
Ο Εθνικός Δείκτης ΕΚΕ (CR Index) εί-
ναι ο πιο σημαντικός δείκτης μέτρη-
σης της απόδοσης των επιχειρήσε-
ων στον τομέα της ΕΚΕ σε διεθνές 
επίπεδο και χρησιμοποιείται ως εθνι-
κός δείκτης σε διάφορες χώρες. Ως 
ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγη-
σης, αποτελεί σημείο αναφοράς για 
τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδό-
σεων της ΕΚΕ σε τέσσερις επιμέρους 
τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργα-
ζόμενοι, Αγορά, ενώ τα επίπεδα διά-
κρισης είναι τέσσερα ανάλογα με τη 

βαθμολογία της εταιρίας (Platinum, 
Gold, Silver, Bronze).
Κάθε εταιρία που συμμετέχει στη δια-
δικασία αξιολόγησης από τον CR Index, 
αξιολογείται από ανεξάρτητους εμπει-
ρογνώμονες-αξιολογητές, οι οποίοι 
έχουν εκπαιδευτεί ειδικά από το BITC 
και παρέχουν αναλυτικό feedback και 
συγκριτικά αποτελέσματα από κάθε 
επιχείρηση. Ο CR Index υλοποιείται 
για τέταρτη χρονιά στη χώρα μας και 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις 
εταιρίες για συμμετοχή τους, γεγο-

νός που εξηγείται από τη σημασία που 
δίνουν οι εταιρίες σε αξιόπιστα εργα-
λεία με διεθνή αναγνώριση.
Οι εταιρίες που συμμετέχουν υποβάλ-
λονται σε ιδιαίτερα αυστηρή επιτόπια 
αξιολόγηση σε περισσότερα από 90 
κριτήρια, ενώ η συνολική διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται μέσα σε 
χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. 
Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι 
η συστηματική χρήση του CR Index 
ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης του 
οργανισμού σε συνεχή βάση μπορεί 

να συμβάλει καθοριστικά στην πλή-
ρη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη συνο-
λική στρατηγική της επιχείρησης και 
τη δημιουργία ξεκάθαρου ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήματος.
Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη λειτουρ-
γία της επιχείρησης μέσω διεθνώς 
αναγνωρισμένων εργαλείων είναι 
μια από τις πιο σημαντικές προκλή-
σεις για τις εταιρίες, διότι αυτό που 
χρειάζονται αυτές σήμερα είναι σο-
βαρά και αξιόπιστα εργαλεία για να 
είναι βιώσιμες. 

Τι είναι το BITC
Το BITC, υπό την προεδρία 
του πρίγκιπα της Ουαλίας, 
αποτελεί έναν από τους κο-
ρυφαίους Μη Κερδοσκοπι-
κούς Οργανισμούς που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα 
της ΕΚΕ και υποστηρίζει εδώ 
και 25 χρόνια κορυφαίους ορ-
γανισμούς και επιχειρήσεις 
στην προσπάθειά τους να εν-
σωματώσουν καλές πρακτι-
κές στη λειτουργία τους. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει 
το CR Index, το οποίο αποτε-
λεί κορυφαίο σημείο αναφο-
ράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στην Ευρώπη για τη συγκρι-
τική αξιολόγηση επιχειρήσε-
ων ως προς τις επιδόσεις τους 
στον τομέα της ΕΚΕ.

Τι είναι το 
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Το Corporate Responsibility 
Institute (Ινστιτούτο Εταιρι-
κής Ευθύνης) είναι μια αστι-
κή μη κερδοσκοπική εταιρία 
που εκπροσωπεί αποκλειστι-
κά το CR Index στην Ελλάδα, 
σε συνεργασία με το BITC. 
Στόχος του είναι να παρέχει 
στις ελληνικές επιχειρήσεις 
και στους οργανισμούς το πιο 
αναγνωρισμένο εργαλείο αξι-
ολόγησης των εταιριών ως 
προς τις επιδόσεις τους σε 
θέματα ΕΚΕ, με βάση τα δι-
εθνή κριτήρια, να εδραιώσει 
περαιτέρω την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη στην Ελλάδα 
και να τοποθετήσει τις ελληνι-
κές εταιρίες στον παγκόσμιο 
χάρτη εκείνων που διακρίνο-
νται στον τομέα αυτό.

Εθνικός Δείκτης

Πόσο ανάγκη 
έχει η κοινωνία 
την ουσιαστική 
εταιρική 
υπευθυνότητα των 
επιχειρήσεων; 
Τόσο οσο ποτέ 
άλλοτε 
στο παρελθόν.

Η οικονομική ύφεση επι-
φέρει μεγάλες, σημαντι-

κές και ριζικές αλλαγές που 
διαμορφώνουν ένα διαφο-
ρετικό επιχειρηματικό τοπίο 
δράσης με πολλές εταιρίες να 
επαναπροσδιορίζουν το ρόλο 
τους στη νέα αγορά. Ακρι-
βώς οι ίδιες ανακατατάξεις 
υλοποιούνται και στην κοι-
νωνία, με τη σοβαρή συρρί-
κνωση της μεσαίας τάξης και 
την αύξηση της φτώχειας. Η 
κρίση φέρνει ανακατατάξεις, 
ενώ κάποιες από αυτές μπο-
ρεί να δημιουργήσουν ευκαι-
ρίες. Σε ελάχιστες επιχειρήσεις 
η κατάσταση αυτή μπορεί να 
δώσει ευκαιρίες ώστε να ανα-
πτυχθούν και να καινοτομή-
σουν, ενώ σε άλλες, που θα 
είναι και οι περισσότερες, θα 
τις ωθήσει στο τέλος της λει-
τουργίας τους. Σ’ αυτό όμως 
το δυσοίωνο τοπίο, ποιος θα 
είναι ο ρόλος και ποιο το μέλ-
λον της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για την 
ίδια την κοινωνία;

Καθώς η οικονομική αβεβαι-
ότητα είναι διάχυτη σε όλο το 
κοινωνικό σύνολο, τόσο η κοι-
νωνία όσο και τα ενδιαφερό-

μενα μέρη είναι πιο ευάλωτα 
σε οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Οι εταιρίες, ως 
ενεργό μέρος της κοινωνίας, 
έχουν τη δυνατότητα να ανα-
λάβουν ρόλο «ηγετών της 
κοινωνίας» (social leaders) 
και να αποδείξουν τον κοι-
νωνικά υπεύθυνο χαρακτή-
ρα τους στα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά, οι εταιρίες καλού-
νται να δράσουν κάτω από το 
πρίσμα της εταιρικής υπευθυ-
νότητας, καθώς η ίδια η κοι-
νωνία (εργαζόμενοι, πελάτες, 
τοπική κοινωνία, μέτοχοι) εί-
ναι αυτή που θα τις κρατήσει 
στην αγορά, επιβραβεύοντας 
τη συνεισφορά τους, ή οδη-
γώντας τες αργά ή γρήγορα 
στη χρεοκοπία. 
Το αίσθημα της διεθνούς ανα-

σφάλειας έχει προσθέσει πε-
ρισσότερα ερωτήματα γύρω 
από το ρόλο των επιχειρήσε-
ων και την αποτελεσματικό-
τητα των δράσεών τους προς 
την κοινωνία. 
Τέτοια ερωτήματα αφορούν 
στο κατά πόσο η ΕΚΕ αποτε-
λεί ένα παιχνίδι δημοσίων 
σχέσεων ή μια ουσιαστική 
συνεισφορά. Παρ’ όλες τις δι-
αφωνίες ή τα ερωτήματα που 
υπάρχουν, είναι αδιαμφισβή-
τητα τα πλεονεκτήματα μιας 
επιχείρησης που προκύπτουν 
από μια στρατηγική ουσια-
στικής και μακρόχρονης συ-
νεισφοράς στην κοινωνία και 
στο περιβάλλον, είτε ως εργα-
λείο διαχείρισης ρίσκου είτε 
ως επενδυτικό εργαλείο κοι-
νωνικής και περιβαλλοντικής 
διαφοροποίησης. ■
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