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Το περιεχόμενο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι δυναμικό και εμπλουτίζεται διαρκώς από 

νέα αιτήματα εκ μέρους της κοινωνίας. Βασική, όμως, επιδίωξη των επιχειρήσεων που 

ακολουθούν τις αρχές της βιωσιμότητας παραμένει η οικονομική μεγέθυνση με τρόπο που 

θα διασφαλίζει την κοινωνική ανταποδοτικότητα και την περιβαλλοντική προστασία. 

Ο σχεδιασμός πολιτικής σε σχέση με τα  τρία θεμελιώδη στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης – 

οικονομική μεγέθυνση, κοινωνική ανταποδοτικότητα και περιβαλλοντική προστασία – 

πρέπει να βασιστεί σε μια συνολική προσέγγιση και όχι σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. 

Οι τρεις αυτοί πυλώνες λειτουργούν στο πλαίσιο της βιωσιμότητας συμπληρωματικά. Η 

ανάληψη πρωτοβουλιών για την περιβαλλοντική προστασία μπορεί να λειτουργήσει ως 

μοχλός για την ανάπτυξη της καινοτομίας και να δημιουργήσει νέες εστίες 

επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας το υψηλά εκπαιδευμένο 

εργατικό δυναμικό της χώρας. Η προαγωγή της κοινωνικής ανταποδοτικότητας μπορεί να  

συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα 

να έχει και οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι τρεις, λοιπόν, αυτοί άξονες δημιουργούν 

έναν ενάρετο κύκλο που μπορεί να αποφέρει τελικά σημαντικά αποτελέσματα για το 

σύνολο της κοινωνίας.  

 

Η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει τους εμπλεκόμενους φορείς αναπτύσσοντας 

πρωτοβουλίες κυρίως σε τρία επίπεδα: 

1. Πρώτον, μεριμνώντας ώστε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο να ελαχιστοποιεί τη 

διοικητική και οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να 

υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

2. Δεύτερον, λειτουργώντας  ως πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης προς όλους τους 

εμπλεκόμενους:  

- τις ελληνικές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες), οι οποίες είναι 

απαραίτητο να εξοικειωθούν τόσο με τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την 

εφαρμογή πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όσο και με τις 

δυνατότητες, χρηματοδοτικές και μη,  που παρέχονται για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων.   

- Τους καταναλωτές, η ευαισθητοποίηση  των οποίων ώστε να αναγνωρίζουν και 

να επιβραβεύουν κοινωνικά επωφελείς πρακτικές, αποτελεί έναν εξίσου 

σημαντικό στόχο. 

Επιπλέον, η διασφάλιση της διαφάνειας στα πλαίσια ενός πλαισίου λογοδοσίας 

βασιζόμενου σε διεθνή πρότυπα, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα της 

σχέσης  ανάμεσα σε μια επιχείρηση και την κοινωνία. Σε αυτή την προσπάθεια, ο 

ρόλος  θεσμών όπως τα βραβεία BRAVO δύναται να αποδειχτεί καταλυτικός.  



3. Το τρίτο επίπεδο δημόσιας παρέμβασης προκύπτει από τον επιτελικό ρόλο που 

οφείλει να διαδραματίζει ένα σύγχρονο κράτος. Η υποστήριξη κοινωνικά κρίσιμων 

δράσεων σε επίπεδο κλάδου, η διάχυση καλών πρακτικών μέσω εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών ιδρυμάτων και η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής ευθύνης μέσω της 

ένταξής τους σε ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνδέονται άμεσα με αυτή τη 

διάσταση της δημόσιας διοίκησης.  

Σημαντικό ρόλο έχουν στην υπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες οργανώνονται στη βάση της επίτευξης κοινωνικών σκοπών, και 

εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της αλληλεγγύης. Η ανάπτυξη των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, αλλά και η προώθηση των πρακτικών τους στο σύνολο των επιχειρήσεων - 

με κύρια την αρχή της συνεργασίας- θα αποφέρει οφέλη τόσο στην ανάπτυξη της 

οικονομίας αλλά και στην επίτευξη των στόχων της κοινωνικής πολιτικής. Η προώθηση της 

συνεργατικότητας και των συνεργειών μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα, 

μπορεί να δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος των 

εργαζομένων και μακροπρόθεσμα μια σταθερότερη οικονομία με δίκαιη κατανομή των 

αποτελεσμάτων της.  

Ωστόσο, η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις, με βασικότερη την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Εκτός από την 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι απαραίτητη και η εκπόνηση ενός 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει:  

-  την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων 

φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 

δυνατοτήτων τους. 

-  την κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προώθηση εξειδικευμένων 

δράσεων με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

- τη δημιουργία  σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης για τη στήριξη και την 

ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας και τις πρακτικές 

συνεργατικής και κοινωνικής χρηματοδότησης. 

Η υπέρβαση της παρατεταμένης ύφεσης των τελευταίων ετών προϋποθέτει την οικονομική 

και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, και την επιλογή ενός διαφορετικού μοντέλου για 

την  παραγωγή και την κατανάλωση.  Η προώθηση ενός μοντέλου που θα προάγει την  υγιή 

επιχειρηματικότητα, με τήρηση στα εργασιακά δικαιώματα,  τήρηση των υποχρεώσεων 

προς το Δημόσιο, την προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική ανταποδοτικότητα  

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.   

 


