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Θεωρητικό Πλαίσιο Παραγόντων που Επηρεάζουν το 

Διεθνές Εμπόριο και την Οργανωσιακή Βιωσιμότητα των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Εισαγωγή 

Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο παραγόντων που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων σχεδιάστηκε έπειτα από συνεντεύξεις σε περισσότερες 
από 50 κοινωνικές επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται ήδη διεθνώς, είτε 
σκέφτονταν να εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε διεθνές 
επίπεδο. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Λετονία. 
Λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους οργανισμούς που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα υπάρχουν στο εισαγωγικό μέρος της ιστοσελίδας του έργου. 
 
Σκοπός αυτού του θεωρητικού πλαισίου είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο 
σχεδιασμού / ευαισθητοποίησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που σκέφτονται να 
δραστηριοποιηθούν διεθνώς, σκέφτονται να επεκτείνουν τη διεθνή τους λειτουργία 
ή εξετάζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των διεθνών 
εμπορικών δραστηριοτήτων τους. Το πλαίσιο επιμερίζεται σε επτά τμήματα: 
 

• Κίνητρα και Οδηγοί για τη Διεθνοποίηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

• Επιλογή Χώρας/Χωρών για Διεθνοποίηση 

• Πότε οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ξεκινούν να Διεθνοποιούνται 

• Προγραμματισμός Πριν τη Διεθνοποίηση 

• Τρόπος Εισόδου στις Διεθνείς Αγορές 

• Υποστήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων για Διεθνοποίηση 

• Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Βιωσιμότητα των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται Διεθνώς 

 
Το Θεωρητικό Πλαίσιο βασίζεται σε εισαγωγικό επίπεδο και υποστηρίζεται από τα 
υπόλοιπα αποτελέσματα του έργου τα οποία παρέχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος 
και λεπτομέρεια σε κάθε τμήμα του Θεωρητικού Πλαισίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κίνητρα και Οδηγοί για τη Διεθνοποίηση των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 
Η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων προσδιόρισε δεκατρία θέματα ως 
κίνητρα και οδηγούς για διεθνοποίηση. 

Θέμα  Σχόλιο  

Γλωσσικές ομοιότητες και 
διασυνοριακές κοινότητες 

Το θέμα αυτό ήταν εμφανές μεταξύ των 
χωρών της Βαλτικής και της Ρωσίας και 
μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

Ψηφιακή εποχή Η ψηφιακή εποχή άνοιξε πολλές ευκαιρίες στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
εμπορεύονται διεθνώς ή να επεκτείνουν το 
διεθνές εμπόριό τους. 

Επιχειρηματικότητα 
 

Η ύπαρξη μιας «επιχειρηματικής» κοινωνικής 
επιχείρησης είχε εξαιρετική επιρροή στη λήψη 
απόφασης για διεθνοποίηση. Σε αυτό το 
τμήμα εντοπίστηκαν ορισμένα επιμέρους υπο-
θέματα: - 

• Αλλαγές στις υπάρχουσες αγορές 
• Ζήτηση 
• Κενό στην αγορά 
• Επέκταση της αγοράς 
• Φυσική εξέλιξη 
• Ανάγκη 
• Ευκαιρίες 

 

Παροχή ποιοτικών / μοναδικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ότι η ποιότητα 
και η μοναδικότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους, επέτρεψαν στην επιχείρησή 
τους να ανταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές. 

Ανατροφοδότηση Η θετική ανατροφοδότηση σχετικά με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενέπνευσε 
ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους διεθνώς. 

Ο Ηγέτης Η επιρροή του ηγέτη, οι φιλοδοξίες, οι 
επιρροές, η επιχειρηματική κίνηση και οι 
προσωπικές σχέσεις, διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για τη 
διεθνοποίηση πολλών από τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτό το 
έργο. 

Τοποθεσία Η τοποθεσία της κοινωνικής επιχείρησης 
επηρέασε επίσης την απόφασή τους για 
διεθνές εμπόριο. Ιδιαίτερα για όσους 
δραστηριοποιούνται στην τουριστική 
βιομηχανία, η φυσική ομορφιά της τοποθεσίας 
τους, σήμαινε ότι οι τουρίστες θα ήθελαν να 
την επισκεφθούν. 

Δίκτυα Για την πλειοψηφία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, η ύπαρξη ενός δικτύου 
επαφών, που αναπτύχθηκε μέσω συνεδρίων, 



εμπορικών εκθέσεων, οργανωτικής 
συμμετοχής κ.λπ., τους έδωσε την επιθυμία να 
αρχίσουν να εμπορεύονται τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους σε διεθνές επίπεδο 

Προηγούμενη εμπειρία Η προηγούμενη εργασία ή εθελοντική εμπειρία 
μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για 
διεθνοποίηση. 

Δεξιότητες Οι δεξιότητες των μελών της ομάδας, όπως οι 
γλωσσικές και επιχειρησιακές δεξιότητες, 
μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απόφαση 
για διεθνές εμπόριο. 

Κοινωνικά θέματα Η κίνηση προς το εμπόριο και τη λειτουργία 
διεθνώς για τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
επηρεάζεται φυσικά από την ανάγκη 
αντιμετώπισης κοινωνικών θεμάτων, τόσο στη 
χώρα τους όσο και σε πολλές περιπτώσεις 
στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται 
διεθνώς. 

Στόχευση κοινοτήτων που ζουν 
στο εξωτερικό 

Πολλοί κοινωνικοί επιχειρηματίες θεωρούν τις 
κοινότητες των ομογενών που κατοικούν στο 
εξωτερικό ως ένα προφανές τμήμα της αγοράς 
και για ορισμένους από αυτούς η πλειονότητα 
της διεθνούς τους δραστηριότητας βασίστηκε 
στη στόχευση της αγοράς αυτής. 

Μεταφορά γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών 

Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 

Επιλογή Χώρας/Χωρών για Διεθνοποίηση 
Πολλές από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτό το έργο 
εμπορεύονταν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο. Οι κυριότεροι 
λόγοι για τους οποίους επιλέγουν χώρες για εξαγωγές περιγράφονται παρακάτω: 

Λόγοι επιλογής Σχόλιο  

Ευκαιρίες/ζήτηση/αγορές Γενικά, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν η 
προφανής επιλογή για την εμπορία των 
αγαθών και υπηρεσιών τους σε διεθνές 
επίπεδο. 

Διαθέσιμες επαφές και δίκτυα Ωστόσο, για να ενισχύσουμε το παραπάνω 
σχόλιο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούσαν τα δίκτυα και τις επαφές 
τους, που μερικές φορές καθιερώνονται με τη 
συμμετοχή σε έργα, για να αυξήσουν τη διεθνή 
τους παρουσία και τις ευκαιρίες για εμπόριο σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Γειτονικές χώρες Ορισμένοι οργανισμοί είχαν επικεντρωθεί στις 
διασυνοριακές χώρες ως επιλογή τους για 
διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. 

Πολιτιστικές συνδέσεις Οι ομογενείς κοινότητες που κατοικούν στο 
εξωτερικό είχαν επηρεάσει τις εμπορικές 
τοποθεσίες ορισμένων κοινωνικών 
επιχειρήσεων. Αυτό επικράτησε κυρίως στις 
Λιθουανικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Υπήρχε 
επίσης σύνδεση μεταξύ Ιταλίας και Αργεντινής. 



Γλώσσα  Οι γλωσσικές δεξιότητες και οι γλωσσικές 
ομοιότητες επηρέασαν επίσης τις επιλογές 
των συναλλαγών 

Στοχευμένη βοήθεια/ανάγκη Για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που εργάζονται 
στον τομέα της βοήθειας στο εξωτερικό, η 
επιλογή τους για την επιχειρησιακή τους θέση 
οφείλεται στην κοινωνική ανάγκη, π.χ. 
δραστηριότητα σε χώρες όπως η Συρία. 

Κοινωνική 
ευαισθητοποίηση/εναρμόνιση με 
την κοινωνική αποστολή 

Η ευαισθητοποίηση των τύπων των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και η εναρμόνισή 
τους με την οργανωσιακή κοινωνική αποστολή 
μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στην επιλογή 
τα τοποθεσίας για εμπόριο. 

Προηγούμενη εθελοντική 
εμπειρία στη χώρα 

Η προηγούμενη εθελοντική εμπειρία, ιδίως του 
ιδρυτή, μπορεί να επηρεάσει την επιλογή της 
χώρας/των χωρών στις οποίες θα 
δραστηριοποιηθούν. 

Η επιλογή των χωρών όπου δεν θα δραστηριοποιηθούν 
Αν και οι οργανισμοί δυσκολεύονταν να δραστηριοποιηθούν σε ορισμένες χώρες 
και ηπείρους, οι οργανισμοί που συμμετείχαν σε αυτό το έργο δεν είχαν αποφύγει 
θετικά τη διαπραγμάτευση με κάποια χώρα. 

 

Πότε οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ξεκινούν να Διεθνοποιούνται 
Φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες βασικές ημερομηνίες κατά τις οποίες οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινούν να διεξάγουν διεθνείς συναλλαγές: 

Ημερομηνία Σχόλιο  

Με την έναρξη της ΚΕ Πολλούς από τους συμμετέχοντες 
οργανισμούς του έργου διεξήγαγαν διεθνείς 
συναλλαγές από την αρχή. 

Εντός 2 ετών Από αυτό το σημείο πολλές επιχειρήσεις είχαν 
δημιουργήσει τα δίκτυά τους και έλαβαν 
γνώση των ευκαιριών για την επέκταση των 
συναλλαγών τους σε άλλες χώρες. 

Έπειτα από 2 έτη Για άλλους, η διαδικασία ανάπτυξης της 
κοινωνικής επιχείρησης για να είναι έτοιμη για 
διεθνές εμπόριο χρειάστηκε περισσότερο 
χρόνο. 

 

Προγραμματισμός Πριν τη Διεθνοποίηση 
Παρόλο που πολλοί από τους οργανισμούς που συμμετείχαν σε αυτό το έργο 
είχαν δραστηριοποιηθεί διεθνώς από την αρχή, οι περισσότερες κοινωνικές 
επιχειρήσεις είχαν εισέλθει σε διεθνείς αγορές χωρίς στρατηγική διεθνοποίησης ή 
σχέδιο εξαγωγών. 
Μόνο τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν σε αυτό το έργο, έκαναν 
λόγο για στρατηγικό σχεδιασμό τα συναφή ζητήματα διακυβέρνησης, πριν από τη 
διεθνοποίηση. 

Σχόλιο  

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ορισμένοι ερωτηθέντες θεώρησαν ότι η δομή 
διακυβέρνησης, μέσα στην οποία λειτουργούν σήμερα, θα απαιτούσε την 
ολοκλήρωση στρατηγικών σχεδίων. 



Στο πλαίσιο αυτού του έργου, έξι κοινωνικές επιχειρήσεις στο σημείο της 
συνέντευξης, σκέφτονταν να επεκταθούν διεθνώς. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
κατά τη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων δείχνουν ότι σήμερα πολλές κοινωνικές 
επιχειρήσεις προβαίνουν σε στρατηγικό σχεδιασμό προτού διεθνοποιηθούν. 

 

 

 

 

 

Τρόπος Εισόδου στις Διεθνείς Αγορές 
Μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να επιλέξει από μια ποικιλία τρόπων εισόδου στις 
διεθνείς αγορές. Κανένας τρόπος εισόδου δεν είναι ανώτερος από τον άλλο, 
ωστόσο, κάθε προσέγγιση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή θα 
εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως: 

• Οργανωσιακή αποστολή 
• Οργανωσιακοί στόχοι 
• Στόχοι της διεθνοποίησης 
• Διαθέσιμοι πόροι 
• Ευκαιρίες 
• Κίνητρα/οδηγοί για τη διεθνοποίηση της επιχείρησης. 

Οι τρόποι εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν σε αυτό το έργο περιγράφονται παρακάτω, ωστόσο, αξίζει να 
σημειωθεί ότι ορισμένοι οργανισμοί είχαν χρησιμοποιήσει μια ποικιλία τρόπων για 
να επεκτείνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες. 

Τρόπος  Λεπτομέρειες  

Άμεσες εξαγωγές Άμεσες εξαγωγές Business to Business 

Άμεσες εξαγωγές με συμβάσεις 

Άμεσες εξαγωγές με ηλεκτρονικό εμπόριο 

Άμεσες εξαγωγές με διαμεσολάβηση 

Άμεσες εξαγωγές (Niche) Τουρισμός &  
ομογενείς 

Άμεσες εξαγωγές (Niche) Διασυνοριακές 
κοινότητες 

Συνεταιριστικές εξαγωγές Ομαδικές εξαγωγές 

Licensing Ως Licenser 

Ως Licensee 

Franchising Ως Franchiser 

Ως Franchisee 

Κοινοπραξίες  

Θυγατρικές 

Fair Trade 

Συνεργασίες 

Συμβουλευτική 
 

 

 

 



Υποστήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων για Διεθνοποίηση 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν σε αυτό το έργο και ήδη εξάγουν 
αγαθά και υπηρεσίες στο εξωτερικό, είχαν πρόσβαση σε υποστήριξη από 
διάφορες πηγές. Οι ανάγκες υποστήριξής τους είχαν επίσης ποικίλαν κατά τη 
διάρκεια της ύπαρξής τους και πολλοί είχαν πρόσβαση σε κάποιο είδος στήριξης, 
ιδίως οικονομική στήριξη κατά τη φάση έναρξης τους, ενώ άλλοι είχαν άμεση 
επιδίωξη επιχειρηματικής υποστήριξης για να επιτύχουν διεθνείς εμπορικές 
δραστηριότητες. 
Παρόλο που διατίθεται ποικιλία μέσων υποστήριξης σε ολόκληρη την ΕΕ, η 
πλειονότητα των οργανισμών που συμμετείχαν σε αυτό το έργο δεν είχε 
πρόσβαση σε καμία υποστήριξη πριν από τη διεξαγωγή διεθνών συναλλαγών. 

Πηγές υποστήριξης Σχόλιο  

Οικονομική υποστήριξη Η οικονομική υποστήριξη ήταν 
διαθέσιμη σε διάφορα επίπεδα. 
Ορισμένοι οργανισμοί που συμμετείχαν 
στο έργο είχαν πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω 
προγραμμάτων, όπως τα Interreg και 
LEADER καθώς και τα διεθνή κονδύλια, 
όπως το UN Environment Fund. 
Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις έλαβαν 
επίσης οικονομική υποστήριξη από 
τοπικά συμβούλια και τους δήμους, 
ωστόσο στόχος ήταν γενικά η στήριξη 
τοπικών δραστηριοτήτων και όχι 
δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου. 
Ένας μικρός αριθμός οργανισμών είχε 
λάβει χρηματοδότηση από ιδιωτικά 
ιδρύματα όπως το ίδρυμα Soros. Μια 
κοινωνική επιχείρηση έχει λάβει 
οικονομική ενίσχυση από έναν ιδιωτικό 
δωρητή για να αναπτύξει τις 
δραστηριότητές της τόσο σε κοινοτικό 
επίπεδο όσο και για προώθηση σε 
διεθνές επίπεδο. 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά 
συνδυάζουν πηγές χρηματοδότησης, 
προκειμένου να αναπτυχθούν, τόσο 
στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα 
κονδύλια χρηματοδότησης μπορεί να 
είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην 
είναι κατάλληλα για τον τομέα στον 
οποίο λειτουργεί μία κοινωνική 
επιχείρηση. 

Εκπαιδευτική και καθοδηγητική 
υποστήριξη 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είχαν τακτική 
πρόσβαση σε υποστήριξη 
εκπαίδευσης/κατάρτισης από ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίκτυα 
κοινωνικών επιχειρήσεων και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως το 
ίδρυμα ASHOKA. Οι τομείς ανάπτυξης 



περιελάμβαναν λογιστικές δεξιότητες και 
δεξιότητες μάρκετινγκ. 
Η υποστήριξη για καθοδήγηση, στις 
διεθνείς κοινωνικές επιχειρήσεις, 
παρέχεται από τοπικούς ή εθνικούς 
επιχειρηματικούς οργανισμούς, όπως τα 
τοπικά γραφεία επιχειρήσεων στην 
Ιρλανδία και οργανισμοί όπως η 
κοινωνική επιχείρηση της Ουαλίας. 
Ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν επίσης 
καθοδήγηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Υποστήριξη δικτύωσης Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στο έργο υπογράμμισαν 
επίσης τη στήριξη που παρέχεται από 
δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων, 
κυρίως σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
παρά σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. 

Υποστήριξη με πόρους Σε ένα παράδειγμα μια ιδιωτική εταιρεία 
είχε δώσει πόρους σε μία μικρή 
κοινωνική επιχείρηση δωρεάν. 

Ολιστική υποστήριξη Ορισμένοι οργανισμοί, όπως το 
Βρετανικό Συμβούλιο, ήταν σε θέση να 
προσφέρουν μια ποικιλία υπηρεσιών 
υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται διεθνώς. 

Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έργου (Intellectual Output 2) αφορούσε μια 
ανασκόπηση της υποστήριξης που διατίθεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, στις 
περιπτώσεις όπου θέλουν να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους. Αυτή η 
αναφορά είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου. 

Θέματα σχετικά με την υποστήριξη: - 
Οι μεγαλύτερες επικρίσεις που διατυπώθηκαν κατά της υποστήριξης που 
παρέχεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, και ιδίως της υποστήριξης της 
διεθνοποίησης, ήταν ότι ήταν περιορισμένη και γενική. 

Υποστήριξη στη Σκωτία 
Όσον αφορά στην υποστήριξη που παρέχεται για την έναρξη, την εξέλιξη και την 
ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησης, αξίζει να επισημανθεί η δομή υποστήριξης που διατίθεται στη 
Σκωτία. Μέσω της δευτερογενούς έρευνας που διεξήχθη για τη δημιουργία της 
αναφοράς που ήταν μέρος των αποτελεσμάτων 2 του παρόντος έργου  
(Intellectual Output 2), αλλά και όσο και της μελέτης περιπτώσεων που διεξήχθη 
στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων 1 του παρόντος έργου  (Intellectual Output 1), 
έγινε φανερό ότι η υποστήριξη για τη διεθνοποίηση της κοινωνικής επιχείρησης 
στη Σκωτία είναι πιο ολοκληρωμένη από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Η 
κυβέρνηση της Σκωτίας έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική με τίτλο «Διεθνοποίηση 
της κοινωνικής επιχείρησης» (2016), η οποία περιλαμβάνει το πλαίσιο πολιτικής, 
τις στρατηγικές προτεραιότητες και ένα σχέδιο δράσης για τη διεθνοποίηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στη Σκωτία. Η υποστήριξη υπογραμμίστηκε επίσης από 
τις δύο κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σκωτία και 
συμμετείχαν στο έργο. 

 

 



Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Βιωσιμότητα των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται Διεθνώς 
Οι οργανισμοί αναγνώρισαν τη βιωσιμότητα ως ένα συνεχές ζήτημα και στην 
ανάλυση των δεδομένων εντοπίστηκαν δεκατρία βασικά θέματα που συνδέονται 
με τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
διεθνώς. 

Θέμα   Σχόλιο  

Καθορισμός αποστολής και στόχων Η ύπαρξη σαφώς καθορισμένης 
αποστολής και σχετικών στόχων θα 
βοηθήσει μια κοινωνική επιχείρηση να 
διατηρήσει την εστίασή της καθώς 
αρχίζει να διεθνοποιείται. 

Μέτρηση του αντίκτυπου Η καταγραφή και η ανάλυση 
ανατροφοδότησης μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν στη μέτρηση του 
αντίκτυπου, επηρεάζοντας έτσι τη 
βιωσιμότητα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι πολλοί χρηματοδότες απαιτούν την 
ανάδειξη των μετρήσεων του 
αντίκτυπου. 

Διακυβέρνηση 
 

Προφανώς, η διακυβέρνηση της 
κοινωνικής επιχείρησης επηρεάζει τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
επίσης να εξετάσουν τη δομή της 
διακυβέρνησης καθώς αρχίζουν να 
επεκτείνονται διεθνώς. 

Τοπική δέσμευση Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις 
θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό να 
στηρίξουν τις κοινότητες εντός των 
οποίων δραστηριοποιούνταν και ότι η 
βιωσιμότητα της κοινότητας ήταν στενά 
συνδεδεμένη με την οργανωσιακή 
βιωσιμότητα. 

Ανάπτυξη επιχείρησης 
 

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης, 
το μήνυμα από τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο έργο 
ήταν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι 
πηγές που υπάρχουν, όπως ο χρόνος 
και τα χρήματα, στην αρχή της 
επιχείρησης. 

Εμπορική αντίληψη 
 

Για να είναι βιώσιμες οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αναγνώρισαν ότι έπρεπε 
να διαθέτουν εμπορική αντίληψη, 
γνωρίζοντας την αγορά τους και τη θέση 
τους στην αγορά. Τόνισαν επίσης την 
ανάγκη του να λαμβάνεται υπόψη η 
ανατροφοδότηση των πελατών. Οι 
οργανισμοί χρειάζονταν μερικές φορές 
για να λάβουν σκληρές επιχειρηματικές 
αποφάσεις όταν τα προϊόντα/υπηρεσίες 
τους δεν ήταν τόσο επιτυχημένα όσο 
αναμενόταν. 



Καινοτομία 
 

Το να είσαι κοινωνικός καινοτόμος 
θεωρήθηκε ότι βοηθά στη βιωσιμότητα. 

Προϊόντα και υπηρεσίες 
 

Η ύπαρξη ισχυρών, μοναδικών και 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
θεωρήθηκε πρωταρχικής σημασίας για 
τη βιωσιμότητα. 

Επαγγελματική υποστήριξη Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ήδη 
δραστηριοποιούνταν διεθνώς 
αισθάνθηκαν ότι υπήρξαν στάδια κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης και της 
διεθνοποίησης, όπου ήταν αναγκαία η 
πρόσβαση σε επαγγελματικές 
υπηρεσίες, δεδομένου ότι αυτή η 
εισροή, ακόμη και όταν επωμίστηκε 
κόστος, ήταν απαραίτητη για 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. 

Ανάπτυξη σχέσεων 
 

• Η ανάπτυξη σχέσεων θεωρήθηκε 
ότι αποτελεί βασική συνιστώσα 
της βιωσιμότητας των διεθνών 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι 
συμμετέχοντες υπογράμμισαν 
ορισμένους τομείς στους οποίους 
υπήρχαν βασικές σχέσεις. 

•  Δίκτυα 

• Συνεργάτες 

• Πρότυπα 

Ο Ηγέτης  
 

Το όραμα και ο στόχος του ηγέτη είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την 
προώθηση της ατζέντας βιωσιμότητας. 

Ατομικά χαρακτηριστικά 
 

Η επέκταση μιας κοινωνικής 
επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μπορεί 
να επηρεάσει το πρόσωπο που οδηγεί 
αυτή τη διαδικασία. Ένα τέτοιο 
πρόσωπο, συνήθως ένας ηγέτης, 
συνήθως κατέχει ουσιαστικό ρόλο και 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στη 
βιωσιμότητα της διεθνοποίησης. 

Χαρακτηριστικά ομάδας Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η 
τελική βασική συνιστώσα της διεθνούς 
βιωσιμότητας είναι η σωστή ομάδα και η 
διαδοχική διαδικασία σχεδιασμού. 

 


