
Οι επιχειρήσεις 
επενδύοντας στην 
ΕΚΕ μπορούν να 
ξανακερδίσουν 
τη χαμένη 
εμπιστοσύνη των 
πελατών τους.

Η επίσημη θέση του Ινστι-
τούτου Εταιρικής Ευθύ-

νης, που διεξάγει κάθε χρόνο 
τον Εθνικό Δείκτη CRI για την 
Ελλάδα, είναι ότι η ενσωμά-
τωση της στρατηγικής και των 
ενεργειών της ΕΚΕ στην επιχει-
ρησιακή στρατηγική συμβάλλει 
ουσιαστικά στη βιώσιμη ανά-
πτυξή τους. Η περίοδος έντο-
νης ύφεσης και οικονομικής 
κρίσης που διανύουμε συνοδεύ-
εται από μια ακόμη πιο έντονη 
κρίση εμπιστοσύνης των πολι-
τών προς τις επιχειρήσεις και 
τους πολιτικούς.  
Επιχειρήσεις, οργανισμοί, κυ-
βερνήσεις και πολιτικά κόμμα-
τα έχουν υποστεί πολύ μεγάλη 
φθορά και οι πολίτες πιστεύουν 
ότι δεν είναι ειλικρινείς απένα-
ντί τους και δεν τους σέβονται, 
αλλά ούτε και αφιερώνουν χρό-
νο και προσπάθεια για να κατα-
λάβουν τις ανησυχίες, τις ανά-
γκες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.
Γίνεται, λοιπόν, προφανές ότι, 
αν οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να 
ανατρέψουν την αντίληψη αυτή 
και να ξανακερδίσουν τη χαμέ-
νη εμπιστοσύνη των πελατών 
τους, των αγορών, των εργαζο-
μένων αλλά και της κοινωνίας 
γενικότερα, θα πρέπει να σκε-
φθούν πολύ σοβαρά να επεν-
δύσουν στο χώρο της ΕΚΕ. 
Και, βέβαια, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι ακριβώς τις ίδιες αλ-
λαγές στις πολιτικές τους και 
στον τρόπο λειτουργίας τους 
θα πρέπει να εφαρμόσουν και 
τα πολιτικά κόμματα και οι κυ-
βερνήσεις, αν θέλουν να ανα-
κτήσουν έστω και μέρος της 
αξιοπιστίας τους.
Δυστυχώς, ο αριθμός των επι-
χειρήσεων στη χώρα μας που 
αφιερώνουν χρόνο και πόρους 
και επενδύουν στο χώρο της 

ΕΚΕ είναι ακόμη πολύ μικρός.
Στην ουσία, επιχειρήσεις που 
έστω και περιστασιακά επεν-
δύουν σε προγράμματα ΕΚΕ 
δεν υπερβαίνουν τις μερικές 
εκατοντάδες, ενώ αυτές που 
έχουν συνειδητοποιήσει τη ση-
μασία του θεσμού, ανακοινώ-
νουν τις προσπάθειες και επι-
δόσεις τους και επιδίδονται 
κάθε χρόνο στην προσπάθεια 
να απαντήσουν στις απαιτή-
σεις των κρίσιμων καιρών εί-
ναι ακόμα λιγότερες. 
Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι, 
πριν από μερικά μόνο χρόνια, 
η γνώση και η πρακτική της 
ΕΚΕ ήταν ακόμα σε νηπιακό 
στάδιο και, ευτυχώς σήμερα, 
αναπτύσσει σημαντική δυνα-
μική και εκτιμώ ότι στο μέλ-
λον θα αποτελέσει συνειδητή 
επιλογή μεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις που θα απο-
φασίσουν να επενδύσουν 
στην ΕΚΕ θα πρέπει να ασχο-
ληθούν σοβαρά:
● Με την κοινωνία, αξιολογώ-
ντας την υποστήριξη που παρέ-
χουν σε πρωτοβουλίες των το-
πικών και εθνικών κοινωνιών, 
βοηθώντας στο χτίσιμο εποικο-
δομητικών σχέσεων με τις κοι-
νωνίες αυτές και τη δημιουργία 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
● Με το περιβάλλον, αξιολο-

γώντας τις πολιτικές τους και 
τις ενέργειές τους για τον πε-
ριορισμό των δυσμενών επι-
δράσεων που εξασκούν στις 
κλιματικές αλλαγές, βοηθώ-
ντας να συνειδητοποιήσουν ότι 
η μετάβασή τους σε μια οικο-
νομία που απαιτεί περιορισμό 
του διοξειδίου του άνθρακα 
αντιπροσωπεύει τόσο ένα με-
γάλο ρίσκο όσο και μια μεγά-
λη ευκαιρία.
● Με την αγορά και τους κα-
ταναλωτές, αξιολογώντας την 
επίδοσή τους στις σχέσεις τους 
με τους πελάτες τους και την 

αγορά και στο κατά πόσο πα-
ρακολουθούν, κατανοούν και 
ανταποκρίνονται στις συνεχώς 
μεταλλασσόμενες ανάγκες των 
καταναλωτών. Στο πώς, δηλα-
δή, πωλούν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες με υπευθυνότητα, 
σωστή ποιότητα και τιμές.
● Και, τέλος, με τους εργαζομέ-
νους, αξιολογώντας τη συμπε-
ριφορά και τις πολιτικές τους 
στα εργασιακά θέματα, όπως: 
ασφάλεια, υγιεινή, ειλικρινή επι-
κοινωνία και δίκαιη μεταχείριση.  
Στον τομέα αυτό της ΕΚΕ δρα-
στηριοποιείται το Great Place 
to Work Institute, με εντυπω-
σιακά αποτελέσματα.
Βέβαια, στην κρίσιμη περίο-
δο που διανύουμε και με την 
οικονομική κρίση να πλήτ-
τει όλους, έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε και τα εξής πολύ 
σημαντικά θέματα: Κυβερνή-
σεις, ακτιβιστές και ΜΜΕ έχουν 
αφυπνιστεί και ζητούν από τις 
επιχειρήσεις να απολογηθούν 
σχετικά με τις επιπτώσεις που 
έχουν στην κοινωνία οι δρα-
στηριότητές τους. 
Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη 
δραστηριοποιηθεί και κάνουν 
συντονισμένες ενέργειες να 
βελτιώσουν τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές συνέπει-
ες των δραστηριοτήτων τους, 
αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν 

έχουν αποδώσει όσο θα περί-
μενε κανείς.
Προσωπικά, πιστεύω ότι εί-
ναι λανθασμένη η θέση που 
προβάλλεται από ορισμένους 
κύκλους ότι η ΕΚΕ δεν μπορεί 
να συνυπάρξει με το εταιρικό 
όφελος. 
Τουναντίον, από την άσκη-
ση ΕΚΕ έχουν να ωφελη-
θούν όλοι, αγορά, κοινωνία 
εν γένει και, κυρίως, η ίδια η 
Εταιρική Υπευθυνότητα και 
Ανταγωνιστικότητα.
Η στρατηγική ΕΚΕ και η εφαρ-
μογή της από τις επιχειρήσεις 
συμβάλλουν σε καλύτερες συν-
θήκες για βιώσιμη ανάπτυξη. 
Αυτή η συσχέτιση έχει παρουσι-
αστεί σε πρόσφατη έρευνα που 
εκπόνησε η IBM, σε διεθνές 
δείγμα, και έδειξε ότι το 68% 
των επιχειρήσεων, που είχαν 
ένα συνεπές πρόγραμμα ΕΚΕ, 
αύξησε την απόδοση των επεν-
δεδυμένων κεφαλαίων. 
Επίσης, τα συμπεράσματα από 
μια άλλη ευρωπαϊκή έρευνα 
μεταξύ θεσμικών επενδυτών 
μάς υποδεικνύουν ότι το 86% 
πιστεύει ότι η εφαρμογή της 
ΕΚΕ με στόχο τη διαχείριση 
κινδύνου σε θέματα κοινωνί-
ας και περιβάλλοντος θα έχει 
ιδιαίτερα θετική επίδραση στη 
μακροχρόνια αξία των επιχει-
ρήσεων. ■
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Αποκατάσταση της χαμένης 
εμπιστοσύνης των πολιτών
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