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Κυρίεσ και κφριοι,
Καλι μζρα και καλϊσ ιλκατε ςτο 14ο υνζδριο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ που
διοργανϊνει θ Επιτροπι ΕΚΕ του Επιμελθτθρίου μασ υπό τθν ικανι Προεδρία του κου
Παπαδθμθτρίου.
αν μζροσ τθσ επιχειρθματικισ πρακτικισ, θ ζννοια τθσ Εταιρικισ Τπευκυνότθτασ ζχει περάςει
από πολλά ςτάδια. Από τμιμα τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ τθσ επιχείρθςθσ για προβολι και
βελτίωςθ τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ και εικόνασ, εξελίχκθκε ςε αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
ςφγχρονθσ ανκρωποκεντρικισ αντίλθψθσ για το επιχειρείν και επαναπροςδιορίηεται ςιμερα
ςαν μζςο για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ μζςα από τθν καινοτομία τθν κυκλικι οικονομία και τθν
ςυμμετοχι εργαηομζνων και καταναλωτϊν.
Η Ελλάδα βρίςκεται ακόμθ ςτθ δίνθ μιασ ατελείωτθσ καταςτροφικισ κρίςθσ που ζχει
δθμιουργιςει ςυνκικεσ αςφυξίασ ακόμθ και ςτισ υγιείσ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα. Η
επιβίωςθ αποτελεί τον κακοριςτικό παράγοντα λιψθσ αποφάςεων και θ ανάπτυξθ αποτελεί το
ηθτοφμενο για τον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Και αν θ ιδζα τθσ ΕΚΕ αποτελοφςε πολυτζλεια
ςτθν αρχι τθσ εμφάνιςθσ τθσ ςιμερα μπορεί να προςφζρει διζξοδο από τθν κρίςθ
ςυνειςφζροντασ μια διαφορετικι ςτόχευςθ ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των επιχειριςεων.
Πζρα από τθν διαπίςτωςθ ότι οι ςυνκικεσ που ζχουν διαμορφωκεί ςτο επιχειρθματικό τοπίο
απαιτοφν ζμπρακτθ ςυνεργαςία των επιχειριςεων με τθν κοινωνία και τθν πολιτεία για να
επιτφχουμε βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ευθμερία, θ ΕΚΕ δθμιουργεί νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ
μζςα από τθν καινοτομία, τθν εφαρμογι τθσ κυκλικισ οικονομίασ ωσ δφναμθ ανάπτυξθσ και τα
οφζλθ που ςυνεπάγεται θ ςυμμετοχι εργαηομζνων και καταναλωτϊν.
Σο ςυνεδρίου εςτιάηει ςτθ διατφπωςθ και δθμιουργία νζων επιτυχϊν ςτρατθγικϊν, εςτιάηοντασ
ςε τρεισ βαςικοφσ τομείσ και κα ζχετε τθν ευκαιρία να ακοφςετε εφαρμόςιμεσ καλζσ πρακτικζσ
Εταιρικισ Κοινωνικισ ευκφνθσ.
Εγϊ κα ικελα να ςτακϊ ςε μια άλλθ ςθμαντικι διάςταςθ για τθν ζμπρακτθ εφαρμογι
κανόνων εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθ ςθμερινι Ελλάδα με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτθν επιχείρθςθ και τουσ εργαηόμενουσ και αποκατάςταςθ τθσ φιμθσ
τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν κοινωνία ςαν απαραίτθτα ςυςτατικά μιασ επιτυχθμζνθσ
επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ.
Σο Επιμελθτιριο ζχει ανακθρφξει το 2016 ςασ ζτοσ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ κεωρϊντασ ότι
θ ανεργία αποτελεί το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθν χϊρα και τθν κοινωνία. ιμερα όλοι
αναγνωρίηουν ότι θ ανάκαμψθ των κζςεων εργαςίασ και θ ανάπτυξθ κα προζλκουν από τθν
ιδιωτικι οικονομία και τθν μεγζκυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Εδϊ βλζπω δφο

κζματα, το κακό οικονομικό και επιχειρθματικό περιβάλλον που αποτρζπει τισ επενδφςεισ και
τθν ανάταξθ τθσ οικονομίασ και τθν δυςπιςτία τθσ κοινωνίασ απζναντι ςτθν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα κάτι που αποκαρρφνει ειδικά τουσ νζουσ να αςχολθκοφν με το επιχειρείν.
Σο Επιμελθτιριο με ςειρά παρεμβάςεων, τεκμθρίωςθ και επιμονι προβάλει τθν αναγκαιότθτα
τθσ υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ςαν τθν επίπονθ αλλά
μοναδικι λφςθ για τθν διαμόρφωςθ ενόσ φιλικοφ περιβάλλοντοσ για τισ απαραίτθτεσ
επενδφςεισ και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Παράλλθλα καλοφμε όλθ τθν
επιχειρθματικι κοινότθτα να αναγνωρίςει τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ κουλτοφρασ κοινωνικισ
υπευκυνότθτασ ςτισ επιχειριςεισ και τθν ανάπτυξθ δράςεων με ιςχυρό αντίκτυπο ςτθν
κοινωνία ςυμμετζχοντασ ενεργά και ςυνειδθτά ςτθν προςπάκεια άμβλυνςθσ του αρνθτικοφ
κλίματοσ και τθσ εναςχόλθςθσ με τθν επιχειρθματικότθτα.
Για να ξεκινιςει μια τζτοια αλλαγι του κλίματοσ και να διαχυκεί ςτθ ςυνζχεια ςτο ευρφτερο
κοινωνικό ςφνολο απαιτείται καταρχιν θ αλλαγι αντίλθψθσ για τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ ςτθν κορυφι τθσ κοινωνικισ και επιχειρθματικισ ελίτ. Χρειάηεται να
ςυνειδθτοποιθκεί από τισ ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ επιχειρθματικισ ιεραρχίασ ότι για να
επιβιϊςουν οι επιχειριςεισ και να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ κοινωνικισ αποδοχισ και
ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ απαιτείται αλλαγι ςτθν ίδια τθ
νοοτροπία τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ.
Σο Ελλθνο-Αμερικανικό Επιμελθτιριο, μζςα από το ζργο του και το ζργο των Επιτροπϊν του
ζχει αναπτφξει ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα για να αλλάξει το επιχειρθματικό περιβάλλον ςτθ
χϊρα μασ. Με ςτακερότθτα, ςυνζπεια και επιμονι υποςτθρίηουμε τθν προςπάκεια για
βιϊςιμθ και αειφόρο ανάπτυξθ και για το ςκοπό αυτό ςυνεχίηουμε τισ δράςεισ μασ με ςτόχο
τθν αλλαγι νοοτροπίασ, τθ δθμιουργία ςυναινζςεων , τθν προβολι τθσ υγιοφσ
επιχειρθματικότθτασ και τθν προςταςία τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Με ςτοχευμζνεσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ, όπωσ θ ςθμερινι, μποροφμε να ενθμερϊςουμε τισ
επιχειριςεισ και τθν κοινωνία για τα οφζλθ από τθν εκελοντικι εφαρμογι κανόνων ΕΚΕ και με
τισ παρεμβάςεισ μασ να ςυμμετζχουμε ςτθν διαμόρφωςθ μιασ εταιρικά και κοινωνικά
αποδεκτισ τρατθγικισ που κα αναδείξει τθν ΕΚΕ ςε ςθμαντικι παράμετρο τθσ ςφγχρονθσ
επιχειρθματικότθτασ για τθν δθμιουργία τθσ Ελλάδασ του αφριο.
Με τισ ςκζψεισ αυτζσ κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθν παρουςία ςασ και να ευχθκϊ καλι
επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του υνεδρίου.

