
Τ ην περίοδο 2002-2007 
ακολούθησε η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008 και τότε το «Business in 
the Community» αποφάσισε 
να επαναλάβει την έρευνά του, 
προκειμένου να διαπιστώσει 
αν η εταιρική υπευθυνότητα 
κάνει τη διαφορά και σε πε-
ριόδους μεγάλης οικονομι-
κής αστάθειας. Για το σκο-
πό αυτό, το «Business in the 
Community» προχώρησε στη 
στατιστική ανάλυση και τη σύ-
γκριση των οικονομικών στοι-
χείων των εισηγμένων εται-
ριών, οι οποίες συμμετείχαν 
στον CR Index του Business 
in the Community στην Αγ-
γλία κάθε χρόνο, από το 2002 
ως το 2009, με αυτά των εται-
ριών του δείκτη FTSE 350 και 
FTSE All-Share. Ο σκοπός της 

έρευνας ήταν να εκτιμήσει τη 
συσχέτιση μεταξύ της διαχεί-
ρισης και της μέτρησης της 
εταιρικής υπευθυνότητας και 
της απόδοσης της μετοχής 
της εταιρίας, συγκρίνοντας τις 
δύο κατηγορίες, όπως και τον 
Οκτώβριο του 2008. Το 2008, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, 
οι αποδόσεις των μετόχων κα-
ταποντίστηκαν το ίδιο και για 
τις εταιρίες που συστηματικά 
διαχειρίζονταν και μετρούσαν 
την εταιρική τους υπευθυνό-
τητα και για τις υπόλοιπες. Η 
νέα έρευνα όμως έδειξε ότι, 
στη συνέχεια, καθώς οι εται-
ρίες, βγαίνοντας από την κρί-
ση, άρχισαν να προσφέρουν 
μεγαλύτερες αποδόσεις στους 
μετόχους, οι εταιρικά υπεύ-
θυνες επιχειρήσεις ανέκτη-
σαν πιο γρήγορα τις δυνάμεις 

τους και άρχισαν να υπερτε-
ρούν σε σχέση με τις υπόλοι-
πες εταιρίες του FTSE 350 και 
FTSE All-Share σε απόδοση 
μετοχής, κατά μέσο όρο, με 

10%. Η νέα αυτή έρευνα δεί-
χνει ότι οι εταιρίες με υψηλά 
περιβαλλοντολογικά, κοινωνι-
κά και διακυβερνητικά πρότυ-
πα ανέκαμψαν γρηγορότερα, 
βγαίνοντας από την οικονομι-
κή κρίση. Το CR Index είναι το 
πλέον κατάλληλο εργαλείο για 
να βοηθήσει τις εταιρίες να 
ακολουθήσουν ένα συστημα-
τικό πλαίσιο για τη μέτρηση, 
την αναφορά και τη διαχείρι-
ση της απόδοσης στην εται-
ρική ευθύνη, επιτρέποντάς 
τους να συγκρίνονται με τον 
εαυτό τους, χρόνο με το χρό-
νο, καθώς και με τις κορυφαί-
ες εταιρίες στην αγορά. Μά-
λιστα, σιγά σιγά, το εργαλείο 
καθιερώνεται και στην Ελλά-
δα ως ο πλέον αξιόπιστος δεί-
κτης μέτρησης της εταιρικής 
ευθύνης. ■
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Τον οκτώβριο του 
2008, το «Business 
in the community» 
δημοσίευσε έρευνα, 
η οποία καταδείκνυε 
ότι οι εταιρίες-μέλη 
του FTSe 350, οι 
οποίες συστηματικά 
διαχειρίζονταν και 
μετρούσαν την εταιρική 
τους υπευθυνότητα, 
υπερτερούσαν σε 
σχέση με τις υπόλοιπες 
εταιρίες του FTSe 350 
σε απόδοση μετοχής, 
κατά την περίοδο 
2002-2007, σε ποσοστό 
μεταξύ 3,3% και 7,7% 
ετησίως.
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