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Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η ενσωμάτωση
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, από τη βιομηχανία

Τ
α τελευταία χρόνια ο δη
μόσιος διάλογος για την 
υιοθέτηση των αρχών 
της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευ

θύνης» έχει ενταθεί. Τούτο συμ
βαίνει διότι πλέον οι καταναλω
τές σε όλες τις χώρες του κό
σμου αναζητούν να αγοράσουν 
προϊόντα τα οποία παράγονται 
από επιχειρήσεις που δείχνουν 
και μπορούν να αποδείξουν τον 
σεβασμό τους στον άνθρωπο 
και το περιβάλλον.

Αυτή η τάση οδήγησε τις κάθε 
είδους επιχειρήσεις στην ανά
πτυξη δράσεων «Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης» αφού πλέ
ον ο τρόπος και η επιτυχημένη 
αντιμετώπιση σημαντικών κοι
νωνικών και περιβαλλοντικών 
ζητημάτων, κυριολεκτικά απο
τελεί μέσον προσέλκυσης πε
λατών, οι οποίοι με την προτί
μησή τους στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες των συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων τις επιβραβεύουν 
και τις ενθαρρύνουν να συνε- 
χίσουν το έργο τους στο κοι
νωνικό πεδίο, και μάλιστα σε 
μεγαλύτερη ένταση.

Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα 
«κίνημα» επιχειρήσεων που συ
νεχώς αναβαθμίζει και ενισχύει 
τις δράσεις ΕΚΕ, προωθώντας 
με τον τρόπο αυτό αρχικά την 
αξία του ανθρώπου, και ακολού
θως την καταναλωτική και κοι
νωνική αξία στα ενδιαφερόμε
νο μέρη τους. Άλλωστε, με το 
πέρασμα των ετών τα ενδιαφε
ρόμενο μέρη μιας επιχείρησης 
εστιάζουν την προσοχή τους σε 
πολλά θέματα όπως για παρά
δειγμα τα συστήματα αμοιβών 
των εργαζομένων, η οργανω
τική και λειτουργική δομή των 
επιχειρήσεων, ακόμη και η δι
αχείριση και λειτουργική δομή 
της εφοδιαστικής αλυσίδας της 
επιχείρησης, μέχρι και το ποιες 
στρατηγικές εφαρμόζει η επι
χείρηση για να προσελκύσει 
κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχει 
μείνει αμέτοχη η Ευρωπαϊκή

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Επιτροπή. Τούτο διότι ο θεσμός 
της ΕΚΕ ορίζεται μέσα από πο
λιτικές και δράσεις της Ευρω
παϊκής Επιτροπής, δίνοντας έτσι 
στο θέμα παγκόσμια προβολή 
και διεθνές κύρος. Επιπλέον 
έχει θεσμοθετήσει την επιβρά
βευση εταιρειών με κοινωνική 
και περιβαλλοντική συνείδηση, 
και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις 
με έδρα τις χώρες της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν 
δράσεις ΕΚΕ και να τις διαδώ
σουν σε προμηθευτές και πε
λάτες τους.

Βεβαίως, το μεγάλο στοίχη
μα από τώρα και στο εξής για 
τις επιχειρήσεις είναι η ενσω
μάτωση στην καθημερινή τους 
λειτουργία, των αρχών της βιώ
σιμη ανάπτυξης. Εφόσον πλέον 
η στρατηγική κατεύθυνση για 
τις επιχειρήσεις είναι η δημι
ουργία μιας «πράσινης» οικο
νομίας, αυτή απαραίτητα, εκτός 
από βιώσιμη, θα πρέπει να εί
ναι και ανταγωνιστική. Άρα, η 
προφανής στρατηγική κατεύ
θυνση για τις επιχειρήσεις μας 
θα πρέπει να είναι η όσο το δυ
νατόν μεγαλύτερη και ταχύτε
ρη διεύρυνση του αριθμού των 
επιχειρήσεων που υιοθετούν τις 
συγκεκριμένες αρχές. Βεβαίως 
για την υλοποίηση της συγκε
κριμένης κατεύθυνσης θα πρέ
πει να υπάρχουν και τα κατάλ
ληλα στελέχη που όχι μόνον θα 
γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά 
και θα μπορούν να τις εντάξουν 
με επιτυχία στο επιχειρηματι
κό μοντέλο των εταιρειών στις 
οποίες εργάζονται.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό 
εργαζόμαστε στον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Ελλάδος. Τόσο 
η ευαισθητοποίηση, όσο και η 
ανάπτυξη στελεχών για τις επι
χειρήσεις - μέλη μας μέσω στο- 
χευμένων δράσεων εκπαίδευ
σης και κατάρτισης, βρίσκονται 
στις σημαντικές μας προτεραι
ότητες.

Άλλωστε, την ιδέα της εται

ρικής κοινωνικής ευθύνης, ως 
γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ 
επιχειρήσεων και κοινωνίας εν
στερνίστηκε εδώ και πολύ και
ρό και προωθεί ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). 
Οι δράσεις του Συνδέσμου μας 
σχετίζονται άμεσα με την κινη
τοποίηση των επιχειρήσεων - 
μελών μας στην κατεύθυνση 
ανάληψης δράσεων κοινωνικής 
ευθύνης. Και είμαστε περήφα
νοι γιατί έχουμε να επιδείξουμε 
κοινωνικό έργο και επιτυχημένα 
παραδείγματα πρωτοβουλιών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
μέσα από τη δράση των επιχει- 
ρήσεών μας.

Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το 
«Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ
γύης και Αρωγής» που έρχεται 
να καλύψει το σχετικό κενό και 
να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις 
στην υποστήριξη ατόμων, ομά
δων, φιλανθρωπικών σωματεί
ων, οργανώσεων και συναφών 
φορέων, με τη διασύνδεσή τους 
με την επιχειρηματική κοινότη
τα και τα ενδιαφερόμενο μέλη 
του Συνδέσμου, με στόχο την 
προσφορά προς αυτούς αρω
γής σε υλικά αγαθά ή/και υπη
ρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι 
την αποτελεσματική, αυτόνομη 
και ταυτόχρονα πολυσυμμετο- 
χική υλοποίηση της αποστολής 
του δικτύου.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας η ανταπόκριση των 
επιχειρήσεων - μελών μας, στην 
πρόσκληση της πολιτείας και 
του ΣΒΕ, για έμπρακτη στήριξη 
του εθνικού συστήματος υγεί
ας και των ευπαθών ομάδων, 
ήταν και παραμένει μεγάλη, αλ
λά, κυρίως, συγκινητική.

Στόχος μας είναι τα επόμενα 
χρόνια όσο το δυνατόν περισ
σότερες επιχειρήσεις να συμ
βάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη 
της χώρας και της περιφέρειας, 
ούτως ώστε να βελτιωθεί πε
ραιτέρω η ποιότητα ζωής και 
να προστατευθεί με επάρκεια 
το περιβάλλον.

Με το πέρασμα 
των ετών τα 
ενδιαφερόμενο μέρη 
μιας επιχείρησης 
εστιάζουν την 
προσοχή τους σε 
πολλά θέματα όπως 
για παράδειγμα τα 
συστήματα αμοιβών 
των εργαζομένων, 
η οργανωτική και 
λειτουργική δομή των 
επιχειρήσεων, ακόμη 
και η διαχείριση και 
λειτουργική δομή 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας της 
επιχείρησης, μέχρι και 
το ποιες στρατηγικές 
εφαρμόζει η 
επιχείρηση για να 
προσελκύσει κεφάλαια
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