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Νίκος Αυλώνας, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI)
& Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αειφορίας (CSE)

H αξία του CR Index
Στις 20 Μαΐου το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) θα βραβεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που διακρίθηκαν το 2012 για τις επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Ευθύνης, βάσει του CR INDEX. Με αυτή την αφορμή, ο Νίκος
Αυλώνας μάς μιλάει τόσο για τον Δείκτη όσο και για την ΕΚΕ στην Ελλάδα.
Mπορείτε να μας παρουσιάσετε τον CR Index και να μας
αναλύσετε πώς μπορεί να ωφελήσει τις επιχειρήσεις;
Ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CR Index)
αποτελεί ένα μοναδικό διαχρονικό εργαλείο διαφάνειας στον
τρόπο αξιολόγησης της Κοινωνικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και των προσπαθειών τους, με βάση διεθνή κριτήρια. Στην Ελλάδα συμπληρώνει ήδη πέντε έτη και έχει ως στόχο να παρέχει στις
ελληνικές επιχειρήσεις και Οργανισμούς
το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις
τους σε θέματα ΕΚΕ. Ένα εργαλείο που
αξιολογεί με βάση τα διεθνή κριτήρια
τοποθετώντας τις ελληνικές εταιρείες
στον παγκόσμιο χάρτη εκείνων που διακρίνονται στον τομέα αυτό. Όπως μας
έχουν αναφέρει οι δεκάδες επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει, η συστηματική χρήση του CR Index συμβάλλει
καθοριστικά στην πλήρη ενσωμάτωση
της ΕΚΕ στη συνολική στρατηγική των
επιχειρήσεων και στη δημιουργία ξεκάθαρου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
Πώς διεξάγεται και πού εστιάζει η αξιολόγηση που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Δείκτη;
Ως ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης σε τέσσερις επιμέρους τομείς: Κοινωνία,
Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά. Ο Εθνικός Δείκτης ΕΚΕ
(CR Index) δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να διακριθούν
ανάλογα με τη βαθμολογία που κατάφεραν να συγκεντρώσουν
σε τέσσερα βασικά επίπεδα: Platinum, Gold, Silver, Bronze.
Η κάθε επιχείρηση που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία
αξιολογείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες - αξιολογητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά και παρέχουν αναλυτική
αναφορά επίδοσης και συγκριτικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν υποβάλλονται σε ιδιαίτερα αυστηρή,
επιτόπια αξιολόγηση σε περισσότερα από 90 κριτήρια, ενώ
η συνολική διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται μέσα σε
χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Παρατηρείτε αύξηση συμμετοχών στη διαδικασία αξιολόγησης; Επίσης, βλέπετε να βελτιώνεται το επίπεδο;
Η βελτίωση είναι σαφής και διαρκής. Χαρακτηριστικό αυτού είναι
ότι το 2012 για πρώτη φορά ο Εθνικός Δείκτης συμπεριέλαβε ένα
επιπλέον επίπεδο διάκρισης, το DIAMOND βάσει μεθοδολογιών
που βελτιώνονται διαρκώς για να παρακολουθούν τις νεότερες
εξελίξεις και τάσεις στο χώρο της Εταιρικής
ΥΥπευθυνότητας. Όσο για τις συμμετοχές,
ττο ενδιαφέρον παραμένει υψηλό, καθώς
εεπιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους και
πποικίλων κλάδων δίνουν όλο και περισσσότερη βαρύτητα στην υιοθέτηση αρχών
ΕΕΚΕ στη στρατηγική τους. Για αυτό το λόγο
εείναι πρόθυμες να αξιολογηθούν, καθώς
μμέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να
εεντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία, να μεττρήσουν την απόδοση των πρακτικών που
έέχουν ήδη ενσωματώσει στον οργανισμό
ττους αλλά και να αναγνωρίσουν τους τομμείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης.
Γενικότερα, ποια είναι η εικόνα όσον αφορά στη διείσδυση
της ΕΚΕ στην εγχώρια επιχειρηματική κουλτούρα;
Η ΕΚΕ αποτελεί το μόνο αξιόπιστο εργαλείο για τις επιχειρήσεις
που θέλουν να δραστηριοποιούνται υπεύθυνα λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κοινωνία όσο και το περιβάλλον. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στη νέα
αγορά και προσαρμόζονται στο νέο επιχειρηματικό τοπίο δράσης
που διαμορφώνεται. Προς επιβεβαίωση αυτού, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στηρίζοντας το θεσμό της ΕΚΕ, στην πρόσφατη οδηγία
που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου πρότεινε τροποποίηση της
ισχύουσας νομοθεσίας. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις άνω των
500 υπαλλήλων στην Ευρώπη να δημοσιοποιούν υποχρεωτικά πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και
τα αποτελέσματα για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που
σχετίζονται με τη δραστηριοποίησή τους. Η πρόταση αυτή θέτει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενσωμάτωση σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο ενιαίων αρχών υπεύθυνου επιχειρείν, καταδεικνύοντας ότι η αξιοποίηση της ΕΚΕ ως μέσο για το δρόμο προς
την ανάπτυξη και την καινοτομία διαφαίνεται τώρα περισσότερο
αναγκαία από ποτέ.
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