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Τί είναι το WBCSD;
Το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) είναι µία
παγκόσµια σύµπραξη/συµµαχία, στην οποία συµµετέχουν 200 περίπου κορυφαίες
εταιρείες, σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, µε αποκλειστικό σκοπό την προώθηση
των θεµάτων της βιώσιµης ανάπτυξης.
Το WBCSD παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε οι επιχειρήσεις – µέλη του να
µπορούν να εµβαθύνουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, να µοιράζονται µεταξύ τους
γνώσεις, εµπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και συγχρόνως να είναι σε θέση να
προβάλλουν τις απόψεις της επιχειρηµατικής κοινότητας για αυτά τα ζητήµατα σε
ποικίλα φόρα, σε συνεργασία µε τις κυβερνήσεις, τις µη-κυβερνητικές αλλά και τις
διακυβερνητικές οργανώσεις.

Ποιά είναι τα µέλη του WBCSD;
Το WBCSD αντλεί τα µέλη του από 35 και πλέον χώρες και από 20 βασικούς
βιοµηχανικούς κλάδους. Το WBCSD αξιοποιεί ένα παγκόσµιο δίκτυο, που
αποτελείται από περίπου 55 εθνικά και περιφερειακά επιχειρηµατικά συµβούλια και
περιφερειακούς εταίρους (Regional Networks).

Ποιά είναι η αποστολή του WBCSD;
Aποστολή του WBCSD είναι να αποτελεί τον παγκόσµιο ηγέτη της επιχειρηµατικής
κοινότητας που δρα ως καταλύτης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας το
δικαίωµα των επιχειρήσεων να λειτουργούν, να καινοτοµούν και να αναπτύσσονται
σε έναν κόσµο, τον οποίο ολοένα και περισσότερο διαµορφώνουν οι σύγχρονες
επιταγές της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ίδρυση Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

11 Νοεµβρίου 2008

Ποιοί είναι οι στόχοι του WBCSD;
Οι στόχοι του WBCSD είναι:
•

Να αποτελεί τον κορυφαίο υποστηρικτή από την πλευρά της
επιχειρηµατικής κοινότητας της προσπάθειας για την προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης.

•

Η συµµετοχή στη διαµόρφωση πολιτικών, που µε τη σειρά τους
συµβάλλουν στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι
επιχειρήσεις να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στη βιώσιµη ανάπτυξη
και πρόοδο της ανθρωπότητας.

•

Η ανάπτυξη και προαγωγή της οπτικής των επιχειρήσεων στα θέµατα της
βιώσιµης ανάπτυξης.

•

Η ανάδειξη της επιχειρηµατικής συνεισφοράς στην αναζήτηση λύσεων για
τη βιώσιµη ανάπτυξη και η ανταλλαγή πολύτιµης τεχνογνωσίας µεταξύ
των µελών.

•

Η συνεισφορά σε ένα βιώσιµο µέλλον για τα αναπτυσσόµενα -και για
εκείνα που βρίσκονται σε καθεστώς µετάβασης- κράτη.

Πώς οργανώνεται το έργο του WBCSD;
Για να επιτύχει τους στόχους του, το WBCSD επικεντρώνεται σε τέσσερεις τοµείςκλειδιά:
•
•
•
•

Ενέργεια και Κλιµατικές Αλλαγές
Ανάπτυξη
Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων
Οικοσυστήµατα

Επιπλέον, αναπτύσσει προγράµµατα και πρωτοβουλίες που καλύπτουν τους
παρακάτω τοµείς:
•
•
•

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
Νερό - Υδάτινοι Πόροι
∆ηµιουργία Υποδοµών

και κλάδους:
•
•
•
•
•
•

Τσιµέντο
Ηλεκτρική Ενέργεια
∆ασικά Προϊόντα
Μεταλλευτική ∆ραστηριότητα
Μεταφορές
Ελαστικά
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Τί είδους συνεργασίες αναπτύσσει το WBCSD;
Το ∆ίκτυο Περιφερειακών Ενώσεων (Regional Network), µέλος του οποίου
αποτελεί και το Ελληνικό Συµβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, συνιστά
βασικό πυρήνα για το WBCSD, κυρίως επειδή βοηθάει να διαδοθούν τα µηνύµατά
του σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σ΄ αυτό συµµετέχουν περισσότερα από 1.500
ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων απ’ όλον τον κόσµο τα οποία προέρχονται είτε από
κορυφαίες τοπικές εταιρείες, είτε από θυγατρικές µεγάλων πολυεθνικών
επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες είναι µέλη του WBCSD. Επιπλέον τα δύο-τρίτα
των περιφερειακών εταίρων βρίσκονται στον αναπτυσσόµενο κόσµο και στις
αναδυόµενες οικονοµίες στις οποίες περιλαµβάνονται η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η
Κίνα και η Νότιος Αφρική.
Επίσης, το WBCSD συνεργάζεται µε πολυάριθµες άλλες οργανώσεις, όπως η
∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης (IUCN), το Ινστιτούτο Παγκόσµιων
Πόρων (WRI), το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF) και το ∆ιεθνές Ινστιτούτο για
τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (IISD).

Πώς µπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το WBCSD και για το έργο
του;
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.wbcsd.org
Το 2006, έρευνα της εταιρείας Globescan µεταξύ Ειδικών για τη βιώσιµη ανάπτυξη
κατέταξε και πάλι την ιστοσελίδα του WBCSD ως την καλύτερη πηγή πληροφόρησης
παγκοσµίως σχετικά µε τα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης.
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