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Κυρίες και Κύριοι,
Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους οργανωτές και να τους
ευχαριστήσω για την πρόσκληση που απηύθηναν στον ΣΕΒ να µετάσχει
στην εκδήλωση.
∆εν σας κρύβω ότι στην πρόσκληση αυτή ανταποκριθήκαµε µε ιδιαίτερη
προθυµία όχι µόνο επειδή στις µέρες µας η ανάπτυξη µε σεβασµό στο
περιβάλλον πρέπει να αποτελεί επιδίωξη της σύγχρονης επιχείρησης
την οποία εκπροσωπεί και στηρίζει ο ΣΕΒ αλλά και επειδή
διαπιστώνουµε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και
κατ’ επέκταση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, µέλος του
ΣΕΒ εδώ και µία δεκαετία, µε την πρωτοβουλία που ανέλαβαν να
οργανώσουν το παρόν συνέδριο αποδεικνύουν την ευαισθησία τους ως
προς το παραπάνω ζητούµενο, γεγονός που µας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Αγαπητοί φίλοι,
Για τον ΣΕΒ το περιβάλλον και η ανάπτυξη δεν είναι έννοιες
ανταγωνιστικές. Θεωρούµε ότι η ανάδειξη της έννοιας της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης αποτελεί µία από τις κύριες συνιστώσες των
πρακτικών που πρέπει να εφαρµόζει µία σύγχρονη επιχείρηση. Στο
πλαίσιο αυτό προτρέπουµε τα µέλη µας για έµπρακτη έκφραση
περιβαλλοντικής φροντίδας ως βασικής υποχρέωσης τους απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο.
Επιδιώκουµε ταυτόχρονα επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχές και φορείς στοχεύοντας στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών
προκλήσεων µέσα από την εφαρµογή πολιτικών που υπηρετούν
ισόρροπα τις επιµέρους συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης – στόχου
κάθε προηγµένης κοινωνίας.
Και στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω ότι σωστά σχεδιασµένες
περιβαλλοντικές πολιτικές δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όρους
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Αντίθετα µπορούν να
αποτελέσουν εφαλτήριο για ανάπτυξη και καινοτοµία και αυτό είναι ήδη
φανερό σε τοµείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, σε ορισµένους
από τους οποίους µάλιστα η περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη
Ευρώπη είτε κατέχει είτε διεκδικεί µε αξιώσεις τα πρωτεία.
Πολλά είναι τα παραδείγµατα ξεκινώντας από τις επιπτώσεις
περιβαλλοντικών πολιτικών (ανακύκλωση, εισαγωγή καθαρών
τεχνολογιών, παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., κ.λπ.) στην ανάπτυξη
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νέων υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και κατά κανόνα κερδοφόρων
δραστηριοτήτων, που µε τη σειρά τους εξασφαλίζουν απασχόληση σε
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα, πολλές από αυτές τις δραστηριότητες απολαµβάνουν
κινήτρων, όχι µόνον για την αρχική ίδρυση τους αλλά και για την
προώθηση των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Πέρα όµως από τις ήδη δηµιουργούµενες νέες δραστηριότητες,
σηµαντικά είναι και τα οφέλη από τις επενδύσεις περιβαλλοντικής
προστασίας που απορρέουν από την εξοικονόµηση ενέργειας και
πρώτων υλών, ενώ η φήµη και οι συνθήκες καλής γειτονίας που
συνεπάγεται η περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία µιας επιχείρησης,
µε τη σειρά τους δηµιουργούν συνθήκες απρόσκοπτης λειτουργίας.
Παράλληλα τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου οδηγεί σταδιακά σε
καταναλωτικές συµπεριφορές υποστηρικτικές της προσπάθειας για
εγκατάσταση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης. ∆εν είναι τυχαίο γεγονός
ότι έννοιες όπως η περιβαλλοντική πιστοποίηση και ο περιβαλλοντικά
φιλικός κύκλος ζωής ενός προϊόντος (που σε πρώτη φάση εκφράζεται
από την ανακυκλωσιµότητα) αργά αλλά σταθερά µετεξελίσσονται σε
εργαλεία της αγοράς όπως έχει ήδη συµβεί µε την πιστοποίηση της
διασφάλισης ποιότητας. Η πραγµατικότητα αυτή αναµένεται ότι µε την
πάροδο του χρόνου δεν θα επηρεάζει µόνο την σχέση παραγωγούαπλού καταναλωτή αλλά και τη συνεργασία µε άλλους παραγωγούς, µε
το τραπεζικό σύστηµα, τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τις ίδιες τις
κυβερνήσεις. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δώδεκα χρόνια µετά την
εκπόνηση του κανονισµού 836/93 της Ε.Ε. που αφορά το EMAS και την
εµφάνιση στη συνέχεια του ISO 14000 έχει αρχίσει να γίνεται αρκετή
συζήτηση ως προς την σκοπιµότητα εισαγωγής οικολογικών κριτηρίων
στις κρατικές προµήθειες (greening of public procurements) ενώ οι
πιστοποιηµένες επιχειρήσεις µπορούν να ελπίζουν σε µείωση του
διαδικαστικού φόρτου σε θέµατα αδειοδότησης ως προς την
εγκατάσταση και λειτουργία τους σε πράσινα δάνεια ή ακόµα και σε
ευνοϊκότερη µεταχείριση στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψής τους
κατά περιβαλλοντικών κινδύνων σε συνέχεια της ενεργοποίησης της
οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη.
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Κυρίες και κύριοι,
Η σύγχρονη επιχείρηση έχει πλέον απεγκλωβισθεί από το δίληµµα:
περιβάλλον ή ανταγωνιστικότητα επιδιώκοντας την ανάπτυξή της µέσα
από ένα σωστά σχεδιασµένο και σύγχρονο πλαίσιο περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Ποιες, όµως, πρέπει να είναι οι συνιστώσες µιας τέτοιας πολιτικής; Αυτή,
κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται:
1. Από περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα που θα υπηρετείται από
στόχους ποσοτικούς ή ποιοτικούς ιεραρχηµένους, ρεαλιστικούς ως
προς την επίτευξή τους, µετρήσιµους και προπάντων διαφανείς στην
κοινωνία.
2. Από οικονοµική αποδοτικότητα. Η περιβαλλοντική νοµοθεσία
διαρκώς αναθεωρούµενη οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αβεβαιότητα και
σε έναν διαρκή και δαπανηρό αγώνα δρόµου για ικανοποίηση
νεοτιθέµενων περιβαλλοντικών προδιαγραφών ακόµα και αν οι
πρόσφατα θεσµοθετηµένες δεν έχουν επιτευχθεί. Ο ΣΕΒ θεωρεί
απαραίτητο ένα σταθερό και προβλέψιµο πλαίσιο πολιτικής που να
στηρίζεται σε παραδοχές τέτοιες που να καθιστούν δυνατή την
απόσβεση του κόστους των περιβαλλοντικών επενδύσεων σε εύλογο
χρονικό διάστηµα.
Εξίσου απαραίτητο πριν αλλά και µετά από κάθε νοµοθετική ρύθµιση
να εξετάζεται η σχέση κόστους/οφέλους για τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία
µε
παράλληλη
µέριµνα
για
διαφύλαξη
της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας.
3. Από κοινωνική αποδοχή. Μία σωστά σχεδιασµένη αειφορική πολιτική
πρέπει να ολοκληρώνει την περιβαλλοντική και οικονοµική πολιτική
διαµορφώνοντας στόχους για την εκπαίδευση, την υγεία και την
κοινωνική προστασία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διαµορφωθούν
σταδιακά περιβαλλοντικά συµβατές καταναλωτικές συνήθειες. ∆εν
πρέπει να ξεχνάµε ότι ο καταναλωτής απέναντι στο περιβάλλον είναι
εξίσου υπεύθυνος όσο και ο παραγωγός. Η επίτευξη του
προαναφερθέντος στόχου ισοδυναµεί µε κατάλληλη παιδεία που
επιτυγχάνεται µέσα από κατάλληλη εκπαίδευση.
4. Από προαγωγή συµφωνιών σε εθελοντική βάση. Έχει διαπιστωθεί ότι
η
ενθάρρυνση
πρακτικών
αυτορύθµισης
ως
εργαλείου
περιβαλλοντικής προστασίας οδηγεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση
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ενεργού ρόλου και στην εξεύρεση λύσεων αποτελεσµατικών ως προς
το κόστος και προσαρµοσµένων σε ταχύτερη επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων.
Είναι σηµαντική πιστεύω η ενθάρρυνση της περαιτέρω προώθησης
του θεσµού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό
όπου µέχρι σήµερα δυστυχώς δεν έχουν γίνει πολλά πράγµατα.
Ο ΣΕΒ παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο µέσω εξειδικευµένης οµάδας εργασίας στην οποία
µετέχουν στελέχη του καθώς και στελέχη από επιχειρήσεις µέλη του,
προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υιοθέτηση από την πλευρά της
πολιτείας µέτρων και πολιτικών για πραγµατική βιώσιµη ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα, ευαισθητοποιεί τα µέλη του ως προς την ανάγκη
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενηµερώνοντας τα παράλληλα
και για κάθε νέα εξέλιξη θεσµική ή τεχνολογική που είναι σχετική µε το
όλο θέµα. Τέλος, απευθυνόµενος στην κοινωνία προσπαθεί να αναδείξει
την προσπάθεια της βιοµηχανίας για βελτίωση των περιβαλλοντικών της
επιδόσεων.
Αγαπητοί φίλοι,
Προσπάθησα όσο πιο σύντοµα µπορούσα να σας επισηµάνω τις
σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και το περίγραµµα µιας
πολιτικής που κατά τη γνώµη µου θα υποβοηθούσε µάλλον την επίτευξη
του κοινού µας στόχου δηλαδή της αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτήν την
προσπάθεια είναι δύσκολο να προχωρήσει ο καθένας µόνος.
Επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά ότι έννοιες όπως η διαφάνεια ως
προς τους τιθέµενους στόχους, οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, η
αποδοχή και οι πρακτικές αυτορύθµισης παραπέµπουν σε εµπλοκή όχι
µόνον των επιχειρήσεων αλλά και των λοιπών φορέων της κοινωνίας
(εργαζόµενοι, αυτοδιοίκηση, µη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λπ.).
Για τον σκοπό αυτό ο ΣΕΒ επιδιώκει συνεργασία µε φορείς αξιόπιστους,
ικανούς να αρθρώσουν ανεξάρτητο παρεµβατικό λόγο και
διακρινόµενους από συνεργασιµότητα µε τις αρχές, τις τοπικές κοινωνίες
και τις δυνάµεις της οικονοµίας.
Η σηµερινή εκδήλωση µας δίνει άλλη µία ευκαιρία να προωθήσουµε τα
προαναφερθέντα.
Θέλω για τον λόγο αυτό να ευχαριστήσω ακόµα µία φορά τους
οργανωτές για την δυνατότητα που µας παρέχουν για κάτι τέτοιο.
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