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Θχξηε

Ξξφεδξε

ηνπ

Διιελνακεξηθαληθνχ

Δκπνξηθνχ

Δπηκειεηεξίνπ,

θχξηε

Αλαζηαζφπνπιε,
Θχξηε Ξξφεδξε ηεο Δπηηξνπήο ΔΘΔ,
Θπξίεο θαη θχξηνη,
Κε ηδηαίηεξε ραξά, ραηξεηίδσ, εθ κέξνπο ηνπ ΓΠ ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ ΔΘΔ θαη
ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ θπξίαο Αιεμίνπ, ηελ έλαξμε ηνπ 14νπ Δηήζηνπ Ππλεδξίνπ
Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο κε ζέκα: «ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ
ΟΡΑΜΑ ΕΚΕ: Καινοηομία, Κςκλική Οικονομία, ςμμεηοσή
Έλα Ππλέδξην, ζεζκφο. Όρη κφλν γηαηί ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ έγθαηξε θαη
νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζρεηηθά γηα ηηο δηεζλείο ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη δεκφζην δηάινγν, αιιά θαη επεηδή πξνάγεη ηε γλψζε
θαη ηε ζπλεξγαζία, κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Ζ νηθνλνκηθή, παξαγσγηθή, επηρεηξεκαηηθή, αλαπηπμηαθή, ζεζκηθή αθφκε θαη
πνιηηηθή πζηέξεζε ηεο ρψξαο, έλα κήλπκα εθπέκπεη: ην έιιεηκκα επζχλεο.
Έιιεηκκα αηνκηθήο επζχλεο.
Έιιεηκκα ζπιινγηθήο επζχλεο.
Ακθφηεξεο αιιεινθαζνξίδνληαη.
Ζ αηνκηθή επζχλε ηξνθνδνηεί ηε ζπιινγηθή, ελψ ε ζπιινγηθή εληζρχεη πεξαηηέξσ
ηελ αηνκηθή.
Ζ ζπλχπαξμε ησλ δχν απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα πεξάζνπκε
απφ ηνλ αηνκνθεληξηζκφ θαη ηηο λφζεο ζπιινγηθφηεηεο ζηελ θνηλσλία ηεο επζχλεο,
ζηελ νηθνλνκία ηεο επζχλεο, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο επζχλεο.
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Κε ηε δηαιεθηηθή απηή ζρέζε κπνξνχκε λα ππεξβνχκε ηηο κνλνκέξεηεο, ηηο
ζηξεβιψζεηο θαη ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο.
Ρψξα

πνπ

θηάζακε

αληηιεθζνχκε

φηη

ζην

ρείινο

ηνπ

γθξεκνχ

έρνπκε

ηε

εμνβειίδνληαο

ηελ

αηνκηθή

επζχλε

δελ

δπλαηφηεηα

λα

κπνξνχκε

λα

θαηαθέξνπκε ηίπνηα. Γηαρσξίδνληάο ηε απφ ηε ζπιινγηθή αλαπαξάγνπκε ηα
αδηέμνδά καο.
Ζ πξαθηηθή απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην αηνκηθφ επίπεδν. Αθνξά ην ζχλνιν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ: νηθνλνκηθέο, παξαγσγηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη πνιηηηθέο.
Δκείο επί πνιιέο δεθαεηίεο πεγαίλνληαο θφληξα ζηελ απηνλφεηε απηή αιήζεηα.
Θάλακε ην αληίζεην. Γηαρέακε ηελ επζχλε, αδηαθνξψληαο γηα ην κνληέιν
θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο. Απνηέιεζκα
ήηαλ λα βξεζνχκε ζε δηάζηαζε κε ηε δψζα πξαγκαηηθφηεηα, αδπλαηψληαο λα
ελαξκνληζηνχκε κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο.
Δδψ αθξηβψο έγθεηηαη θαη ε ζηξαηεγηθή αλαηνπνζέηεζε ηεο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο
Δπζχλεο. Ζ επηρεηξεκαηηθή ππεπζπλφηεηα δελ κπνξεί παξά λα βξίζθεηαη ζηνλ
ππξήλα ηεο αλάπηπμεο κηαο εηαηξείαο, δηφηη ζπλδέεηαη επζέσο κε ηε δξαζηεξηφηεηά
ηεο, θαζψο θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ηηο
νπνίεο νθείιεη λα επηδηψθεη.
Ηρλειαηψληαο ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, αληηιακβαλφκαζηε φηη κφλν κε κηα άιιε
εηαηξηθή θνπιηνχξα κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε ην ρακέλν έδαθνο θαη παξάιιεια λα
γίλνπκε ζπλνδνηπφξνη ζηνλ ηηηάλην αγψλα λα βγνχκε ζην θσο.
Θπξίεο θαη θχξηνη,
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζεκειηψλεηαη κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ
επηηπγράλνπκε ηε ζχδεπμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ, ηνλ ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθνχ
θέξδνπο

θαη

θνηλσληθνχ

νθέινπο,

ηελ

ελίζρπζε

θαη

ζηήξημε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ πηνζέηεζε ελφο
λένπ

αλαπηπμηαθνχ

ππνδείγκαηνο,

ηελ

αμηνπνίεζε

ησλ

ζπγθξηηηθψλ

καο

πιενλεθηεκάησλ.
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Ζ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είλαη ζρήκα ιφγνπ. Ππληζηά έλα λέν
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ην νπνίν απνηειεί δσηηθή αλάγθε γηα:
 λα θεξδίζνπκε ην ζηνίρεκα ηεο ελαξκφληζήο καο κε ην επξσπατθφ
θεθηεκέλν
 λα εληζρχζνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
 λα εθζπγρξνλίζνπκε ηηο δνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο καο,
 λα

θαηαζηήζνπκε

ην

εξγαζηαθφ

πεξηβάιινλ

ρψξν

δεκηνπξγίαο

θαη

πξνζθνξάο.
Ζ Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε ζπληζηά θη απηή έλα απαξαίηεην επηρεηξεζηαθφ
ζρέδην γηα λα είκαζηε ζε αξκνλία κε ηηο απμεκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
αλάγθεο γηα

λα

απνθηήζνπκε

ηελ εμσζηξέθεηα

πνπ ρξεηαδφκαζηε

γηα

λα

εληζρχζνπκε ην επηρεηξείλ, γηα λα απνθαηαζηήζνπκε ηηο ζρέζεηο καο κε ηε δψζα
πξαγκαηηθφηεηα.
Δμάιινπ, ε Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε θαη σο έλλνηα, αιιά θαη σο αθνινπζνχκελε
πξαθηηθή ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε κηα
επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηνκψλ. Κε κηα θηιφδνμε θαη δεκηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθή
θνπιηνχξα πνπ θαηλνηνκεί, πξνηείλεη αιιαγέο, παξάγεη πινχην θαη δεκηνπξγεί
ζέζεηο εξγαζίαο.
Δίλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ άζθεζε ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία
έρνληαο ζπλείδεζε θαη ηεο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο, επελδχεη ζην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, ζηελ έξεπλα, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Ρν 14 Δηήζην Ππλέδξην Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ δηνξγαλψλεη ην
Διιελνακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην καο επηηξέπεη λα επηηαρχλνπκε ηηο
πξνζπάζεηέο καο, πξνθεηκέλνπ ε αηδέληα ηεο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο λα
απνθηήζεη

νπζηαζηηθφ

πεξηερφκελν,

λα

έρεη

πξαθηηθφ

αληίθξηζκα

γηα

ηηο

επηρεηξήζεηο, γηα ηελ νηθνλνκία, γηα ηελ θνηλσλία.
Ρν CSR HELLAS, ην νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα εθπξνζσπψ ζήκεξα ζέιεη λα έρεη ηε
δηθή ηνπ ζπκβνιή θαη ζπλδξνκή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εληζρχνληαο
πεξαηηέξσ ηηο ζπλεξγαζίεο, ηηο ζπλέξγεηεο θαη ηε ζπλέλσζε φισλ ησλ δπλάκεσλ
πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο θαη
εμνξζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.
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Απψηεξνο ζηφρνο καο είλαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο
επζχλεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φρη κφλν ζηε ζηξαηεγηθή ησλ
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, θαη αθφκε
πεξηζζφηεξν ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Ζ δίθαηε ηζνξξνπεκέλε θαη ππεχζπλε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά αλάπηπμε
έξρεηαη ζην πξνζθήλην κε ηε λέα αηδέληα ηνπ ΝΖΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 2030,
ηελ νπνία εκείο σο Διιεληθφ Γίθηπν θαη επίζεκνο θνξέαο ηνπ Νηθνπκεληθνχ
Ππκθψλνπ (Global Compact) ηνπ ΝΖΔ ζηελ Διιάδα, ηελ ππνζηεξίμακε!
Ρελ ππνζηεξίδνπκε φκσο πεξηζζφηεξν ζηελ πξάμε, ελεξγψληαο ζπκκεηνρηθά θαη
ζπλεξγαηηθά φια απηά ηα 16 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή καο, ην 2000. Ρν ίδην θάλνπκε
θαη ηψξα ελφςεη ηεο λέαο θνηλήο αηδέληαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ
πηνζεηήζεθε εζεινληηθά θαη απφ ηε ρψξα καο ην 2015 ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηεο ζηνλ ΝΖΔ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγήζακε κία λέα ειεθηξνληθή πχιε (csrhellas.net) κε
κία νινθιεξσκέλε εθαξκνγή γηα ηνπο Πηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs) 2030
ζηα ειιεληθά θαη ζαο πξνζθαινχκε λα εληαρζείηε ζ’ απηή ηελ πξσηνπνξηαθή
πξνζέγγηζε ηεο βηψζηκεο θαη ππεχζπλεο αλάπηπμεο!
Δπίζεο έρνπκε ηελ ηδηαίηεξε ραξά λα ζαο αλαθνηλψζνπκε θαη επίζεκα ζήκεξα ηελ
έλαξμε κίαο θνηλήο πξνζπάζεηαο κε ην Ππκβνχιην Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΔΒ
πνπ απνζθνπεί ζηελ πηνζέηεζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ Πηφρσλ ΒΑ 2030 κε
αξρή ηνλ ζηφρν 17 πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε φισλ
ησλ άιισλ 16 ζηφρσλ! Ν Πηφρνο 17 είλαη απηφο πνπ πξνσζεί ηε Πχκπξαμε θαη ηε
Ππλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ βηψζηκε θαη ππεχζπλε αλάπηπμε έσο
ην 2030!
Θιείλνληαο επηηξέςηε κνπ λα ζαο αλαθνηλψζσ δχν ελδεηθηηθά θαη άκεζα
παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ:


Γεθέκβξηνο 2016: Πχκπξαμε επηρεηξήζεσλ θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε
πξσηνβνπιία ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΘΔ θαη ηνπ ΠΔΒ / γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη
λέσλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ _
PACT 4 YOUTH 2015/201
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ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2017: ΡΖΔ POWER OF COLLABORATION – Ζ ΓΛΑΚΖ ΡΖΠ
ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ : ΠΡΝΣΝΗ ΒΗΩΠΗΚΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2017/2030

ΔΙΞΗΕΝΚΔ ΛΑ ΔΗΠΡΔ ΝΙΝΗ ΔΘΔΗ – ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ ΚΑΠ ΑΦΝΟΑ ΝΙΝΠ!
Παο επραξηζηψ.
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