες και αδυναμίες των παραγωγικών κλάδων. Στο τραπεζικό τομέα αυτές μπορούν 

να συνοψισθούν σε μια πρόταση, στην ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση, η οποία ευνοήθηκε 

από τις ευρωπαϊκές και εγχώριες συνθήκες, την ανεπαρκή εποπτεία και σε τελική ανάλυση 

από τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Εν ολίγοις, στο βωμό της ανάπτυξης και 

της εξάπλωσης θυσιάστηκε η ασφάλεια του συστήματος. 

  Τη δεκαετία του 1990 ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις παραμένει χαμηλός, 

υποδηλώνοντας έτσι πως υπάρχουν σαφή περιθώρια εκμετάλλευσης των υφιστάμενων 

καταθέσεων αλλά και ταυτόχρονα υποδεικνύει πως το σύστημα διέπεται από ασφάλεια και 

υψηλή δυνατότητα υπερκέρασης τυχόν προβλημάτων. Αντιθέτως τη δεκαετία του 2000 αφενός 

λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού καταθέσεων αφετέρου λόγω της μεγέθυνσης των 

χορηγήσεων η σχέση αυτή ανατρέπεται δραματικά υπερβαίνοντας κατά πολύ το εύρος του 

0,70 που την εποχή εκείνη θεωρούνταν ως το ιδανικό.  

Ενώ λοιπόν, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος,  το έτος 1995  για κάθε ένα ευρώ 

καταθέσεων οι τράπεζες δάνειζαν 0.48 ευρώ το 2010 είχαν φτάσει να δανείζουν 1,17 ευρώ για 

κάθε ένα ευρώ καταθέσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιθωρίων ασφάλειας του 

συστήματος και την αδυναμία αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μειώθηκε δραματικά και ο αριθμός των 

ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνταν στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Συγχωνεύσεις, 

εκκαθαρίσεις,  εξαγορές και διακοπή λειτουργίας οδήγησαν στον περιορισμό του αριθμού και 

στη συγκέντρωση του κλάδου. Η Οι συγχωνεύσεις  της Αγροτικής και της  Εμπορικής 

τράπεζας, η διακοπή λειτουργίας των κυπριακών υποκαταστημάτων στην  Ελλάδα, η 

εκκαθάριση μικρών συνεταιριστικών τραπεζών  και η αποχώρηση της Citibank είναι μερικά 

παραδείγματα.  

Σήμερα οι το σύνολο του ενεργητικού  του κλάδου συγκεντρώνεται επι της ουσίας σε 

5 πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα   4 συστημικά  παρουσιάζουν παρόμοια και ανάλογα 
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μεγέθη. Αυτή η κατάσταση είναι εμφανές πως έχει οδηγήσει στη δημιουργία αγοράς 

ολιγοπωλιακής μορφής  και στην υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών. (Πίνακας 2.1) 

Πίνακας 2.1: Η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

Συγκεντρωτικά στοιχεία 2002 2019 

Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες 26 9 

Ξένες Τράπεζες 21 3 

Συνεταιριστικές Τράπεζες 15 1 

Σύνολο 62 13 

Προσωπικό 63.407 37.734 

Καταστήματα 3.248 1.838 

ΑΤΜ 4.961 5.854 

(Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 01/2021) 

 

Κατόπιν αναδιαρθρώσεων, παρεμβάσεων και αλλαγών οι εναπομείναντες τράπεζες 

παρουσιάζουν τα τελευταία έτη βελτιώσεις σε μια σειρά από βασικούς δείκτες.  Επι 

παραδείγματι,  ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις το τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν στο 

83,74%,   ο δε δείκτης Τier1 , που αντικατοπτρίζει τη κεφαλαιακή επάρκεια έχει ανέλθει πλέον 

στο 14,73% (Πίνακες 2.2&2.3). Παράλληλα με μια σειρά προγραμμάτων εξυγιάνσεως και 

προσαρμογών έχει επιδιωχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η συρρίκνωση του 

λειτουργικού κόστους (υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προγράμματα εθελούσιας εξόδου,  

εκσυγχρονισμός διαδικασιών και κανονισμών). 

Πίνακας 2.2: Σχέση Δανείων προς Καταθέσεις 

3ο Τρίμηνο 2020 

Δείκτης Δάνειων προς Καταθέσεις 

Βέλγιο 0.9078 Κύπρος 0.626 

Γερμανία 1.2762 Λιθουανία 0.7141 

Εσθονία 1.0923 Λουξεμβούργο 0.7429 

Ιρλανδία 0.9007 Μάλτα 0.5224 

Ελλάδα 0.8374 Ολλανδία 1.1532 

Ισπανία 1.0559 Αυστρία 0.9897 

Γαλλία 1.0707 Πορτογαλία 0.7615 

Ιταλία 1.0102 Φινλανδία 1.7709 

(Πηγή : Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 12/2020) 
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Πίνακας  2.3 : Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  

3ο Τρίμηνο                                                                                           

2020 

Δείκτης                 

Tier1 (%) 

Δείκτης                 

CET1 (%) 

Δείκτης Συνολικής                                                        

Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 

Βέλγιο 0.1785 0.19 0.2107 

Γερμανία 0.1547 0.1684 0.1948 

Εσθονία 0.2878 0.2878 0.2881 

Ιρλανδία 0.1906 0.2028 0.2268 

Ελλάδα 0.1472 0.1473 0.1637 

Φινλανδία 0.1743 0.1887 0.2081 

Ισπανία 0.1254 0.1406 0.1623 

Γαλλία 0.1537 0.1634 0.1891 

Ιταλία 0.1513 0.1668 0.191 

Αυστρία 0.1366 0.1532 0.1829 

Πορτογαλία 0.1342 0.1441 0.1629 

Κύπρος 0.1664 0.1846 0.1948 

Λιθουανία 0.2175 0.2175 0.2211 

Λουξεμβούργο 0.1921 0.195 0.2057 

Μάλτα 0.1776 0.1776 0.2081 

Ολλανδία 0.1716 0.1923 0.2327 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 12/2020) 

Ωστόσο παρά την αισθητή βελτίωση το κύριο πρόβλημα του κλάδου παραμένει αυτό 

των «Μη Εξυπηρετούμενων Δάνειων» (NPL-Non Performing Loans). Απότοκο 

προγενέστερων της κρίσης πολιτικών, το πρόβλημα  επιδεινώθηκε περαιτέρω  από την  ύφεση, 

την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, τις φορολογικές  επιβαρύνσεις, την  υπερχρέωση 

και τον περιορισμό  του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γεγονότα που οδήγησαν 

στη δραματική επιδείνωση του δείκτη, κάτι που είναι ορατό από απλή επισκόπηση των 

στοιχείων του Πίνακα  2.4. 
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Πίνακας 2.4 : Εξέλιξη Μη-Εξυπηρετούμενων Δάνειων, Ελλάδα 

Σύνολο Ελληνικών Τραπεζών (Εμπορικές & Συνεταιριστικές) 

Δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Δάνειων (%)  

Δεκέμβριος 2002 8.1 

Δεκέμβριος 2003 8.0 

Δεκέμβριος 2004 7.9 

Δεκέμβριος 2005 7.2 

Δεκέμβριος 2006 6.2 

Δεκέμβριος 2007 5.2 

Δεκέμβριος 2008 5.7 

Δεκέμβριος 2009 9.5 

Δεκέμβριος 2010 14.1 

Δεκέμβριος 2011 21.5 

Δεκέμβριος 2012 31.3 

Δεκέμβριος 2013 39.5 

Δεκέμβριος 2014 43.5 

Δεκέμβριος 2015 48.1 

Δεκέμβριος 2016 48.5 

Δεκέμβριος 2019 40.6 

Σεπτέμβριος 2020 35.8 

(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 12/2020) 

Είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η προώθηση αλλαγών και η  δημιουργία ενός νέου 

πλαισίου προκειμένου οι εναπομείναντες τράπεζες να απεγκλωβιστούν από τα συσσωρευμένα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το πρόβλημα  αυτό  επιφέρει δέσμευση πόρων και κεφαλαίων, 

δυσχεραίνει την  κερδοφορία και την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύγχρονο 

περιβάλλον.  

Εν κατακλείδι, παρά τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις, τις παρεμβάσεις και τις 

αδιαμφισβήτητες προόδους ακόμη και σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα συρρικνώνονται και 

αδυνατούν να επιτελέσουν τον πρωταρχικό τους ρόλο, την τροφοδότηση δηλαδή  της 

οικονομίας με τα αναγκαία κεφάλαια. Στο πλαίσιο δε της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
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της αειφόρου ανάπτυξης είναι καίριας σημασίας η ενεργότερη συμμετοχή των τραπεζών στην  

προσπάθεια αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας. Η μονομερής επικέντρωση στην  

κερδοφορία και στη μη λελογισμένη επέκταση, σε συνδυασμό με την δημοσιονομική κρίση, 

επέδρασσε αρνητικά στα μεγέθη και την βιωσιμότητα του κλάδου. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

πρέπει πλέον να ανακατευθύνουν την λειτουργία και τη στρατηγική τους με στόχο όχι πλέον 

την βραχυπρόθεσμη επίτευξη οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά την μακροπρόθεσμη 

αειφορία και ανάπτυξη. Στη νέα αυτή πραγματικότητα αναγκαίο και αναπόσπαστο κομμάτι 

είναι και η ΕΚΕ.  

 

2.3: ΚΙΝΗΤΡΑ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΕ 

Η παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης επιφέρει μεταξύ άλλων και την παραγωγή 

αρνητικών εξωτερικοτήτων σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Αυτές τις 

εξωτερικότητες η εφαρμογή της ΕΚΕ προσπαθεί να εξαλείψει και να μειώσει. Το παραπάνω 

αποδεικνύεται από την αλματώδη ανάπτυξη της σημασίας της ΕΚΕ τις τελευταίες δεκαετίες, 

καθώς αυτή αφορά τις επιχειρήσεις και τα παρεπόμενα της δράσης αυτών.  

Οι επιχειρήσεις, όπως γνωρίζουμε επιδιώκουν να λειτουργούν σε συνθήκες 

αριστοποίησης τόσο του κόστους όσο και των εσόδων τους. Η εισαγωγή λοιπόν πολιτικών 

ΕΚΕ αναπόδραστα τις επηρεάζει με τρόπο ώστε η επιχείρηση να πρέπει να λειτουργήσει σε 

σημείο διαφορετικό από αυτό που η οικονομική θεωρία καθορίζει ως άριστο. 

Από την πλευρά τους κόστους, η παραγωγή της κοινωνικά επιθυμητής ποσότητας του 

προϊόντος μπορεί επί παραδείγματι να οδηγήσει σε μεταβολές της παραγωγής, σε αύξηση του 

οριακού κόστους, σε εγκατάλειψη μέρους των δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια μεταβολή της 

παραγωγής σε  επίπεδο άλλο, διαφορετικό από το άριστο,  συνεπάγεται επιπλέον κόστος για 

την επιχείρηση. Σε αυτό μπορούν να προστεθούν τα κόστη ευκαιρίας, το πιθανό κόστος 

επένδυσης που δεν έχει ανακτηθεί, οι δαπάνες που αφορούν την ΕΚΕ, η παραγωγική 

δυναμικότητα που μένει ανεκμετάλλευτη. 

Από την πλευρά των εσοδών η εφαρμογή της ΕΚΕ δύναται να αυξήσει τα έσοδα μέσω 

της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη δημιουργία φήμης για τη εταιρεία, την 

αύξηση της τιμής πώλησης, την επέκτασης στα μερίδια αγοράς, την αύξησης εμπιστοσύνης 

των πελατών (customer and brand loyalty)  

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες κινήτρων 

αναφορικά με την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ: 

α) Στρατηγικά κίνητρα, 

Σε αυτή την  περίπτωση, η επιχείρηση μεταβάλλει την παραγωγή της με σκοπό να μειώσει τις 

εξωτερικότητες που δημιουργεί, αλλά παράλληλα στοχεύει με την εφαρμογή της ΕΚΕ να 

βελτιώσει την οικονομική της απόδοση και τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες. Η ΕΚΕ για 

αυτή αποτελεί στρατηγικό εργαλείο, καθώς δεν σκοπεύει να εσωτερικοποιήσει την αύξηση 

του κόστους, αλλά αντίθετα επιδιώκει να αποκομίσει σαφή και μετρήσιμα οφέλη.  
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β) Αλτρουιστικά κίνητρα,   

Σε αυτή την  περίπτωση, η επιχείρηση μεταβάλλει την παραγωγή της με σκοπό να μειώσει τις 

εξωτερικότητες που δημιουργεί, εσωτερικοποιώντας την αύξηση του κόστους. Δεν επιδιώκει 

με την εφαρμογή της ΕΚΕ να επηρεάσει άμεσα και με θετικό τρόπο τα οικονομικά της μεγέθη, 

αλλά λειτουργεί «ανιδιοτελώς», προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος    

γ) Πράσινο ξέπλυμα (greenwashing),  

Σε αυτή την  περίπτωση, η επιχείρηση δεν εσωτερικοποιεί την αρνητική εξωτερικότητα. Επί 

της ουσίας οι δαπάνες και οι ενέργειές της είναι ελάχιστες, αναφορικά με τη μείωση ή την 

εξάλειψη της. Επιπλέον χρησιμοποιεί τακτικές μάρκετινγκ και μεθόδους εταιρικής 

επικοινωνίας, προκειμένου να οικοδομήσει μεθοδικά ένα θετικό περιβαλλοντικό-κοινωνικό 

προφίλ, τόσο για την εταιρεία όσο και για τα προϊόντα της  

 

 

2.4: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΕ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Αναφερθήκαμε με συνοπτικό τρόπο στην εξέλιξη του τραπεζικού τομέα και στη 

σημερινή του κατάσταση. Ένα βασικό γνώρισμα είναι η ολιγοπωλιακή φύση του κλάδου με 

την  ύπαρξη τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-ΕΤΕ, Τράπεζα 

Πειραιώς, Eurobank, AlphaBank), οι οποίες συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μεριδίου 

αγοράς, ενεργητικού και μεγεθών. Για το λόγο αυτό θα προχωρήσουμε περαιτέρω 

λαμβάνοντας μόνο αυτές υπόψιν στην ανάλυσή μας. 

Στην ολιγοπωλιακής μορφής αγορά είναι γνωστό πως υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Συχνά υφίστανται καρτέλ και συμπαιγνίες, με 

αποτέλεσμα η τιμή να μην είναι το κύριο πεδίο ανταγωνισμού, αλλά αντίθετα αυτός να 

μεταφέρεται σε άλλες σφαίρες όπως η εικόνα του προϊόντος, η συνεπής πελατεία (loyalty), η 

διαφοροποίηση, η επιχειρησιακή φήμη.  

Παράλληλα είδαμε πως κάθε επιχείρηση, έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις προκειμένου 

να ασκεί πολιτικές ΕΚΕ (Στρατηγική, Αλτρουιστική, Green-Washing). Είναι σαφές πως οι 

συστημικές τράπεζες επιδιώκουν την κερδοφορία, ειδικά έπειτα από την πρόσφατη κρίση, κάτι 

που αποτελεί θεμιτό επιχειρηματικό στόχο αποκλείοντας έτσι τα αλτρουιστικά κίνητρα 

εφαρμογής της ΕΚΕ. 

Συνδυάζοντας λοιπόν την μορφή αγοράς του κλάδου και την επιδίωξη της κερδοφορίας 

από την πλευρά των τραπεζών εύκολα μπορούμε να συνάγουμε πως η υιοθέτηση και εφαρμογή 

πολιτικών ΕΚΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή για αυτές, 

Εξετάζοντας τις αρχές που διέπουν την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ), ή αλλιώς Εταιρική Υπευθυνότητα, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα πως  αυτές από κοινού αναγνωρίζουν και αποδέχονται ω κοινό έδαφος τα 

εξής: 



19 
 

Α) Έχοντας ως γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη τους, δεσμεύονται να λειτουργήσουν με 

υπευθυνότητα, συνεκτιμώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

παραμέτρους της λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό προάγουν την επικοινωνία και τη 

συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Β) Οι δραστηριότητες τους συνδέονται άμεσα με την κοινωνία και τους πολίτες. Συνεπώς 

οφείλουν να συμβάλουν στην στήριξη της κοινωνίας, του πολιτισμού, της παιδείας, της 

υγείας και του περιβάλλοντος. 

γ) Οι αρχές της ΕΚΕ εφαρμόζονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών τους,  

με παράλληλη επιδίωξη την συμμόρφωση συνεργατών και προμηθευτών με τις αρχές ΕΚΕ οι 

οποίες διέπουν την λειτουργία της κάθε τράπεζας. 

Οι τρεις αυτές κοινές παραδοχές καθορίζουν την στάση τους απέναντι στην κοινωνία 

εντός της οποίας αναπτύσσουν τη επιχειρηματική τους δράση και αποτελούν τη βάση για την 

άσκηση των πολιτικών ΕΚΕ της καθεμίας.  

Η ΕΚΕ υπάγεται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων,  η οποία και έχει  την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ορθή εφαρμογή 

και τον έλεγχο αυτής. Όλα τα ιδρύματα συμμετέχουν σε πλειάδα φορέων με αντικείμενο την 

ΕΚΕ αλλά και σε διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες αξιολόγησης των επιδόσεων τους στον 

τομέα αυτό (UN Global Compact, EMAS, GRI Standards, Financial Times Stock 

Exchange4Good, ESG Ratings, UNEP FI). 

Προκειμένου να ασκείται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η πολιτική ΕΚΕ, η κάθε 

τράπεζα προβαίνει στην αναγνώριση των Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholders) και της 

Βιωσιμότητας (Sustaibability), καθορίζει την Ουσιαστικότητα των θεμάτων (Materiality) και 

τέλος διασφαλίζει την Πληρότητα των δεδομένων (Completeness).  

Αφού γίνει αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών, πραγματοποιείται μεταξύ τους 

διαβούλευση από την οποία προκύπτουν τα ουσιαστικά θέματα. Τα αποτελέσματα 

διαβαθμίζονται, συσχετίζονται με τους στόχους για τη  βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs) και 

αποφασίζονται οι κατάλληλες πολιτικές για το καθένα από αυτά. Συνήθως ενδιαφερόμενα 

μέρη είναι οι Εργαζόμενοι, οι Πελάτες (ιδιώτες πελάτες, επιχειρήσεις, Δημόσιο), οι Επενδυτές 

και Αναλυτές (μέτοχοι, ομολογιούχοι, οίκοι αξιολόγησης) και η Κοινωνία (Κράτος, τοπικές 

κοινότητες, εποπτικές αρχές, ΜΚΟ). Μεταξύ αυτών επιδιώκεται η συνεχής επικοινωνία και 

συνεργασία. Στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι η ανεύρεση και ιεράρχηση των 

ουσιαστικών θεμάτων. Στους εικόνες 2.1 και 2.2  φαίνονται τα ουσιαστικά θέματα ΕΚΕ και οι 

ανάλογοι στόχοι βιωσιμότητας του Ο.Η.Ε  για την  AlphaBank το 2019 και την ΕΤΕ το έτος 

2018. 
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Εικόνα 2.1: AlphaBank Ουσιαστικά Θέματα EKE 2019

(Πηγή: Έκθεση EKE 2019) 
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Εικόνα 2.2 : ΕΤΕ Ουσιαστικά Θέματα EKE  2018 

 

(Πηγή: Έκθεση EKE 2019) 
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Είναι αυτονόητο ότι οι τράπεζες, μπορεί να εστιάσουν και να συνεισφέρουν σε 

συγκεκριμένους πεδία από το σύνολο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης,  όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 2.5 : 

Πίνακας 2.5: Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών 

Στόχος 3 Καλή Υγεία και Ευημερία 

Στόχος 4 Ποιοτική Εκπαίδευση 

Στόχος 8 Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική 

Ανάπτυξη 

Στόχος 9 Βιομηχανία-Υποδομές-Καινοτομία 

Στόχος 13 Δράσεις για το Κλίμα 

Στόχος 16 Ειρήνη-Δικαιοσύνη-Ισχυροί Θεσμοί 

(Πηγή: Εκθέσεις EKE τραπεζών 2007-2019) 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έχει θεσμοθετηθεί από όλα τα ιδρύματα η 

άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής ΕΚΕ και η ανά έτος δημοσίευση σχετικών εκθέσεων 

πεπραγμένων όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.  Η σύνταξη και η 

έκδοση των εκθέσεων αυτών γίνεται με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (GRI standards) και 

την συνδρομή εξωτερικών ελεγκτών, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η εγκυρότητά 

τους.  

Η Στρατηγική και των τεσσάρων συστημικών  τραπεζών αναφορικά με τη ΕΚΕ 

στηρίζεται σε τέσσερεις πυλώνες: Αγορά, Προσωπικό, Περιβάλλον, Κοινωνία, για τους 

οποίους αναπτύσσονται διακριτές δράσεις και πρωτοβουλίες. Οι πυλώνες αυτοί 

αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την εφαρμοζόμενη πολιτική ΕΚΕ της κάθε τράπεζας. 

Πυλώνας 1: Αγορά 

 Οι Τράπεζες αναγνωρίζουν πως οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν την αγορά, 

αλληλοεπιδρούν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αυτή σε πολλαπλά επίπεδα και για το 

λόγο αυτό  καθορίζουν συγκεκριμένες αρχές και πολιτικές στο πλαίσιο της εταιρικής 

υπευθυνότητας, βάσει των οποίων θα πρέπει να διεξάγονται οι ανωτέρω επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Αυτές αφορούν μια σειρά ζητημάτων,  όπως : 

Πρόσβαση  

Αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στις τραπεζικές 

υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν εκατοντάδες ΑΤΜ τα οποία εξυπηρετούν κάτοικους 

απομακρυσμένων περιοχών. Λαμβάνοντας υπόψιν την γεωγραφική δομή της χώρας  τα 

πιστωτικά ιδρύματα διατηρούν  έως και σήμερα ένα διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων που 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

Παράλληλα διασφαλίζεται η επαρκής εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων ομάδων πληθυσμού. H 
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ΕΤΕ και η Alphabank έχουν κατασκευάσει ειδικές ράμπες πρόσβασης στην πλειοψηφία των 

καταστημάτων τους, η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει προσωπικό με γνώση της νοηματικής, 

λειτουργούν εξειδικευμένα ΑΤΜ για τα άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ πλέον από όλες 

τις τράπεζες γίνεται χρήση της γραφής Braille.  

Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Οι τράπεζες παρακολουθούν τις εξελίξεις στο τεχνολογικό πεδίο με στόχο να 

εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που οι αυτές προσφέρουν και να προσαρμόζονται στις ανάλογες 

απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Έτσι έχουν δημιουργήσει ψηφιακά κέντρα εντός των 

καταστημάτων με σκοπό την εξοικείωση των πελατών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, στις νέες 

τεχνολογίες. Σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο του ψηφιακού δικτύου αναβαθμίζεται 

με στόχο να προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Webbanking, Pgomne banking. 

Mobole banking). Παράλληλα υπάρχει συνεχής ενίσχυση και διασφάλιση της ασφάλειας του. 

Με σκοπό τη μείωση των χρονοβόρων διαδικασιών υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής αναγκαίων εγγράφων, στοιχείων και αιτημάτων από τους πελάτες. Τέλος καίριας 

σημασίας για τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα διενέργειας μαζικών συναλλαγών, όπως 

καταβολή μισθοδοσίας, πληρωμών και παγίων εντολών, αλλά και η ηλεκτρονική διενέργεια 

αιτημάτων εισαγωγών και εξαγωγών. 

Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις 

Η παροχή σύγχρονων και προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα ικανοποιούν τις 

ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτελεί τον πυρήνα του τραπεζικού συστήματος. Την 

ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

γεγονότων και συγκυριών με στόχο τα πιστωτικά ιδρύματα να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες 

εξελίξεις. Έτσι προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς παρέχουν μια ευρεία 

γκάμα προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψιν περιβαλλοντικά κριτήρια (πράσινα δάνεια και 

παρόμοια προϊόντα). Ταυτόχρονα δημιουργούνται προγράμματα με συγκεκριμένη στόχευση 

τα οποία επιδιώκουν τη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και παραγωγικών 

κλαδών, όπως επι παραδείγματι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

(AlphaBank/Loans for Youth Eneterrpeneurship, Eurobank/Egg), της καινοτομίας 

(ΕΤΕ/Business Seeds), των αγροτών (ETE/Growth in agrifood) και της εξαγωγικής 

δραστηριότητας (Eurobank/Go International). Η συμμετοχή του συνόλου των τραπεζών σε 

χρηματοδοτικά σχήματα όπως τα ΤΕΠΙΧ Ι και ΙΙ, οι συνεργασίες με τη Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνεπάγονται χρήση των υποδομών τους 

για αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Η 

παροχή διευκολύνσεων σε πυρόπληκτους και σεισμόπληκτους είναι πάγια πολιτική των 

τραπεζών, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρείχαν τη δυνατότητα αναστολής στην  

αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών δανείων και καρτών  για το 

σύνολο των πληττόμενων από αυτή. 

Υπεύθυνες Επενδύσεις και Χρηματοδοτήσεις 

Από μεριάς των τραπεζών έχει αποσαφηνιστεί πως η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον 

έννοια υψηλής αξίας  για αυτές. Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια καθώς και η Χρηστή 
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Διακυβέρνηση (ESG- Environmental, Social, Governance) λαμβάνονται υπόψιν στην 

επενδυτική πολιτική και στην πολιτική χορηγήσεων τους. Το σύνολο των συστημικών 

τραπεζών συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία για την καθιέρωση αρχών Υπεύθυνης 

Τραπεζικής (Principles for Responsible Investment -PRI) και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 

των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative). 

Στις επενδυτικές επιλογές και στην πολιτική χορηγήσεων πλέον λαμβάνεται υπόψιν η 

εκπλήρωση των αρχών που καθορίζουν τα δίκτυα PRI και UNEP FI και εξετάζεται η 

συμμόρφωση με το  σύνολο των  κριτηρίων ESG προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.  

Πληροφόρηση, Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πελατών 

Τόσο με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όσο και με παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας  

τα πιστωτικά ιδρύματα εξασφαλίζουν πως διοχετεύονται στο κοινό όλες απαραίτητες 

πληροφορίες και η απαιτούμενη  ενημέρωση για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προφέρουν. Παράλληλα λειτουργούν αυτόνομες μονάδες αξιολόγησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, μετρήσεως της ικανοποίησης των πελατών και επιλύσεως των παράπονων τους.  

Πυλώνας 2: Εργαζόμενοι 

Για το σύνολο των τραπεζών οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πολυτιμότερο παράγοντα 

για την επιτυχία τους. Έχοντας ως στόχο την ευημερία τους και τη  δημιουργία ενός καλού 

εργασιακού περιβάλλοντος οι δράσεις των τραπεζών αναπτύσσονται στο τρίπτυχο 

εκπαίδευση, εξέλιξη, ανταμοιβή. Έτσι έχουν αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών όπως,  

Τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των απασχολουμένων σε συνεργασία με 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία στοχεύει στη ανάδειξη των δεξιοτήτων και στην 

επαγγελματική ανέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται ισότητα  ευκαιριών και ισότητα μεταξύ 

φύλων, ενώ δεν γίνεται ανεκτή η ρητορική μίσους και οι πάσης μορφής διακρίσεις. Κάθε έτος 

διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την υγεία των 

εργαζομένων. Τέλος σε όλες τις τράπεζες υφίσταται ένα ευρύ πρόγραμμα παροχών και 

υπηρεσιών προς τους  εργαζομένους, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει,  ασφαλιστικές 

καλύψεις, αποταμιευτικό πρόγραμμα, επιδοματική πολιτική, εκπτώσεις σε συμβεβλημένα 

καταστήματα, bonus-ανταμοιβή εργασιακής απόδοσης. Στόχος όλων των παραπάνω είναι να 

υπάρχει ισορροπημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή η οποία θα αντανακλάται και στην 

απόδοση των εργαζομένων.  

Πυλώνας 3: Περιβάλλον 

Οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής αποτελούν μέρος του συστήματος αξιών των ελληνικών τραπεζών.  Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν πλέον κριτήριο για τη λήψη 

αποφάσεων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων. Πέραν αυτών η κάθε τράπεζα έχει δεσμευτεί 

να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα υιοθετώντας τις κατάλληλες εσωτερικές 

δράσεις: τοποθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συσκευών (λαμπτήρες, μονάδες 

ψύξης/θέρμανσης), ανακύκλωση υλικών και επαναχρησιμοποίηση μέρους αυτών (μελάνια, 

tonner, γραφική ύλη), μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις, επιλογή 



25 
 

πράσινων προμηθευτών, εξοικονόμηση χαρτιού μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής εγγράφων 

και ειδοποιήσεων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, περιβαλλοντικές 

πιστοποιήσεις (τράπεζα Πειραιώς/ISO 14001, Eurobank/ ISO 50001). 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι τράπεζες παρέχουν μια σειρά εξειδικευμένων «πράσινων» 

προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κατακτούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι στην 

πιστωτική τους πολιτική, έχοντας ως στόχο, μεταξύ άλλων,  μέσα από την προσφορά τους να 

προωθηθεί η βιωσιμότητα, η κυκλική οικονομία και η αειφορία. Μια πλειάδα προγραμμάτων 

διασφαλίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αποσκοπούν στην επαύξηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (Εξοικονομώ κατ’ 

οίκον, Alphabank/Άλφα-Πράσινες λύσεις, ΕΤΕ/Πράσινη Εστία). Καινοτόμα προϊόντα 

μειώνουν τα απορρίμματα (τράπεζα Πειραιώς/βιοδιασπώμενες χρεωστικές κάρτες) και 

παρέχουν νέες χρηματοδοτικές λύσεις και επιλογές (τράπεζα Πειραιώς/EV-Loan για αγορά 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου). Παράλληλα προσφέρεται  χρηματοδότηση για έργα ΑΠΕ,  

διαχείρισης απορριμμάτων και επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές,. 

Η πιστωτική πολιτική και οι σχετικές αποφάσεις των τραπεζών απαρτίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την περιβαλλοντική επίπτωση της δράσεως τους. Μελλοντικά η συμβολή των τραπεζών στον 

επίτευξη των περιβαλλοντικών επιδιώξεων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς για την 

έγκριση χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων θα συνεκτιμάται και το ανθρακικό αποτύπωμα της 

κάθε πρότασης προκειμένου αυτή να προωθηθεί η να απορριφθεί. 

Πυλώνας 4: Κοινωνία 

Αναφορικά με τη στήριξη που παρέχουν οι τράπεζες στην κοινωνία, μπορεί να ειπωθεί 

πως αυτή είναι πολυεπίπεδη. Αφορά καταρχήν την κοινωνική τους συνεισφορά η οποία 

αποκρυσταλλώνεται σε χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις και παροχές σε ιδρύματα και φορείς 

(τράπεζα Πειραιώς/ χορηγίες στα χωριά SOS και στον ΕΛΕΠΑΠ, ΕΤΕ/χορηγίες προς το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Φάρο Τυφλών, Eurobank/ χορηγίες στην Αποστολή της 

Μητρόπολης Αθηνών). Επίσης περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως η έκδοση ειδικών καρτών 

μέσω των οποίων συλλέγονται ποσά τα οποία κατατίθενται σε κοινωφελή ιδρύματα και 

οργανισμούς (AlphaBank/κάρτα για το «Χαμόγελο του παιδιού» και το «Άσυλο Ανίατων»). 

Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν προβεί και στη δημιουργία μιας νέας σειράς καρτών 

με τις οποίες δίνεται πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης για τμήματα του πληθυσμού με 

οικονομικές δυσχέρειες. Όλες οι τράπεζες συμμετέχουν σε παρόμοια προγράμματα με 

αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων οικονομικά ομάδων (AlphaBank/πρόγραμμα «Χέρι 

Βοηθείας», με σκοπό την δωρεά τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες, ΕΤΕ/Κάρτα Αλληλεγγύης).  

Στον τομέα της Υγείας παρέχεται συστηματική υποστήριξη σε νοσοκομειακές μονάδες  

(ΕΤΕ/δωρεά για την κατασκευή νέας πτέρυγας στον νοσοκομείο Ευαγγελισμός), αλλά και σε 

απομακρυσμένες περιοχές (AlphaBank/πρόγραμμα «Μαζί για την Υγεία» για την παροχή 

εξοπλισμού στα νησιωτικά ιατρεία), 

Στην παιδεία και την εκπαίδευση,  μια σειρά πρωτοβουλιών αναδεικνύει την εταιρική 

υπευθυνότητα των τραπεζών. Επιβραβεύσεις αριστούχων μαθητών και φοιτητών( Eurobank/ 

«Μεγάλη στιγμή για τη  Παιδεία»), υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 
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(ΕΤΕ/χορηγίες στο ΙΚΥ και σε πανεπιστήμια, Eurobank/CTY program), συνδυάζονται με τη 

ενίσχυση σχολικών μονάδων με εφάπαξ χρηματικά ποσά, αθλητικά είδη, βιβλία και εξοπλισμό 

(Alphabank/»Μαζί για την Παιδεία», ΕΤΕ/Πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών εργαστηρίων 

σε σχολεία).  

Στο κομμάτι του αθλητισμού παρέχεται στήριξη Ολυμπιονικών, αθλητών, ομάδων και 

σωματείων (Eurobank/χορηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ. ΕΤΕ/χορηγός του ΣΕΓΑΣ). Με 

μια σειρά δράσεων στηρίζουν και τον πολιτισμό όπως οι χορηγίες θεατρικών και 

κινηματογραφικών παραστάσεων  (Eurobank/στήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής) αλλά και 

νέα, πρωτοπόρα προγράμματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΕΤΕ/ενίσχυση του 

μουσείου Άγγελος Σικελιανός στη Λευκάδα, AlphaBank/δράση: «Φθορές που μας 

πληγώνουν», αποκατάσταση γλυπτών σε δημόσιους χώρους. 

 

2.5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος προέκυψε η συγκέντρωση στου 

κλάδου και η δημιουργία μιας εν πολλοίς ολιγοπωλιακής αγοράς. Οι τέσσερεις συστημικές 

τράπεζες, οι κύριοι συμμετέχοντες,  ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε μια σειρά πεδίων όπως τα 

μερίδια αγοράς, η προσέλκυση καταθέσεων, η διακράτηση της πελατείας τους. Την ίδια στιγμή 

παρουσιάζουν κοινό  μέτωπο σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής (ίσες προμήθειες, παρόμοιες 

χρεώσεις και επιτόκια, ίδιες ετήσιες συνδρομές). Παρακολουθήσαμε επίσης την δομή και την 

μορφή της ΕΚΕ, μέσω των οποίας οι τράπεζες επιδιώκουν να αμβλύνουν την εικόνα τους και 

να επιτύχουν θετική αλληλεπίδραση με τι περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Η άσκηση της 

ΕΚΕ από μεριάς τους τείνει να είναι στρατηγικό εργαλείο με σκοπό τη συμβολή του στην 

επίτευξη των στόχων της κάθε τράπεζας και στην δημιουργία θετικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΧΕΣΗ ΕΚΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

3.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ήδη από τα μέσα της  δεκαετίας του 1990 η άσκηση πολιτικών ΕΚΕ παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εμπλέκονται σε σχετικές 

δραστηριότητες, αφιερώνουν πόρους και δημιουργούν μηχανισμούς ελέγχου και συντονισμού 

αυτών. Η ΕΚΕ αφορά όλους τους οικονομικούς κλάδους, δεν γνωρίζει γεωγραφικούς 

περιορισμούς και η άσκηση της διαχέεται στο σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι 

επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο ενστερνίζονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Ειδικά για αυτές με διεθνείς δραστηριότητες και πολυεθνικές αλυσίδες αξίας, η 

ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο κόμματι στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής.  

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον κλάδο του καφέ: οι αλυσίδες αξίας σε αυτόν 

εκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο ξεκινώντας από τις δεκάδες χώρες-παραγωγούς, όπως το 

Μεξικό, την Κολομβία το Εκουαδόρ, την Αιθιοπία, με τελική κατάληξη το καταναλωτικό 

κοινό των προηγμένων δυτικών χωρών. Η παραγωγή καφέ πηγάζει από χιλιάδες καλλιεργητές 

στις πιο πάνω χώρες,  οι οποίοι κατά κανόνα έχουν ελάχιστη ως ανύπαρκτη διαπραγματευτική 

δύναμη. Εν συνεχεία τοπικοί έμποροι, τα επονομαζόμενα “coyotes’’ στη Νότια Αμερική, 

αγοράζουν τις παραγόμενες ποσότητες στην πιο επικερδή για αυτούς τιμή, με σκοπό να τις 

μεταπωλήσουν σε εγχώριους χονδρέμπορους οι οποίοι με τη σειρά τους προωθούν τις 

ποσότητες αυτές στις πολυεθνικές εταιρίες του χώρου (Nestle, Starbucks, Ahold Coffee 

Company κ.α.). Οι τελευταίες αφού επεξεργαστούν και τυποποιήσουν το προϊόν, το 

τοποθετούν στις αγορές του δυτικού κόσμου. Κύριο γνώρισμα της αλυσίδας είναι η συμπίεση 

των τιμών σε κάθε στάδιο με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές καφέ να λαμβάνουν πολύ χαμηλές 

τιμές. Για πολλά χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών βασιζόταν κατά κανόνα στην 

τιμολογιακή πολιτική, γεγονός που οδηγούσε σε εξωφρενικά δυσμενείς όρους αγοράς των 

σπόρων καφέ, κατάσταση  η οποία χειροτέρευσε με την είσοδο και νέων παραγωγών όπως το 

Βιετνάμ, οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση του εισοδήματος των αγροτών-καλλιεργητών. 

Έτσι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι μεγάλες εταιρίες καφέ εκμεταλλεύονταν την χαμηλού κόστους 

πρωτογενή παραγωγή, την αφθονία των φυσικών πόρων και τις τεράστιες διαφορές στα 

θεσμικά πλαίσια των συμμετεχόντων στη εν λόγω αγορά. Η ανυπαρξία εργατικών 

δικαιωμάτων, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η παιδική εργασία, η έλλειψη περιβαλλοντικής 

προστασίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των κρατών παραγωγής, σε αντίθεση με ότι 

ισχύει στις προηγμένες δυτικές χώρες. Παράλληλα οι προσπάθειες δημιουργίας 

διακυβερνητικών οργάνων προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο τιμών για 

τους αγρότες σημείωναν διαχρονική αποτυχία, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ασυμφωνίας μεταξύ 

των κρατών αλλά και της στάσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.  

Η κατάσταση αυτή ωστόσο άρχισε να αλλάζει μετά από πιέσεις και πρωτοβουλίες των 

ενδιαφερομένων μερών της αγοράς καφέ. Τόσο οι τελικοί καταναλωτές, όσο και μια σειρά 
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ΜΚΟ αρχίσαν σταδιακά να αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση αυτή οδηγούσε σε συνέχεις 

επιδεινώσεις του βιοτικού επίπεδου των αγροτών-καλλιεργητών καφέ, οι ίδιοι προμηθεύονταν 

αγαθά που παράγονταν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες σε σχέση με το ηθικό πλαίσιο αξίων 

τους, ενώ υπήρχε μονίμως ο κίνδυνος χειροτέρευσης της ποιότητας του προϊόντος ως 

επακόλουθο των πολιτικών αυτών. Αποτέλεσμα της δράσης, των ενστάσεων και των 

πρωτοβουλιών των ενδιαφερόμενων μερών ήταν η σταδιακή ανάπτυξη εδώ και κάποια χρόνια 

ενός νέου πλαισίου λειτουργίας της παγκόσμιας αγοράς καφέ (Fairtrade, UTZ cerification, 

IDH initiative). Το πλαίσιο αυτό οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν ασπαστεί σε 

σημαντικό βαθμό και κυρίως έχουν ενσωματώσει βασικά του σημεία στις πολιτικές τους, 

επεκτείνοντας μάλιστα τις πολιτικές αυτές σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας. Η θεσμοθέτηση 

ελάχιστης εγγυημένης τιμής για τους παραγωγούς, η χρήση συγκεκριμένων προτύπων 

ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, η καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, η 

ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών, η προστασία της σύστασης του εδάφους, τα 

προγράμματα εκπαίδευσης των αγροτών είναι μερικά στοιχεία αυτού. 

Το παραπάνω παράδειγμα καταδεικνύει αφενός τη δυναμική που πλέον έχουν οι 

ανησυχίες και οι πεποιθήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, αφετέρου τον τρόπο που αυτές 

ενσωματώνονται μέσω της ΕΚΕ στην επιχειρησιακή στρατηγική μεγάλων πολυεθνικών 

εταιρειών, οι οποίες με τη σειρά τους αναπροσαρμόζουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις πολιτικές 

τους προκειμένου να ικανοποιούν, έστω και σε κάποιο βαθμό, τις απόψεις των 

ενδιαφερόμενων  μερών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι κρίσιμη η διερεύνηση της επίδρασης που έχει η ΕΚΕ στα 

οικονομικά αποτελέσματα και στην επίδοση των επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί 

ο όγκος και ο αριθμός των μελετών για την παραπάνω σχέση. Παρά την ύπαρξη αρκετών 

εργασιών που παρουσιάζουν με αρνητικό πρόσημο την αλληλεξάρτηση αυτή, η πλειοψηφία 

δείχνει θετική σχέση μεταξύ ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής επίδοσης (ΧΕ). Ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και εάν δεν αποδεικνύεται άμεση σχέση μεταξύ ΕΚΕ και ΧΕ, 

είναι πέραν πάσης αμφιβολίας πως μακροπρόθεσμα υφίστανται σοβαρά οφέλη και κέρδη για 

την επιχείρηση από την ορθή εφαρμογή της ΕΚΕ. Στο κεφάλαιο αυτό θα κατηγοριοποιήσουμε 

τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση και θα διερευνήσουμε τους τρόπους και 

την μεθοδολογία με την οποία συνδέεται η ΕΚΕ με τη ΧΕ. 

3.2: ΟΦΕΛΗ ΕΚΕ 

Όπως έχουμε ήδη δει η ΕΚΕ εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα: αγορά, εργαζομένους, 

περιβάλλον και κοινωνία. Παράλληλα τα κίνητρα εφαρμογής της είναι κατά κανόνα 

στρατηγικά καθώς αποσκοπούν στην αποκομιδή ωφελειών και κερδών. Τα οφέλη αυτά είναι 

πολλαπλά και επηρεάζουν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα τα οικονομικά αποτελέσματα. 

Θετικές σχέσεις με την κοινωνία και τις κοινότητες 

Ένα πρώτο όφελος, απολύτως ορατό, είναι η δημιουργία θετικών σχέσεων με το 

περιβάλλον εντός του οποίου η επιχείρηση υφίσταται. Είναι θεμελιώδους σημασίας για 

οποιαδήποτε εταιρεία, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη, να τυγχάνει της έγκρισης και 

της επιδοκιμασίας από την κοινωνία και ειδικότερα από τις τοπικές κοινότητες. Ουσιαστικά 
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ακόμη και εάν έχουν ληφθεί οι σχετικές άδειες λειτουργίας και τηρούνται όλοι οι νομικοί τύποι 

και διατυπώσεις, οι τοπικές κοινότητες είναι αυτές που σε τελική ανάλυση παρέχουν την 

συγκατάθεση τους για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Εφόσον κρίνουν ότι η δράση της 

αντίκειται στα συμφέροντα τους, ή ότι οι ενέργειες της συνεπάγονται σοβαρές αρνητικές 

εξωτερικότητες, δημιουργείται ένα κύμα σοβαρών αντιστάσεων και αντιδράσεων το οποίο 

εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους την επιχείρηση.  

Η περίπτωση της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων αποτελεί 

υπόδειγμα των παραπάνω. Μόνο εφόσον πεισθούν οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενες 

κοινότητες ότι ένα αιολικό πάρκο δεν εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, το οικιστικό 

τοπίο, τις αγροτικές και λοιπές δραστηριότητες γίνεται αποδεκτό. Η συμβολή της επιχείρησης 

προκειμένου να συναινέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι καθοριστική καθώς θα πρέπει να 

πείσει για τα παραπάνω και να αναπτύξει αρμονικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία.  

Ένα αρνητικό παράδειγμα, που αποδεικνύει τη σημασία της αποδοχής από την 

κοινωνία  είναι η περίπτωση της εταιρείας TVX Gold και της απόπειρας της να δημιουργήσει 

μονάδα εξόρυξης στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Είναι ευρέως γνωστό πως οι τοπικές 

κοινότητες είχαν σαφείς και σοβαρές αντιρρήσεις για το έργο, εκφράζοντας τον 

προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε 

αποκτήσει τις σχετικές άδειες λειτουργίας ουδέποτε απέκτησε νομιμοποίηση στον τοπικό 

πληθυσμό. Οι αντιδράσεις έλαβαν μαζικό και βίαιο χαρακτήρα, κάτι που επί της ουσίας 

σήμανε την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ενώ με απόφαση του το Συμβούλιο της 

Επικρατείας δικαίωσε εν τέλει του κάτοικους.  

Η αποδοχή λοιπόν από την κοινωνία και τις κοινότητες και η εγκαθίδρυση θετικών 

επαφών μαζί τους, είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου μια επιχείρηση να μπορεί να 

εφαρμόσει τα πλάνα της και να ασκήσει τις δραστηριότητες της. 

Αποφυγή Κυρώσεων και ελέγχων 

Μια επιχείρηση η οποία εφαρμόζει ένα ευρύ πρόγραμμα ΕΚΕ αποκτά τη δυνατότητα 

να προσαρμόζεται άμεσα στις εκάστοτε απαιτήσεις, επιδεικνύει ευελιξία και επιπλέον σε 

μεγάλο βαθμό μπορεί να αποφύγει ελέγχους και κυρώσεις. Πρακτικά η εξωγενής επιβολή 

κανονιστικών ρυθμίσεων, νομικών περιορισμών και διακανονισμών έχει αρνητικό αντίκτυπο 

τόσο στη λειτουργία της επιχείρησης, όσο και στην εικόνα της. Ας φανταστούμε μία εταιρεία 

η οποία τελεί υπό την συνεχή εποπτεία οργάνων του Κράτους ή μια επιχείρηση στην οποία 

έχουν επιβληθεί πρόστιμα και κυρώσεις. Τα παραπάνω συνεπάγονται άμεσο κόστος κάτι που 

μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ορθής εφαρμογής της ΕΚΕ με τρόπο που να συμβαδίζει με τα 

απαιτούμενα από το ευρύτερο περιβάλλον.   

Το 1999, τέσσερεις αφροαμερικανοί υπάλληλοι της Coca-cola υπέβαλλαν μήνυση 

κατά της εταιρείας κατηγορώντας την για φυλετικό ρατσισμό εις βάρος των έγχρωμων 

εργαζομένων. (Υπόθεση 1:98-CV-3679-RWS, Ομοσπονδιακό δικαστήριο Πολιτείας της 

Γεωργίας, ΗΠΑ). Στην ακροαματική διαδικασία απέδειξαν ότι στην εταιρεία υφίσταντο 

συστηματικές διακρίσεις αναφορικά με προαγωγές, ανταμοιβές παραγωγικότητας, 

αποζημιώσεις και αξιολογήσεις, με γνώμονα το χρώμα του δέρματος και την καταγωγή. Το 
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δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική για την εταιρεία απόφαση και της επέβαλε όπως 

δημιουργήσει συγκεκριμένο ενδοεπιχειρησιακό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει την ισότητα, 

τη διαφάνεια και θα αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση. Υπόλογοι για την τήρηση του 

καθίσταντο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την απειλή επιβολής σειράς κυρώσεων 

σε αυτά. Επιπλέον αποφάσισε τη δημιουργία εξωτερικής μονάδας με σκοπό τον έλεγχο της  

εταιρείας και τη συμμόρφωση της με την δικαστική απόφαση. Τέλος η επιχείρηση 

υποχρεώθηκε στην καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεων στους εργαζόμενους οι οποίοι 

υπέστησαν διάκριση, ενώ διενεργήθηκαν αναδρομικές πληρωμές και για άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις.  

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση ζημιώθηκε οικονομικά, αμαυρώθηκε η εικόνα της 

και της επιβλήθηκε πλήθος ελέγχων και ρυθμίσεων. Η ύπαρξη προληπτικών πολιτικών ΕΚΕ 

και η τήρηση αυτών είναι εμφανές πως θα ελαχιστοποίησε την εμφάνιση σχετικών απειλών 

και κίνδυνων οι οποίες συνεπάγονται όπως είδαμε άμεσο και έμμεσο κόστος. 

Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση της αφοσίωσης τους 

Ένας από τους πυλώνες της ΕΚΕ είναι οι εργαζόμενοι κάτι που είναι εύλογο καθώς 

αυτοί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για οποιοδήποτε οργανισμό. Μια σειρά σχετικών 

δράσεων έχουν στόχο να αυξήσουν την αφοσίωση των υφιστάμενων εργαζόμενων και να  

εμφυσήσουν το αίσθημα  πως ο υπάλληλος αποτελεί μέρος ενός οργανισμού. Τα παρεχόμενα 

από την ΕΚΕ κίνητρα, όπως η διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και η επαγγελματική 

ανέλιξη,  αυξάνουν την αποδοτικότητα, ενώ τα προγράμματα εκπαίδευσης αποσκοπούν στην 

επαύξηση της παραγωγικότητας , την μείωση των σφαλμάτων και του κόστους  που απορρέει 

από αυτά. Επιπροσθέτως οι επιχειρήσεις με καλή φήμη αποτελούν πόλο έλξης στην αγορά 

εργασίας και συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό  ταλαντούχων υπαλλήλων.   

Η πρωτοβουλία ‘’Worker-Well Being’’ της Levi-Strauss Co αποτελεί οδηγό για το πως 

ένα καινοτόμο πρόγραμμα ΕΚΕ για τους εργαζομένους, μπορεί να επιτύχει αύξηση της 

παραγωγικότητας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας της η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους 

εργαζόμενους να παραθέσουν τις ανάγκες τους, τις επιδιώξεις τους και κυρίως  τι είναι αυτό 

που αναμένουν από την  επιχείρηση προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα τους. Η 

εταιρεία αφού καταγράψει και αναλύσει τα παραπάνω επιδιώκει μέσω της συνεργασίας με 

τους εργαζομένους της και με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ΜΚΟ και τοπικούς 

οργανισμούς, να ικανοποιήσει τις ανάγκες των υπαλλήλων της, παράλληλα με την αύξηση της 

αποδοτικότητάς τους. Το πρόγραμμα αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχές στο βαθμό που η Levi-

Strauss Co σχεδιάζει να το εφαρμόσει στο σύνολο των παραγωγικών της μονάδων.  

Πέρα από τις παραπάνω ενέργειες που εν πολλοίς στοχεύουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων, μια σειρά δράσεων αποσκοπεί στη διασύνδεση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Επί παραδείγματι το πρόγραμμα ‘’Community Involvement Program’’ 

της Xerox, εμπλέκει τους υπάλληλους της εταιρείας με μια σειρά από δράσεις έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη σύσφιξη των σχέσεων εργαζομένων-επιχείρησης-κοινότητας και την 

δημιουργία ενός δυνητικού καταναλωτικού κοινού θετικά διακείμενο προς την επιχείρηση.  
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Ενίσχυση της διαφοροποίησης και του brand value 

Η επιχείρηση μέσω της ΕΚΕ μπορεί να εξασφαλίζει φήμη και θετική εικόνα, τα οποία 

αποτελούν περιουσιακά της στοιχεία, η κτήση των οποίων απαιτεί χρόνο και πόρους. Η 

επιχειρηματική φήμη αποτελεί παράγοντα διαφοροποιήσεως και μοχλό ανάπτυξης 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Μέσω της επιλογής συγκεκριμένου μίγματος μάρκετινγκ 

και προώθησης του branding, κάθε επιχείρηση αποβλέπει στο να καταστήσει σαφές στον 

καταναλωτή τι είναι αυτό που την διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές της, τον τρόπο που η 

επιχείρηση συνδέεται με τους πελάτες της και πως το όνομα της και η μάρκα των προϊόντων 

της επηρεάζει την συμπεριφορά των καταναλωτών. Εν κατακλείδι αποσκοπεί στο σχηματισμό 

αυτού που καλείται brand equity δηλαδή τη δημιουργία αξίας μέσω του brand η οποία θα 

αποφέρει έσοδα και κέρδη.  

Η Harley davidson αποτελεί ιδανικό παράδειγμα επιτυχούς branding με αφοσιωμένους 

πελάτες και ξεχωριστή αξία μάρκας. Η ΕΚΕ που ακολουθείται για σειρά δεκαετιών από την 

εταιρεία αποσκοπεί στο να διατηρεί την αφοσίωση και την πίστη των πελατών μέσω 

προγραμμάτων που επιδιώκουν να καταδείξουν την ξεχωριστή περιβαλλοντική της συνείδηση 

(ηλεκτροκίνηση, σύνδεση με φυσικό περιβάλλον) αλλά και τη συμμετοχή της εταιρείας σε 

κοινωνικές δράσεις από κοινού με τις τοπικές κοινότητες. Ο κάτοχος των προϊόντων της έχει 

μια ξεχωριστή κοινωνική ταυτότητα απολύτως διακριτή, η διαμόρφωση της οποίας είναι 

αποτέλεσμα και των πολιτικών ΕΚΕ που ακολουθεί.  

Από την άλλη πλευρά η στρατηγική ΕΚΕ της εταιρεία Myplanet επικεντρώνεται στο 

να γίνει κατανοητό με σαφή τρόπο πως το σύνολο των προϊόντων της είναι υπό την αιγίδα ενός 

εταιρικού  brand με κεντρική αξία την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Μέσω των δράσεων 

ΕΚΕ προβάλλει το πράσινο αποτύπωμα της και την δέσμευση της στις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας, επιδιώκοντας να προσελκύσει τον καταναλωτή ακριβώς λόγω  αυτών των 

χαρακτηριστικών της. 

Πρόσβαση σε επενδύσεις και χρηματοδότηση 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως οι επενδυτές προκειμένου να καθορίσουν τις 

επιλογές τους εξετάζουν με ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων στους τομείς της ΕΚΕ. Ασφαλιστικοί και συνταξιοδοτικοί οργανισμοί προτού 

τοποθετήσουν τα αποθεματικά τους απαιτούν από τους υποψηφίους την τήρηση 

συγκεκριμένων δεσμεύσεων και προτύπων συμπεριφοράς. Τράπεζες και άλλοι οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συμμετέχουν σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και δείκτες 

(PRI, MSCI, UNEP FI), οι οποίοι μετρούν την απόδοση τους σε θέματα περιβάλλοντος, 

κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησής (ESG- environment, society, governance). 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωσή ήδη από τη δεκαετία του 2000 δημιουργείται ένα νομικό 

πλαίσιο με στόχο την προώθηση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων μέσα από το οποίο 

τίθενται καθορισμένα κριτήρια αποκλεισμού, όπως οι γενετικές παρεμβάσεις, τα πειράματα σε 

ζώα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η αναμενόμενη ταξινόμηση των οικονομικών 



32 
 

δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας θα προωθήσει περαιτέρω την έννοια της βιωσιμότητας, καθώς στόχος είναι κάθε 

δυνητική επένδυση να αξιολογείται και για το ανθρακικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. 

Ήδη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προσδιορίσει πως θα χρηματοδοτεί μόνο έργα 

που πληρούν  τα παραπάνω κριτήρια, ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινείται προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

Υπό αυτό το πρίσμα η ΕΚΕ έχει τεράστια σημασία, καθώς μέσω αυτής μπορεί να 

διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτούμενων κριτήριων και εν συνέχεια η δυνατότητα 

πρόσβασης σε επενδυτικούς πόρους. Καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψιν τον κίνδυνο της 

κάθε  επιλογής τους, επιχειρήσεις με χαμηλά επίπεδα ΕΚΕ ταυτίζονται και με πιο αυξημένους 

κινδύνους. Η διαφάνεια στην  άσκηση της ΕΚΕ μειώνει την ασύμμετρη πληροφόρηση, η οποία 

έχει αρνητική επίδραση στην αναζήτηση κεφαλαίων, ενώ οι θετικές σχέσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (θεσμικούς επενδυτές, οίκους αξιολόγησης) προάγουν τις δυνατότητες 

χρηματοδοτήσεων. Έτσι αν μια επιχείρηση δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ESG 

είναι φανερό ότι απευθύνεται και σε μικρότερο αριθμό δυνητικών επενδυτών και πιστωτών, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος κεφαλαίου για αυτή. 

Μείωση κόστους και αύξηση εσόδων 

Οι πρακτικές ΕΚΕ οδηγούν σε εξοικονόμηση πόρων, και επιδρούν θετικά στα κόστη 

της επιχείρησης. Είναι εμφανές ότι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η ανακύκλωση 

και η επαναχρησιμοποίηση υλικών ωφελούν άμεσα τα οικονομικά μεγέθη καθώς οδηγούν σε 

μειώσεις του κόστους.  

Πέρα από το προφανές αυτό πλεονέκτημα, μέσα από πρωτότυπα προγράμματα ΕΚΕ οι 

επιχειρήσεις μπορούν και  έμμεσα να βελτιώσουν την εικόνα τους και κυρίως να επηρεάσουν 

θετικά τα οικονομικά τους μεγέθη. Οργανισμοί που ασπάζονται τις ίδιες αξίες εταιρικής 

υπευθυνότητας μέσω συμπράξεων αποσκοπούν να καινοτομήσουν και να προωθήσουν 

συνεργασίες και εγχειρήματα. Η κοινή οπτική σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά  ζητήματα 

ωθεί σειρά επιχειρήσεων να αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουν τόσο την κοινή 

προβολή των κοινωνικά υπευθύνων δράσεων τους, όσο και τη δημιουργία οικονομικών 

ωφελειών. 

Στην Ιταλία η εταιρεία ζυμαρικών Barilla στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ για το 

περιβάλλον συνέπραξε με την χαρτοποιία Favini, η οποία χρησιμοποίησε μηδαμινού κόστους 

απορρίμματα σιταριού ως συστατικό για την παραγωγή χαρτιού. Τα κέρδη και για τις δυο 

επιχειρήσεις είναι προφανή, καθώς ένα υποπροϊόν προορισμένο για απόρριψη δημιούργησε 

έσοδα για την Barilla, ενώ η Favivni πέτυχε άμεση εξοικονόμηση στο κόστος παραγωγής της.  

Έτσι αμφότερες μέσω της συνεργασίας τους πέτυχαν και οικονομικές ωφέλειες και προβολή 

της εταιρικής τους υπευθυνότητας μέσω της παραπάνω συνεργασίας τους.     

Από την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να διακρίνουμε ότι η ΕΚΕ είτε άμεσα είτε 

έμμεσα επηρεάζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σε όλα τα επίπεδα μπορεί να έχει θετικό 

αποτύπωμα στην χρηματοοικονομική επίδοση. Η ορθή άσκηση της συνεπάγεται αύξηση της 

παραγωγικότητας   των εργαζομένων, συμβάλλει στη μείωση των κίνδυνων και μειώνει την 
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απειλή επιβολής προστίμων και κυρώσεων. Παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτερο 

κύκλο πιστωτών και επενδυτών και μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του brand 

equity, στην επαύξηση της αφοσίωσης των πελατών και στη διαφοροποίηση έναντι των 

ανταγωνιστών. Τέλος συντελεί στην άμεση μείωση του κόστους μέσω της εξοικονόμησης 

πόρων και παράλληλα μέσω συνεργειών οδηγεί σε αυξήσεις των εσόδων. Εν κατακλείδι η 

ΕΚΕ αποτελεί σημαντικότατο στρατηγικό εργαλείο για την δημιουργία ξεκάθαρου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των πολλαπλών ωφελειών που προσφέρει (Πίνακας 

3.1) 

Πίνακας 3.1: Οφέλη ΕΚΕ για την επιχείρηση 

Συμβολή στην διαφοροποίηση και στο brand equity 

Αφοσίωση πελατών 

Ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 

Μείωση κινδύνων 

Μείωση κόστους 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κεφάλαια 

Αποφυγή ελέγχων και κυρώσεων 

Αύξηση εσόδων και κερδών 

Προσέλκυση ταλέντων  

Θετικές σχέσεις με κοινότητες 

Συνέργειες και καινοτομίες 

(Πηγή: Προσωπική επεξεργασία στοιχείων) 

 

3.3: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΕ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Ένα από τα βασικά προβλήματα στη μελέτη της ΕΚΕ είναι η διακρίβωση και η 

ποσοτικοποίηση του τρόπου με τον οποίο επενεργεί στη χρηματοοικονομική επίδοση μιας 

επιχείρησης (εφεξής ΧΕ, CFP-corporate financial performance). Καθώς η άσκηση της ΕΚΕ 

συνεπάγεται χρήση πόρων, ολοένα και περισσότερο εξετάζεται κατά πόσο η χρήση αυτών 

είναι αποδοτική και εάν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Milton Friedman τη 

δεκαετία του 1970 καθόρισε με σαφήνεια πως η κύρια και βασική ευθύνη κάθε επιχείρησης 

είναι να δημιουργεί κέρδη (Friedman,1970). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η κερδοφορία 

και η ικανοποίηση των μετόχων-ιδιοκτήτων θα πρέπει να Πίνακαείναι το πρώτιστο μέλημα 

των διευθυντικών στελεχών. Από τη άλλη πλευρά ο Edward Freeman τη δεκαετία του 1980 

προσδιόρισε πως η επιτυχία ή η αποτυχία των επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό κρίνεται από 

την ικανοποίηση των συμφερόντων και των ενδιαφερομένων μερών με τα οποία 

αλληλοεπιδρούν. Συμφώνα με αυτή την προσέγγιση δεν είναι οι μέτοχοι και τα κέρδη οι μόνοι 

παράγοντες που προσδιορίζουν τη επιχειρησιακή στρατηγική, αλλά το σύνολο των 

συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της επιχείρησης. (Freeman,1984) 

Έχοντας κατά νου το σκεπτικό των δύο αυτών οικονομολόγων μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως η κερδοφορία και εν γένει τα οικονομικά αποτελέσματα είναι μια μεταβλητή 

η οποία επηρεάζεται από την συμπεριφορά της και τις ενέργειες της επιχείρησης, λαμβάνοντας 
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υπόψιν τις επιδιώξεις και τα κίνητρα τόσο των μέτοχων όσο και των υπολοίπων 

ενδιαφερομένων μερών. Άλλωστε η ΧΕ είναι επακόλουθο των σχεδίων δράσης και της 

εφαρμογής των επιλεγμένων μέτρων πολιτικής της επιχείρησης μια εκ των οποίων είναι και η 

ΕΚΕ, της οποίας η επίδραση μπορεί να είναι θετική, αρνητική η ουδέτερη. 

Προκειμένου να εξεταστεί η παραπάνω επίδραση απαιτείται μέσω συγκεκριμένων 

μονάδων μέτρησης, η εκτίμηση και των δυο μεγεθών. Όσον αφορά την ΕΚΕ αυτά μπορούν να 

διαχωρισθούν  σε δύο μεγάλες ομάδες. Η πρώτη αφορά μετρήσιμες πολιτικές της ίδιας της 

επιχείρησης, όπως τα ποσά χορηγιών, ο αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι δωρεές και 

προσφορές. Η δεύτερη ομάδα έχει ως κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο το κοινό εκτός της 

επιχειρήσεως αντιλαμβάνεται τις δράσεις της αναφορικά με την ΕΚΕ, οπτική η οποία 

αποτυπώνεται σε εξειδικευμένες μετρήσεις όπως ερωτηματολόγια, κατατάξεις, ταξινομήσεις. 

Από την άλλη πλευρά για την ΧΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφοροι δείκτες, οι οποίοι 

ερμηνεύουν την κερδοφορία και τις προοπτικές της επιχείρησης. Τέτοιοι είναι ο δείκτης 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), ο οποίος απεικονίζει την αποτελεσματικότητα στη 

χρήση των κεφαλαίων, ή ο δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), ο οποίος ερμηνεύει 

πόσο αποδοτική είναι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη 

δημιουργία κερδών (Πίνακας 3.2). Ενώ η ΧΕ περιγράφεται επαρκώς από συγκεκριμένα μεγέθη 

όπως οι παραπάνω δείκτες, το πρόβλημα υφίσταται στην  ορθή απεικόνιση και μέτρηση της 

ΕΚΕ ως διακριτό μέγεθος. Τη δυσκολία αυτή μια σειρά από μελετητές έχουν αποπειραθεί να 

υπερκεράσουν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές προκειμένου να καταλήξουν σε 

επιστημονικά οριοθετημένα  συμπεράσματα για την σχέση ΕΚΕ και ΧΕ. 

Πίνακας 3.2: Δείκτες μέτρησης ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής επίδοσης 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΕ 

Return on Equity  Κατατάξεις από οργανισμούς 

Return on Assets Ερωτηματολόγια και έρευνες 

Περιθώριο Κέρδους Ποσά χορηγιών και δωρεών  

Κέρδη ανά Μετοχή Κυρώσεις και πρόστιμα 

Μερίδιο Αγοράς 

Εξειδικευμένοι κλαδικοί 

δείκτες 

EBIT Αριθμός προγραμμάτων ΕΚΕ 

EBITDA Περιεχόμενο εκθέσεων ΕΚΕ 

(Πηγή: Προσωπική επεξεργασία στοιχείων) 

 

Αδιαμφισβήτητα υφίσταται αλληλεξάρτηση μεταξύ ΧΕ, ενδιαφερόμενων μερών και 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Η ΕΚΕ κάθε οργανισμού είτε έχει στρατηγική στόχευση  

(strategic stakeholder management), με αποκλειστικό σκοπό αυτή να επιδράσει θετικά στη ΧΕ, 

είτε αφορά στη λεγόμενη εσωτερική ή ουσιαστική  ΕΚΕ, η οποία εδράζεται στην ηθική 

δέσμευση της επιχείρησης προς την κοινωνία (intrinsic stakeholder management) (Berman, et 

al, 2015). Στην πρώτη περίπτωση η ΕΚΕ είναι μέρος του στρατηγικού μάνατζμεντ, 

αποτελώντας δομικό εργαλείο αυτού, τα δε ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνονται υπόψιν μόνο 

εάν έχουν αξία για την επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες. 
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Στη δεύτερη περίπτωση η στρατηγική της επιχείρησης διαμορφώνεται γύρω από ένα πλαίσιο 

ηθικών αξίων, βάσει του οποίου λαμβάνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη έχουν  καίριο ρόλο σε αυτό, ενώ ο σκοπός της είναι η ανάπτυξη σχέσεων 

και δεσμών με αυτά, που μακροπρόθεσμα αποβαίνουν θετικές για τη ΧΕ.  Ερευνώντας ένα 

δείγμα 100 εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους,  την περίοδο 1991-1996, οι παραπάνω 

συγγράφεις αναζήτησαν ποια από τις δυο θεωρίες ισχύει. Ως ερμηνευτική και εξαρτημένη 

μεταβλητή της ΧΕ ορίστηκε ο δείκτης ROA, με ανεξάρτητες τις εργασιακές σχέσεις, το 

περιβάλλον, τις κοινότητες,  την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων και την απαγόρευση 

των διακρίσεων (employee relations, natural environment, local communities, product 

safety/quality, diversity). Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων η έρευνα απέδειξε πως 

μόνο οι εργασιακές σχέσεις και η ποιότητα/ασφάλεια  προϊόντος συσχετίζονταν με θετικό και 

στατιστικά σημαντικό τρόπο με τη ΧΕ. Η μελέτη επίσης έδειξε πως οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν την ΕΚΕ μόνο ως ένα εργαλείο της ευρύτερης στρατηγικής τους και δεν 

βασίζουν την στρατηγική τους πάνω σε αυτή. Οι δε σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

λαμβάνονται υπόψη μόνο υπό το πρίσμα της στρατηγικής αυτής. Επιπλέον αποδείχθηκε πως 

οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με βάση ηθικές δεσμεύσεις και αλτρουιστικά κίνητρα όπως 

πραγματεύεται η θεωρία της εσωτερικής-ουσιαστικής ΕΚΕ.  

Καθώς η ΕΚΕ είναι μία πολυδιάστατη έννοια για την μέτρηση της απαιτείται ανάπτυξη 

πολλαπλών μέτρων και μεθόδων (Griffin and Mahon, 1997). Ενώ υπάρχει πλειάδα μέσων 

καταγραφής της ΧΕ θα πρέπει να καθοριστεί τι ακριβώς επιδιώκεται να αποτελέσει μέσο 

σύγκρισης και εκτίμησης κάθε φορά, με αποτέλεσμα να προκρίνεται η χρήση  των αντίστοιχων 

για κάθε περίπτωση μέτρων, είτε αυτά αφορούν την κερδοφορία, την ανάπτυξη ή την 

αξιολόγηση της χρήσης των στοιχείων του ενεργητικού. Στην μελέτη τους διερευνήσαν τη 

σχέση ΕΚΕ και ΧΕ εξετάζοντας επτά χημικές βιομηχανίες. Ως μέτρα εκτίμησης της ΕΚΕ 

χρησιμοποίησαν δείκτες από οργανισμούς καταγραφής και ανάλυσης της, τα ποσά χορηγιών 

και δωρεών και έναν εξειδικευμένο κλαδικό δείκτη αντιμετώπισης και περιορισμού των 

τοξικών αποβλήτων. Η ΧΕ μετρήθηκε συνυπολογίζοντας  ROE, ROA, περιθώριο κέρδους, 

ηλικία και σύνολο περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε τρεις από τις 

επτά περιπτώσεις η σχέση ΕΚΕ και ΧΕ ήταν εμφατικά θετική, ενώ μόνο σε δυο περιπτώσεις 

καταγράφηκε αρνητική συσχέτιση (Πίνακας 3.3). Τέλος υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα 

ανεύρεσης και επικέντρωσης σε δείκτες μέτρησης της ΕΚΕ οι οποίοι θα παρέχουν  υψηλή 

αξιοπιστία.  

Η Isabelle Ducassy εξέτασε εάν η ΕΚΕ επηρεάζει την επιχείρηση σε περιόδους 

κρίσεων και ύφεσης. Το βασικό ερώτημα του έργου της ήταν εάν η εφαρμογή της ΕΚΕ βοηθά 

να ξεπεραστούν ευχερέστερα οι δυσκολίες που μια κρίση επιφέρει, ώστε να καθοριστεί αν έχει 

νόημα η άσκηση σχετικών πολιτικών (Ducassy, 2013).  Η μοντελοποίηση της αφορά ένα 

δείγμα 44 εταιρειών την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης και η καταμέτρηση της ΕΚΕ 

περιλάμβανε ερωτηματολόγια, κατατάξεις από ανεξάρτητους οργανισμούς, περιβαλλοντικούς 

δείκτες και το περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων της κάθε εταιρείας. H ΧΕ μετρήθηκε με 

τον εξειδικευμένο δείκτη IR (Information Ratio index) ο οποίος μετρά την χρηματοοικονομική 

απόδοση σε σχέση με ένα καθορισμένο σημείο αναφοράς. Η ανάλυση έδειξε πως υφίσταται 

θετική συσχέτιση ΕΚΕ και ΧΕ και ειδικότερα πως επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο ΕΚΕ σε 
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περιόδους κρίσεων, ‘’υπεφέραν’’ λιγότερο από ότι άλλες με χαμηλότερο. Συνεπώς η ανάπτυξη 

δράσεων ΕΚΕ μπορεί να μειώσει τους κινδύνους σε περιόδους αβεβαιότητας. Επιπλέον 

υπογραμμίζει τοι γεγονός ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και οι επενδύσεις σε 

έρευνα και ανάπτυξη, οι οποίες αποβαίνουν θετικές μετά από αρκετά χρόνια. Έτσι αυτή θα 

πρέπει να λογίζεται ως μακροπρόθεσμη επένδυση η οποία έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της 

αξίας της επιχειρήσεως. 

Μια πρωτότυπη μέθοδος ανάλυσης είναι η μελέτη υψηλού αριθμού σχετικών μελετών 

για μεγάλη χρονική περίοδο (Busch and Bassen, 2015). Οι ερευνητές αυτοί  συγκέντρωσαν και 

επεξεργάστηκαν πάνω από 2000 σχετικές μελέτες από το 1970 έως και το 2015. Σκοπός τους 

ήταν να εξετάσουν την αναλογία που οι αυτές υποδεικνύουν μεταξύ ΕΚΕ και ΧΕ. Η ανάλυση 

τους κατέδειξε πως από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε και η έννοια της ΕΚΕ αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση και εφαρμογή, πολλαπλασιάζονται οι αυτές που 

καταδεικνύουν θετική σχέση. Συμπερασματικά από το σύνολο του δείγματος το 48,20% 

παρουσιάζει θετικές συσχέτιση, το 23% ουδέτερη και μόλις το 10,70% αρνητική, 

υποδεικνύοντας έτσι πως σε ποσοστό 90% η ΕΚΕ δεν έχει αρνητική επίδραση στην ΧΕ. 

Γράφημα 3.1 : Συμπεράσματα μελετών για τη σχέση ΕΚΕ-ΧΕ, 1970-2015 

(Πηγή: Busch and Bassen: ESG and financial performance: aggregated evidence from more 

than 2000 empirical studies, 2015) 

 

Μια ιδιαίτερη μορφή ΕΚΕ, η προληπτική εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη, 

περιλαμβάνει την προληπτική δράση εταιρικής υπευθυνότητας (Jiang, Xue X. and, Xue 

W.,2018).  Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τις αδυναμίες του κανονιστικού πλαισίου στην  Κίνα 

και του γεγονότος πως η ραγδαία οικονομική της ανάπτυξη επέφερε μεγάλες και δυσμενείς 

αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον της χώρας, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν την άμεση 

ανάγκη η προληπτική περιβαλλοντική ευθύνη να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο νομικό 

και ρυθμιστικό πλαίσιο. Προχωρούν περαιτέρω στη δημιουργία ενός δείκτη ο οποίος 

αντανακλά τις επιδόσεις μιας σειράς επιχειρήσεων στον τομέα αυτό (PCER index). Η 

κατασκευή του στηρίχθηκε σε μια σειρά δεδομένων κάθε επιχείρησης, όπως οι διαθέσιμοι 

πόροι για περιβαλλοντικές δράσεις, η εκπαίδευση και η συμμετοχή του προσωπικού σε σχετικά 
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θέματα και πρωτοβουλίες, η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η αποδοτική χρήση πόρων 

και πρώτων υλών.  Το δείγμα αποτελείτο από 44 επιχειρήσεις τόσο ιδιωτικές όσο και κρατικά 

ελεγχόμενες του κλάδου ενέργειας της Κίνας την περίοδο 2009-2014.  Πέρα από το δείκτη 

PCER χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος της επιχείρησης, η ιδιοκτησία (κρατική η ιδιωτική) και 

έτος που για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε επίσημη περιβαλλοντική έκθεση από την κάθε 

εταιρεία. Στόχους τους ήταν να διερευνηθεί πως ο δείκτης PCER επηρεάζει την απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων (ROA). Ήδη από την συσχέτιση των μεταβλητών με το δείκτη ROA 

ήταν φανερό πως ο δείκτης PCER και οι ιδιωτικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις είχαν τη 

μεγαλύτερη θετική συσχέτιση, κάτι που επιβεβαίωσε και η περαιτέρω έρευνα 

.Συμπερασματικά λοιπόν ακόμη και η άσκηση προληπτικής ΕΚΕ φαίνεται να αποβαίνει θετική 

για την επιχείρηση.  

Από την άλλη πλευρά μια σημαντική μερίδα ερευνητών και μελετών είναι 

επιφυλακτική ως προς την επίδραση και τη συνεισφορά της ΕΚΕ στα οικονομικά 

αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την άποψη αυτή η θετική επίδραση της ΕΚΕ 

βασίζεται σε μεθόδους και αποτελέσματα τα οποία είναι αντιφατικά και εγείρουν ενστάσεις 

ως προς την αξιοπιστία τους (Barnett 2007, Wood 2010, Orlitzky 2013). Καθώς η ορθή 

μέτρηση και απεικόνιση της ΕΚΕ είναι εξ ορισμού προβληματική έτσι και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα θα είναι διφορούμενα. Επιπλέον μια σειρά ερευνών αποδεικνύει αρνητική 

σχέση μεταξύ  ΕΚΕ και οικονομικής απόδοσης. (Becchetti and Ciciretti, 2009, Aktas et al. 

2011). Εν κατακλείδι οι δραστηριότητες ΕΚΕ δεν αποτελούν μέρος του στρατηγικού 

σχεδιασμού της επιχειρήσεως αλλά σπάταλη πολυτίμων πόρων, η οποία δυσχεραίνει την 

κερδοφορία της και αυξάνει αναίτια το κόστος της.  

Έχοντας υπόψιν τις παραπάνω δύο βασικές απόψεις για τη σχέση ΕΚΕ και ΧΕ θα 

διερευνηθεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ των δυο αυτών παραγόντων. Κατά συνέπεια το ερώτημα 

που τίθεται είναι εάν η εφαρμογή και εκτέλεση πολιτικών ΕΚΕ επηρεάζει τα οικονομικά 

αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών, με τι πρόσημο και πως αιτιολογείται η σχέση αυτή.   

 

3.4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ΕΚΕ ως εργαλείο άσκησης των πολιτικών της επιχείρησης συμβάλλει αποφασιστικά 

στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της. Οι δράσεις της είναι πολυεπίπεδες, 

επηρεάζουν το σύνολο των επιχειρηματικών λειτουργιών, ενώ τα οφέλη που απορρέουν από 

την άσκηση της, τα τελευταία έτη γίνονται ολοένα και πιο εμφανή. Η εταιρική υπευθυνότητα 

δεν αποτελεί μια στατική και μονοσήμαντη έννοια, οι δράσεις της μπορούν να ενσωματώνουν 

καινοτομία, νεωτερισμούς και προσαρμοστικότητα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και μέσω αυτών να συμβάλει τόσο στην βελτίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων όσο και στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης  

Καθώς η ΕΚΕ αναπτύσσεται ραγδαία είναι αναγκαίο να καταστεί σαφής η σχέση της 

με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψιν μια 

σειρά από μέτρα και δείκτες, τα οποία στοχεύουν να διευκολύνουν  τη σύγκριση και τη μελέτη 
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της ΕΚΕ και των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, έτσι ώστε να αποδειχθεί ο τρόπος που τα 

δυο αυτά μεγέθη συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. 

Η ανεύρεση του τρόπου με τον οποίο η ΕΚΕ επηρεάζει την οικονομική λειτουργία της 

επιχείρησης καθίσταται αναγκαία και απαραίτητη. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος καθώς 

εξέρχεται από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και δυσχερειών έχει να αντιμετωπίσει μια 

σειρά προκλήσεων. Η ενσωμάτωση πρακτικών και πολιτικών ΕΚΕ από τις ελληνικές τράπεζες 

είναι πλέον μια πραγματικότητα, γεγονός που συνεπάγεται την διάθεση πόρων και κεφαλαίων 

προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να μελετηθεί ο τρόπος που η ΕΚΕ 

επενεργεί στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας και εάν συμβάλει στην 

πραγμάτωση των στόχων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

4.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι  διάφορες πήγες πληροφοριών κατέχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην λήψη 

αποφάσεων όσο και στην  εξαγωγή συμπερασμάτων για την δράση των οικονομικών 

οργανισμών. Μια σειρά από τεχνικές, μεθοδολογίες και πρακτικές έχουν αναπτυχθεί για τους 

παραπάνω σκοπούς, κάθε μια από τις οποίες στηρίζεται σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Τα 

διοικητικά στελέχη έχουν στη διάθεση τους πλειάδα αριθμοδεικτών, λογιστικών καταστάσεων 

εξειδικευμένων μεθόδων και βοηθημάτων  προκειμένου να εκτιμήσουν αλλά και να 

προβλέψουν την χρηματοοικονομική απόδοση (ΧΕ) των οργανισμών. Παράλληλα, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, Η ΕΚΕ γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ενώ σε θεωρητικό 

επίπεδο η θεμελίωση της λαμβάνει  ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση και αποδοχή, η πρακτική 

μέτρησή της αποτελεί πρόκληση για την οικονομική επιστήμη. Η επίδραση της ΕΚΕ στα 

οικονομικά αποτελέσματα αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο μελέτης και ανάλυσης, με στόχο να 

αποδειχθεί με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο η αλληλεξάρτηση των δυο παραπάνω  

παραγόντων. Στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο η διερεύνηση και η διακρίβωση 

της σχέσης αυτής καθίσταται αναγκαία, προκειμένου τα στελέχη να  διευθύνουν με τον 

βέλτιστο δυνατό τρόπο επιχειρήσεις και οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψιν την ΕΚΕ στις 

αποφάσεις τους.  

Στον κλάδο των τραπεζών ενώ παρατηρείται η ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση 

της ΕΚΕ σε επίσημες εκθέσεις και καταστάσεις, είναι κοινά αποδεκτό πως η καταγραφή των 

αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων στον τομέα αυτό χρήζει συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης. Η 

ανάπτυξη συγκεκριμένων δεικτών και τεχνικών μέτρησης των επιδόσεων τους σε σχέση με τη 

εταιρική υπευθυνότητα  αποτελεί θετική μεν εξέλιξη, ωστόσο υφίσταται η αναγκαιότητα 

ακριβέστερης και πληρέστερης καταμέτρησης και αξιολόγησης. Επί παραδείγματι: οι 

εμπορικές τράπεζες κατά πόσο ενσωματώνουν την αξιολόγηση των εγγυήσεων προέλευσης 

ενέργειας στα συστήματα τους, σε ποιο βαθμό αξιολογείται η χρηματοδότηση  μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, κατά πόσο λαμβάνεται υπόψιν το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα στη δανειοδότηση επιχειρήσεων,  είναι μερικά μόνο ερωτήματα συνυφασμένα με 

την έννοια της ΕΚΕ, τα οποία αναμένεται να απαντηθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια μέσω της 

εφαρμογής συγκεκριμένων τρόπων αξιολόγησης.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ της ΕΚΕ και της οικονομικής 

επίδοσης των ελληνικών τραπεζών θα χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης. 

Συγκεκριμένα με την ανάλυση παλινδρόμησης παρέχεται η δυνατότητα να προσδιοριστεί η 

ποσοτική σχέση μεταξύ μίας εξαρτημένης μεταβλητής και μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων 
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μεταβλητών.  Στόχος είναι η εξακρίβωση και η περιγραφή του τρόπου που οι παραπάνω 

μεταβλητές συσχετίζονται, αλληλοεπηρεάζονται και μεταβάλλονται.  

Η ανάλυση αυτή βασίζεται στην κατασκευή ενός υποδείγματος, θεμελιωμένο από την  

οικονομική θεωρία, εντός του οποίου καθορίζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες 

επεξηγούν τη συμπεριφορά της εξαρτημένης. Κατόπιν λαμβάνει χώρα η συλλογή των 

δεδομένων και η απαραίτητη επεξεργασία τους προκειμένου να διασφαλιστεί ακρίβεια, η 

πληρότητα, η διαθεσιμότητα των στοιχείων και να ξεπεραστούν αντικειμενικές δυσκολίες. 

Τέλος γίνεται η εκτίμηση του υποδείγματος, οι αναγκαίοι έλεγχοι για την αξιοπιστία του και η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

 

4.2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση ΕΚΕ και ΧΕ έγινε χρήση  και επεξεργασία 

στοιχείων για το  σύνολο των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2008-2013. Η κατασκευή του 

υποδείγματος βασίστηκε στην παραδοχή πως η ΕΚΕ σε συνάρτηση με τις επιδόσεις των 

τραπεζών σε συγκεκριμένα πεδία καθορίζει την οικονομική απόδοση η οποία εκφράζεται με 

συγκεκριμένους μετρήσιμους αριθμοδείκτες. Δηλαδή η χρηματοοικονομική απόδοση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων  είναι συνάρτηση των επιδόσεων τους σε μια σειρά από ξεχωριστούς 

τομείς μεταξύ των οποίων είναι και η ΕΚΕ. 

Εξαρτημένη μεταβλητή : 

Στο υπόδειγμα προς εξέταση ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο αριθμοδείκτης 

Αποδοτικότητας Ενεργητικού ή Περιουσιακών Στοιχείων-ROA (Return on Assets, Net Income 

/Total Assets). Ο συγκεκριμένος δείκτης ανήκει στη κατηγορία των αριθμοδεικτών 

αποδοτικότητας-κερδοφορίας της επιχείρησης και απεικονίζει την ικανότητά της να αξιοποιεί 

τα περιουσιακά της στοιχεία για την επίτευξη κερδών και θετικών αποτελεσμάτων. Είναι ένας 

από τους πιο διαδεδομένους δείκτες στην οικονομική ανάλυση. Όσο υψηλότερος είναι ο 

δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η επιχείρηση στην αξιοποίηση των περιουσιακών της 

στοιχείων. Καθώς διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες συνεπάγονται και διαφορετικά 

επίπεδα κέρδους, πωλήσεων, χρήσης ενεργητικού, ο δείκτης θα πρέπει χρησιμοποιείται για 

εταιρίες του ιδίου κλάδου σε συνάρτηση  με την διαχρονική του εξέλιξη.  

Σύμφωνα με τον Golin (2001), στον τραπεζικό κλάδο, με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη, τα 

πιστωτικά ιδρύματα ταξινομούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες:  

ROA<0.50, χαμηλή κερδοφορία, αδυναμία στην εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων, 

πιθανά διαρθρωτικά προβλήματα 

0,50<ROA<1, μέτρια κερδοφορία 

1.00<ROA<2.00,  καλή κερδοφορία 

2.00<ROA<2.50, Υψηλή κερδοφορία, πιθανή ανάληψη δραστηριοτήτων με υψηλό κίνδυνο 

αλλά και υψηλές αποδόσεις 
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ROA>2.50, Υψηλή πιθανότητα εμπλοκής σε δραστηριότητες με μεγάλο κίνδυνο, ανεξέλεγκτη 

πιστωτική επέκταση.  

Ανεξάρτητες μεταβλητές : 

Οι μεταβλητές αυτού του είδους επηρεάζουν την εξαρτημένη και επεξηγούν την 

συμπεριφορά της. Στο εν λόγω υπόδειγμα έχουν χρησιμοποιηθεί η επίδοση ΕΚΕ,  το μέγεθος 

της κάθε τράπεζας με γνώμονα το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων (total assets 

reported), το περιθώριο λειτουργικού κέρδους-Operating Profit Margin (OPM) (Operating 

Income/Revenue) και το δανειακό αριθμοδείκτη (Total Liabilities/Total Assets). 

Η ΕΚΕ (CSR) εμφανίζει την συνολική επίδοση της κάθε τράπεζας στον τομέα αυτό σε κλίμακα 

από το 0 έως το 100.   

Το μέγεθος της επιχείρησης (SIZE) όπως εκφράζεται από το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων-total assets-επιδρά στην αποτελεσματικότητα κάθε οργανισμού. Βάσιμα θα 

υποθέταμε πως επηρεάζει θετικά και την αποδοτικότητα, καθώς υψηλότερο μέγεθος 

περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται και μεγαλύτερες δυνητικές ευκαιρίες αξιοποίησης τους 

για την παραγωγή κερδοφορίας.  

Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (OPM) καταδεικνύει το βαθμό που η επιχείρηση 

απολαμβάνει κέρδη μέσω των πωλήσεων-εσοδών με προέλευση την κύρια δραστηριότητά της. 

Φανερώνει το επίπεδο στο οποίο τα έσοδα της επιχείρησης μετατρέπονται σε κέρδη.  

Τέλος ο δανειακός δείκτης (LEV) αποκαλύπτει το βαθμό που τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης χρηματοδοτούνται μέσω της έκδοσης χρέους. Υψηλότερος δείκτης συνεπάγεται 

και υψηλότερο κίνδυνο.   

4.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην υποδειγματοποίηση έχει υπολογιστεί αρχικά η συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών)προκειμένου να υπάρχει μια πρώτη εικόνα (Πίνακας 4.1), εν συνέχεια τα 

περιγραφικά στατιστικά (Πίνακας 4.2),  και τέλος η γραμμική παλινδρόμηση (Πίνακας 4.3).   

Έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας: Ο έλεγχος F αφορά το σύνολο της παλινδρόμησης και 

δείχνει την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στο σύνολο τους στην εξαρτημένη. 

Καταδεικνύει την πιθανότητα το προς μελέτη υπόδειγμα να ενέχει δομικά σφάλματα και να 

οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Χαμηλή τιμή συνεπάγεται πως το υπόδειγμα είναι 

στατιστικά σημαντικό στην ολότητα του. Οι έλεγχοι t αφορούν την στατιστική σημαντικότητα 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής ξεχωριστά. Ένας εμπειρικός κανόνας είναι οι τιμές t-statistics 

σε απόλυτο αριθμό να είναι μεγαλύτερες του 2. Το Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 

χρησιμοποιείται για να εξηγηθεί κατά ποσό το μοντέλο εξηγεί τη συμπεριφορά της 

εξαρτημένης μεταβλητής αντί του R Τετράγωνο, μιας και αυτό μπορεί να αυξάνεται όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών ανεξάρτητα εάν αυτές επηρεάζουν την 

εξαρτημένη. Τέλος το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης είναι ένας εκτιμητής του σφάλματος 

της παλινδρόμησης. Όσο πιο μικρή τιμή προκύπτει τόσο καλύτερη η προσαρμογή του 

υποδείγματος στα δεδομένα του δείγματος. 
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Η μοντελοποίηση έλαβε την εξής τελική μορφή :  

ROA = a + b1*CSR +b2*OPM + b3* SIZE + b4*LEV +ε,  

 όπου το a απεικονίζει το σταθερό όρο, τα b1-b4 τους συντελεστές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και ε τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης.  

Στην τελική της μορφή η εξίσωση παλινδρόμησης είναι η:  

ROA = -7.14 -0.04*CSR + 0.03*OPM + 0.76*SIZE – 0.08*LEV 

Από τον πίνακα 4.1 διαφαίνεται θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη ROA του 

περιθωρίου λειτουργικού κέρδους και του μεγέθους. Αντιθέτως η  ΕΚΕ και ο δείκτης 

δανειακής επιβάρυνσης έχουν αρνητική επίπτωση στο σχηματισμό του δείκτη ROA. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την γραμμική παλινδρόμηση. Ο 

σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος επιδρά θετικά στο δείκτη ROA είναι το μέγεθος της 

επιχείρησης, με δεύτερο το  περιθώριο λειτουργικού κέρδους. Ο δανειακός δείκτης έχει 

αρνητική συμβολή στα αποτελέσματα. Τέλος η ΕΚΕ έχει αρνητική επίδραση στο δείκτη ROA, 

γεγονός που πιθανότατα οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων οι οποίοι θα πρέπει να 

αναζητηθούν  περαιτέρω.  

Αναφορικά με τη στατιστική σημαντικότητα του υποδείγματος, το Προσαρμοσμένο R 

Τετράγωνο με τιμή 0.31 φανερώνει πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το 

δείκτη ROA, πράγμα αναμενόμενο καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα επηρεάζονται και από 

πολλούς άλλους παράγοντες. Ωστόσο είναι σαφές πως  το 1/3 του δείκτη αυτού καθορίζεται 

από τις μεταβλητές του εν λόγω υποδείγματος. Η στατιστική σημαντικότητα άλλωστε του 

συνολικού μοντέλου είναι υψηλή δυνάμει της τιμής του F-statistics. Επιπλέον και οι τέσσερεις  

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι σημαντικές, καθώς σε απόλυτο αριθμό είναι μεγαλύτερες του 

2. Έχοντας δε υπόψιν πως για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% δεν παρεμβάλλεται η μηδενική τιμή 

επιβεβαιώνεται η σημαντικότητα των παραπάνω μεταβλητών. 

Πίνακας 4.1 : Συσχέτιση Μεταβλητών  
ROA CSR OPM SIZE LEV 

ROA 1 
    

CSR -0.0612 1 
   

OPM 0.517928 0.042959 1 
  

SIZE 0.109828 0.095623 0.04373 1 
 

LEV -0.09072 0.055717 0.140146 0.111766 1 
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Πίνακας 4.2: Περιγραφική Στατιστική 

Statistics ROA CSR OPM SIZE LEV 

N Valid 491 491 491 491 491 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 0.64 55.18 4.03 19.66 58.82 

Median 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11 

Std Dev 12.46 26.14 253.32 1.87 25.63 

Minimum 98.38998211 2.2727 2089.638276 14.42909 1.6561905 

Maximum 67.34006734 97.8261 4796.839729 23.06122 270.3646237 

 

Πίνακας 4.3 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης 

Model Summary (ROA) 

 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.56 .31 .31 10.36 

 

ANOVA (ROA) 

 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 23858.74 4 5964.68 55.57 .000 

Residual 52168.74 486 107.34   

Total 76027.48 490    

 

Coefficients (ROA) 

 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

     t 
 

Sig. 
95% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

(Constant) -7.14 5.00 .00 -1.43 .154 -16.98 2.69 

CSR -.04 .02 -.09 -2.26 .024 -.08 -.01 

OPM .03 .00 .54 14.24 .000 .02 .03 

SIZE .76 .25 .11 3.00 .003 .26 1.26 

LEV -.08 .02 -.17 -4.57 .000 -.12 -.05 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η έννοια της ΕΚΕ λαμβάνει ολοένα και  μεγαλύτερες διαστάσεις και εξαπλώνεται 

γεωγραφικά τα τελευταία χρόνια γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την σύνδεση της με το 

σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών. Καθώς η άσκηση πολιτικών ΕΚΕ συνεπάγεται 

χρήση των πόρων της κάθε επιχειρήσεως είναι απαραίτητη η εξέταση της επιρροής που αυτή 

έχει στα οικονομικά αποτελέσματα.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει ακριβώς αυτό και να 

αποσαφηνίσει το βαθμό που η ΕΚΕ επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα στον ελληνικό 

τραπεζικό κλάδο. Καθώς η πλειοψηφία των σχετικών μελετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

περιορίζεται σε απαρίθμηση και καταγραφή των δράσεων ΕΚΕ των ελληνικών τραπεζών η 

παρούσα εργασία επιδιώκει να συγκρίνει τα δυο μεγέθη προκειμένου να απαχθούν 

συμπεράσματα για την  εφαρμογή της ΕΚΕ στον τραπεζικό κλάδο. Υπό το πρίσμα αυτό η 

προσφορά της έγκειται στην συσχέτιση εταιρικών αριθμοδεικτών με τις καταγεγραμμένες 

επιδόσεις ΕΚΕ, στην επεξήγηση των σχετικών αποτελεσμάτων και στην δημιουργία 

εναυσμάτων για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος αυτού.  

Η ανάλυση που προηγήθηκε κατέδειξε πως η ΕΚΕ επιδρά αρνητικά στον δείκτη ROA 

των ελληνικών τραπεζών. Έχοντας υπόψιν πως τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2008-2013 

μια σειρά από παράγοντες μπορούν να δικαιολογήσουν το παραπάνω αποτέλεσμα. Πρώτον,  η 

συγκεκριμένη περίοδος εμπίπτει εν πολλοίς στα πλαίσια της κρίσης και της ύφεσης που έπληξε 

την χώρα μας με απότοκο την μείωση του ΑΕΠ και της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι 

εμφανές ότι η ύφεση είχε άμεση επίπτωση και στα οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη των 

τραπεζών, όπως έχει προγενέστερα αναλυθεί. Η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δάνειων, 

οι αναγκαστικές συγχωνεύσεις και η παύση λειτουργίας αρκετών πιστωτικών ιδρυμάτων 

αποδεικνύουν ότι ο κλάδος για σειρά ετών λειτουργούσε κάτω από πρωτόγνωρες και σε κάθε 

περίπτωση αφύσικες συνθήκες.  Δεύτερον, σε περιόδους ύφεσης η διάθεση πόρων για 

πολιτικές ΕΚΕ παρουσιάζει μείωση ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και ο πλημμελής έλεγχος 

την εφαρμογής της. Από απλή επισκόπηση των σχετικών τραπεζικών εκθέσεων ΕΚΕ την 

περίοδο της κρίσης, σε όλες καταγράφεται πως υπάρχει σαφής μείωση των διαθέσιμων πόρων 

λόγω της ύφεσης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.  Τρίτον, καθώς η ΕΚΕ είναι ένα 

σχετικά νέο πεδίο των επιχειρησιακών λειτουργιών η ενσωμάτωσή της στην πρακτική των 

τραπεζών είναι εμφανές πως απαιτεί χρόνο, ενώ τα αποτελέσματα της διαφαίνονται σε  

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Τέταρτον το γεγονός πως η επίδραση της ΕΚΕ είναι οριακά 

αρνητική συνεπάγεται πως υπάρχουν σαφέστατα περιθώρια βελτίωσης της σχέσης αυτής ώστε 

η ΕΚΕ να συμβάλλει θετικά στη χρηματοοικονομική επίδοση των τραπεζών.  

Με γνώμονα λοιπόν την σχέση αυτή και το αρνητικό πρόσημο που προέκυψε από την 

σχετική έρευνα, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι,  εάν η ΕΚΕ και οι διατιθέμενοι σε αυτή 

πόροι συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των τραπεζών, δηλαδή στην επαύξηση τόσο της 

κερδοφορία όσο και της αξίας τους, ή δημιουργούν σπάταλη πολυτίμων πόρων δίχως καμία 
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εμφανή ωφέλεια.  Προκειμένου να απαντηθεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν μια σειρά από 

παράγοντες: 

Ήδη έχει περιγράφει πως το σύγχρονο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δράσης 

απαιτεί σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθιό την ενσωμάτωση της εταιρικής υπευθυνότητας σε 

αυτή. Στην Ε.Ε τα επόμενα έτη αναμένεται η συγκεκριμενοποίηση ενός πλέγματος κανόνων, 

ρυθμίσεων και νομικών δεσμεύσεων που θα διασφαλίσουν το παραπάνω. Εντός αυτού θα 

καλούνται και οι τράπεζες να ασκήσουν τις δραστηριότητες τους ευθυγραμμιζόμενες με τις 

επιταγές περιβαλλοντικής κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας. 

Η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στις αποφάσεις και την άσκηση των 

επιχειρησιακών πολιτικών παρουσιάζει αλματώδη αύξηση. Ολοένα και περισσότερο πολίτες, 

εργαζόμενοι, ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες λαμβάνονται υπόψιν στη χάραξη στρατηγικών από τα 

διοικητικά στελέχη. Στη χώρα μας, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος επί της ουσίας χρεοκόπησε 

κατά τη διάρκεια της παρελθούσης κρίσης και ανακεφαλαιοποιήθηκε εν πολλοίς με τη στήριξη 

των Ελλήνων φορολογουμένων. Αποτέλεσμα ήταν ο σχηματισμός μιας έντονα αρνητικής 

εικόνας για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα η οποία διατηρείται έως σήμερα και επιδρά 

δυσμενώς στην εμπιστοσύνη των πελατών-καταθετών. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών ΕΚΕ 

μπορεί να αμβλύνει τη δυσμενή αυτή εικόνα και να αναδημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Η εφαρμογή της ΕΚΕ αποτελεί όπως είδαμε στρατηγική και όχι αλτρουιστική επιλογή 

για τις ελληνικές τράπεζες. Καθώς ο κλάδος εμφανίζει στοιχεία ολιγοπωλιακής  αγοράς είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η ΕΚΕ στο κομμάτι αυτό δύναται να 

εισφέρει και να αποτελέσει μοχλό διαφοροποίησης.  

Γνωρίζουμε πως οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη απαιτούν πολύχρονες 

προσπάθειες προκειμένου να αποδώσουν. Αναλογικά το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή της 

ΕΚΕ. Η δημιουργία του btrand equity και επιχειρηματικής φήμης συνεπάγονται στρατηγικό 

πλάνο, συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες. Η δέσμευση για την τήρηση και τη  συνεπή 

άσκηση συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων στρατηγικών ΕΚΕ απαιτεί μακρόπνοο 

σχεδιασμό και στόχευση. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό κλάδο μεταφέρεται στο 

ψηφιακό πεδίο και ειδικότερα σε τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (finteh) όπου οι 

παραδοσιακές τράπεζες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Νέες μορφές διαδικτυακών 

υπηρεσιών επιζητούν να υποκαταστήσουν τον ρόλο των τραπεζών στην διαμεσολάβηση 

μεταξύ οικονομικών μονάδων (peer to per lending, on line credit κ.α.). Καθώς η παροχή αυτών 

των ψηφιακών υπηρεσιών δεν υπόκειται σε θεσμοθετημένο ρυθμιστικό πλαίσιο η επιτυχής 

εφαρμογή της ΕΚΕ από μεριάς των τράπεζων μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση και 

ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει, έτσι ώστε τα παραδοσιακά 

πιστωτικά ιδρύματα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς στις νέες προκλήσεις.   

Συμπερασματικά λοιπόν η ΕΚΕ και η άσκηση της, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 

κομμάτι της λειτουργίας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Από τους παράγοντες που 

παραθέσαμε παραπάνω η άσκηση της αφενός γίνεται απαραίτητη και σε μεγάλο βαθμό 

αναγκαία, αφετέρου καθίσταται επιθυμητή προκειμένου τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να 
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ανταπεξέλθουν τόσο στις  προκλήσεις του ανταγωνισμού όσο και στην ευθυγράμμιση με μια 

σειρά απαιτήσεων. Έτσι η  άσκηση της ΕΚΕ με το πέρασμα των ετών γίνεται ολοένα και  πιο 

ανελαστική σηματοδοτώντας πως οι επιχειρήσεις και μεταξύ αυτών και τα πιστωτικά ιδρύματα 

θα διαθέτουν και θα δεσμεύουν πόρους για αυτή, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να έχουν θετική 

συνεισφορά στις οικονομικές επιδόσεις. 

Στην παρούσα μελέτη η ΕΚΕ αποδείχθηκε πως δεν επιδρά με θετικό τρόπο στις 

οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών για μια σειρά ετών. Η πρόκληση για τα στελέχη και 

τις διοικήσεις των ιδρυμάτων αυτών είναι να μετατρέψουν τους διατιθέμενους πόρους για την 

εφαρμογή της, σε απτά οικονομικά αποτελέσματα συνδυάζοντας την επιχειρηματική δράση με 

την αναγκαιότητες της εταιρικής υπευθυνότητας. Υπό αυτό το πρίσμα μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των διοικητών στελεχών στην άσκηση της 

ΕΚΕ και την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων από μεριάς τους.  
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