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Όια απηά ηα ρξόληα, ην ζπλέδξηό καο έρεη θαζηεξσζεί ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα
σο έλαο ζεζκόο πνπ πξνσζεί ηελ ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε βηώζηκε
αλάπηπμε. Όια απηά ρξόληα κηιάκε γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ πξώηα από όια νη ίδηεο νη
επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά ε θνηλσλία πνπ ηηο θηινμελεί από ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ζπλεηή θαη
ππεύζπλε δηαρείξηζε, ηελ εθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ, από ηελ εζηίαζε ζηα νπζηαζηηθά
δεηήκαηα (materiality) θαη ηελ αλαδήηεζε ζπλεξγαζηώλ γηα λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ αιιαγή
ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εξγνδνηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.
ε παγθόζκην επίπεδν, ε ζπδήηεζε γηα ηελ ππεύζπλε επηρεηξεκαηηθόηεηα αιιάδεη κε
θαηαηγηζηηθνύο ξπζκνύο. ην θεηηλό Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ζην Νηαβόο πξνσζήζεθε
έλα λέν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ επζπγξακκίδεη ηελ θεξδνθνξία κε ηελ επίηεπμε θνηλσληθώλ
ζθνπώλ, αλαδεηθλύνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο από ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε
παγθόζκησλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ. Σαπηόρξνλα κε ηελ
αλάδεημε ησλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ ελαζρόιεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ κε ηηο παγθόζκηεο πξνηεξαηόηεηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη
πνπ απεηινύλ ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηε ζηαζεξόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα θόζκν πνπ
ζπλερίδεη λα κελ αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο παγθόζκηεο πξνθιήζεηο.
ηελ Ειιάδα, ζε κηα πεξίνδν πνπ ην είζαη επηρεηξεκαηίαο ή ζηέιερνο ζε κηα επηρείξεζε είλαη κηα
επηθίλδπλε απνζηνιή ζε έλα ηνμηθό πεξηβάιινλ…
ε κηα πεξίνδν πνπ ε καθξόρξνλε θξίζε αθήλεη έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο, όρη κόλν ζηελ
νηθνλνκία, όρη κόλν ζηελ αλάπηπμε, αιιά θαη ζην ζύζηεκα αμηώλ ηεο θνηλσλίαο καο…
ε κηα πεξίνδν πνπ απεηιείηαη ε ίδηα ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο από ηα έληνλα πξνβιήκαηα από
εγγελείο ή εμσγελείο παξάγνληεο, ηελ αλεξγία, ην κεηαλαζηεπηηθό, ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
θνηλσληθνύ θξάηνπο…
Εκείο εδώ ζην Ειιελν-Ακεξηθαληθό επηκειεηήξην πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε μαλά
εθείλεο ηηο ζεκειηώδεηο αμίεο σο επηρεηξήζεηο θαη σο πνιίηεο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ θαη αξρήλ
ζηελ επηβίσζε αιιά θαη ζε έλα πην ξεαιηζηηθό όξακα γηα ην κέιινλ.
Όηαλ, ζηελ επηηξνπή CSR, ζρεδηάδακε ην ζεκεξηλό ζπλέδξην, απνθαζίζακε λα μεθηλήζνπκε κε
βαζηθέο αμίεο, απηέο πνπ πηζηεύνπκε όηη ρξεηάδνληαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο – αιιά θη όινη
εκείο ζαλ επαγγεικαηίεο – ώζηε λα θηλεηνπνηεζνύκε κελ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βηώζηκεο θαη
ππεύζπλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά κε έλα ηξόπν πνπ λα είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
πνπ βηώλνπκε. Υξεηαδόκαζηε εθείλεο ηηο αμίεο γηα λα παξαθηλήζνπκε ηνπο εξγαδόκελνπο καο,
ηνπο ζπλεξγάηεο καο, εκάο ηνπο ίδηνπο πνπ ζα θέξνπλ απνηειέζκαηα θαη ζα απνηειέζνπλ
θίλεηξν θαη γηα άιινπο.
Επηιέμακε ινηπόλ γηα ην θεηηλό ζπλέδξην ηελ θαηλνηνκία, ηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαη ηελ
ζπκκεηνρή.
Καινοτομία γηαηί νη λέεο ηδέεο πνπ πινπνηνύληαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε, όρη κόλν γηα λα αληαπνθξηλόκαζηε ζηηο ηξέρνπζεο ησλ πειαηώλ
αιιά γηα λα πξνβιέςνπκε αθόκα θαη λα επεξεάζνπκε ηηο κειινληηθέο ηάζεηο ηεο θνηλσλίαο πνπ
καο θηινμελεί.

Κυκλική οικονομία γηαηί είλαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από κηα θαιή πεξηβαιινληηθή πξαθηηθή –
είλαη κηα παγθόζκηα ηάζε, κηα λέα θηινζνθία ηνπ επηρεηξείλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παγθόζκηαο
αληαγσληζηηθόηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο βηώζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο.
Συμμετοχή γηαηί πνιύ απιά ν κόλνο απνδεθηόο ηξόπνο λα ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε ζην
ζεκεξηλό θόζκν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ είλαη λα έρεη ηε βνύιεζε, ηηο κεζόδνπο θαη ηα κέζα
γηα λα αθνύεη ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο αλζξώπνπο πνπ επεξεάδνληαη από ηε
ιεηηνπξγία ηεο.
Ειπίδνπκε λα βξείηε ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν ην ζεκεξηλό πξόγξακκα θαη λα εκπλεπζηείηε από
ηνπο εμαηξεηηθνύο αλζξώπνπο, εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο πνπ καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο
ζήκεξα. αο επραξηζηνύκε όινπο εζάο πνπ βξίζθεζηε εδώ.

