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Ποια ειναι
τα έμμεσα κέρδη 

για μια επιχείρησηn 
από την εισαγωγή 

κριτηρίων ESG στην 
καθημερινότητά της
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ή παρόχου να διασφαλίζεται το εν γένει αδι-
άβλητο και απαραβίαστο της ανταγωνιστικής 
διαδικασίας (αποφυγή παρατυπιών ή παρα-
νομιών όπως η αδιαφάνεια, η φοροαποφυ-
γή, η φοροδιαφυγή, τα ζητήματα επιχειρη-
ματικής ηθικής ή η ενδεχόμενη υποταγή σε 
πολιτικές ή συναφείς πιέσεις)

με την –εν συνόλω– διαδικασία χρηματο-
δότησης (τραπεζικός δανεισμός, επιχορηγή-
σεις, επιδοτήσεις, διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας), η άσκηση αφομοίωσης των νέων 
επιχειρηματικών ηθών από τις ΜμΕ συνάδει 
με την επίλυση ενός πολύ δύσκολου συστή-
ματος εξισώσεων. Έτσι δεν είναι;

Η απάντηση είναι «ναι» μόνον ως προς τη 
δυσκολία μετατόπισης μιας σειράς άγονων 
νοοτροπιών και στερεοτύπων βάσει των οποί-
ων βάδισε ο Έλληνας επιχειρηματίας –και δη 
μικρομεσαίος– τις τελευταίες, πολλές δεκαετί-
ες. Οι εταιρείες ουσιαστικά δυσκολεύονται να 
αφομοιώσουν το δεδομένο πλέον της άμεσης 
ποιοτικής συσχέτισης των παραδοτέων τους 
στην αγορά με τα παραπάνω κριτήρια (περι-
βάλλον, εργασιακές σχέσεις, κανόνες εταιρι-
κής διακυβέρνησης). Η απόρροια αυτής της 

δυστοκίας κατανόησης, όμως, επηρεάζει εξί-
σου αρνητικά τη λειτουργία της πραγματικής 
οικονομίας, καθώς οι απαιτούμενες μεταρ-
ρυθμίσεις υπόκεινται σε ανάσχεση, εμφανί-
ζονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και –
ενδεχομένως– πτωτικές τάσεις ως προς την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Κάπου εδώ, όμως, κρύβεται μια παρανό-
ηση, μεγαλύτερη της προηγούμενης. Ουσι-
αστικά η εφαρμογή πολιτικών βιωσιμότητας 
ισοδυναμεί με τη χρήση μιας ολοκληρωμέ-
νης εργαλειοθήκης, ικανής να επιλύσει ευ-
ρύτερα προβλήματα, είτε επιχειρηματικής 
καθημερινότητας (on-the-spot cut costing, 
day-to-day management) είτε δομικού χα-
ρακτήρα (αλλαγή του τρόπου παραγωγής, 
εισαγωγή νέων προϊόντων, εφαρμογή ευέ-
λικτων μοντέλων διοίκησης). 

Παραφράζοντας ελαφρώς μια διάσημη 
ρήση ενός πρώην Αμερικανού Προέδρου, 
το πρώτο μάθημα κάθε επιχειρηματία είναι 
να μάθει να μετράει. Η υιοθέτηση ενός ολο-
κληρωμένου πλαισίου πρακτικών ESG θα 
ανελκύσει στην επιφάνεια πληθώρα κοστο-
βόρων μικροπαραγόντων, ο περιορισμός των 
οποίων είναι από μόνος του ικανός να σχη-
ματίσει ένα αξιόλογο και μετρήσιμο αποτέ-
λεσμα. Πέρα, όμως, από την εκκαθάριση αυ-
τών των βαρών, θα εμφανιστούν και οι διοι-
κητικές-διαχειριστικές αιτίες που τα προκάλε-
σαν ή που είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
νέες τέτοιες εστίες.

Η κοστολογική ανατομία επανεξετάζεται 
και εντέλει θα απορροφήσει τις σωστές πο-
σοτικές παραμέτρους (κόστος χρήσης περι-
βαλλοντικών πόρων, επιπλέον δαπάνες για 

M
έσα σε ένα επιχει-
ρηματικό περιβάλ-
λον το οποίο απέχει 
σε πελώριο βαθμό 
από το να χαρακτη-

ριστεί ως στοιχειωδώς σταθερό, οι επιχειρή-
σεις έρχονται αντιμέτωπες με την επερχόμε-
νη υποχρέωση να γνωστοποιούν μέσω τυπο-
ποιημένων κανονισμών και ρυθμιστικών δια-
τάξεων τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις 
τους. Η προσθήκη ενός επιπλέον κανονιστι-
κού καθήκοντος αξιολογείται –κατά βάση από 
τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαί-
ων (ΜμΕ) επιχειρηματιών– ως φορέας κό-
στους μη ικανός να προσθέσει αξία στα παρα-
γόμενα αγαθά ή υπηρεσίες τους. Μιλώντας 
δε για την εγχώρια αγορά, το συμπέρασμα 
αυτό ακούγεται έως και προφανές, καθώς 
οι ελληνικές ΜμΕ αντιστοιχούν στην πραγ-
ματικότητα σε οικογενειακά εταιρικά σχήμα-
τα, στα οποία κάθε έννοια ή είδος διαδικασι-
ών, πολιτικών, μεσο-μακροπρόθεσμου σχε-
διασμού και ασκήσεων αειφορίας, ταυτίζο-
νται με το κενό.

Δεδομένης της διασύνδεσης των επιδόσε-
ων κάθε επιχείρησης 

 ως προς το πώς αποκτά και αναλώνει 
τους φυσικούς πόρους που απαιτείται να χρη-
σιμοποιηθούν, 

 σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπι-
νου κεφαλαίου της, το οποίο εντέλει επεξερ-
γάζεται και παραδίδει τα αγαθά και τις υπη-
ρεσίες στην Αγορά, 

 σχετικά με το εσωτερικό κανονιστικό 
πλαίσιο που εφαρμόζει ώστε μέσω της πα-
ρουσίας της εταιρείας αυτής ως παραγωγού 
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ρησης με την τοπική κοινότητα στην οποία 
–χωροταξικά– δραστηριοποιείται. Ο οιονεί 
ρόλος κεφαλαιούχου –με την έννοια του με-
τόχου– τον οποίο έχει η φιλοξενούσα περιο-
χή δύναται να λειτουργήσει ως επιταχυντής 
απόσβεσης μιας επένδυσης, επί τη ουσια-
στική ωφέλεια όλων. Η επιχείρηση, όμως, 
ωφελείται πολύπλευρα, καθώς:

 Επιτυγχάνει την έμμεση θετική προβο-
λή της, μέσω της παραχώρησης ενός απτού 
και ικανού να αξιοποιηθεί «κοινωνικού με-
ρίσματος».

 Εξασφαλίζει μια άτυπη ως προς τον τύπο, 
αλλά πλήρως ουσιαστική στο περιεχόμενο, 
«άδεια λειτουργίας», με αποτέλεσμα, εκείνη 
–η εταιρεία– να είναι σε θέση να προσδιο-
ρίσει τον χρονικό ορίζοντα παραμονής της.

 Δημιουργεί –αναλόγως του προϊόντος 
που παράγει– ένα αυθεντικό και ιδιαίτερα 
επικοινωνιακό-«τοπικό σήμα» (brand).

Επιχειρώντας να συγκεντρώσουμε τα ση-
μαντικότερα «έμμεσα κέρδη» μιας επιχειρη-
ματικής μονάδας, η οποία θα διαχειριστεί πα-
ραγωγικά και δίκην ευκαιρίας την εισαγω-
γή των κριτηρίων ESG στην καθημερινότητά 
της, θα καταλήγαμε στα εξής αποτελέσματα:

Από πλευράς επηρεασμού του εσωτερικού 
μιας επιχείρησης, επιτυγχάνεται βελτίωση 

στην επικοινωνία ανάμεσα σε διοίκηση και 
εργαζομένους, αναπτύσσεται η έννοια της δέ-
σμευσης και της στοχοπροσήλωσης, οικοδο-
μείται κουλτούρα διά βίου εκπαίδευσης και, 
τέλος, ενθαρρύνεται η χρήση καινοτομίας.

Σε ποσοτικούς όρους, δε, αυξάνει η προστι-
θέμενη αξία του τελικού προϊόντος, εγγράφο-
ντας έτσι ένα –επιπλέον– ανταγωνιστικό –ή 
και συγκριτικό ενδεχομένως– πλεονέκτημα.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις επί του εξω-
τερικού –ευρύτερου και μη– επιχειρηματικού 
περίγυρου της εταιρείας, αυτή διασφαλίζει 
φήμη και δημοσιότητα, αποκτά προνομιακή 
θέση όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων, 
κατοχυρώνει την απαιτούμενη διεισδυτικό-
τητα στην Αγορά και –ως επικεφαλής και δι-
αμορφωτής έως ένα σημείο των εξελίξεων– 
καθίσταται ικανή να διαρρυθμίσει την τοπι-
κή αναπτυξιακή προοπτική, καθώς και την 
επενδυτική φυσιογνωμία της.

Η έως και σήμερα, εγχώρια και διεθνής, 
εμπειρία καταδεικνύει το αληθές και εφικτό 
όλων των παραπάνω αναφερομένων. Δεν 
είναι, άλλωστε, τυχαίο πως οι παγκόσμιες βι-
ώσιμες επενδύσεις ξεπέρασαν –πριν από την 
υγειονομική κρίση–  τα 30 τρισεκατομμύρια 
δολ., αύξηση 68% από το 2014 και δεκαπλά-
σια μεγέθυνση από το 2004.

το προσωπικό από εκπαίδευση ή από παρα-
χώρηση ωφελημάτων με βάση την παραγω-
γικότητα, επιμέτρηση των εξόδων από διοι-
κητικά, κανονιστικά ή άλλα πρόστιμα, δίκην 
πλημμελούς εφαρμογής πολιτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης), με τελικό αποτέλεσμα την 
αληθινή και αξιόπιστη εξαγωγή του κόστους 
παραγωγής. Όσο ακριβέστερος είναι ο αξια-
κός προσδιορισμός των εκροών αυτών, τόσο 
πιο εύστοχη θα είναι –εν συνεχεία– η τιμολό-
γηση και, άρα, ο μεσοπρόθεσμος παραγωγι-
κός και οικονομικός προγραμματισμός. Επι-
μετρούνται, δε, επιτυχέστερα τα όποια χρημα-
τοδοτικά κενά ή οι πιθανές καλύψεις ρευστό-
τητας, με παράλληλη διευκόλυνση στην επί-
τευξη δανεισμού υπό προνομιακούς όρους. 
Τέλος, μέσω της υλοποίησης συγκεκριμέ-
νων πολιτικών με καταγωγή πάντοτε το κα-
λάθι των ESG, εξασφαλίζεται: 

 ο σημαντικός περιορισμός της διαχείρι-
σης κινδύνου, 

 η οικοδόμηση υποδομών επιχειρησια-
κής ανθεκτικότητας και 

 ο χρηστικότερος εντοπισμός –και κατά 
συνέπεια, εκμετάλλευσης– αναπτυξιακών 
παραθύρων ευκαιρίας.

Μια εξίσου αξιοσημείωτη πτυχή είναι η 
αναδιαμόρφωση των σχέσεων της επιχεί-
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