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Η στρατηγική κοινωνικής ευθύνης της KPMG για την προώθηση της αρχής του καλού 

παγκόσμιου πολίτη εδράζεται σε τρεις άξονες: τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την επίλυση προβλημάτων μέσα από το δίπτυχο 

«ευκαιρίες-λύσεις». Όπως επισημαίνει ο Λόρδος Michael Hastings, παγκόσμια επικεφαλής 

του τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πολυμορφίας της KPMG, κατά το 2011 ο 

οργανισμός σημείωσε σημαντικά βήματα προόδου σε συνάρτηση με τους πιο πάνω στόχους. 

Περιβαλλοντική προστασία 

Ο Λόρδος Hastings, που προλογίζει το κεφάλαιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην 

ετήσια επιθεώρηση της KPMG International η οποία κυκλοφόρησε στα τέλη Ιανουαρίου 

(“2011 International Review”) εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τις επιδόσεις στον τομέα 

περιβαλλοντικής προστασίας, των τελευταίων ετών. Ως γνωστό, η KPMG κατόρθωσε, κατά 

την τριετία 2008-2010, να περιορίσει τις καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ανά 

πλήρως απασχολούμενο εργαζόμενό της, κατά 29%. Επιπρόσθετα, και για την ίδια τριετία, 

η KPMG κατόρθωσε να μειώσει τις, σε απόλυτους όρους, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 

συνδέονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητές της κατά 7%. 

Η επιτυχία του οργανισμού διεθνώς ήταν πράγματι αξιοσημείωτη, αφού όταν είχε 

αποφασισθεί η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης της KPMG είχε καθοριστεί ως τριετής στόχος (για την περίοδο 2008-2010) η 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά εργαζόμενο κατά 25%.  

Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι, σύμφωνα  με τους υπολογισμούς της KPMG, 

η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιτεύχθη στη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου, ισοδυναμεί με την απόσυρση από την κυκλοφορία 85.000 

αυτοκινήτων, για έναν ολόκληρο χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η όλη προσπάθεια είχε ενταχθεί 

στο φιλόδοξο πρόγραμμα Global Green Initiative (GGI), το οποίο υπογράμμιζε τη σημασία 

που θα προσέδιδε ο οργανισμός στο μέλλον στα θέματα περιβάλλοντος και, ειδικά, στον 

περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

διαφόρων εργασιών του. Ήδη στο πρόγραμμα GGI συμμετέχουν πέραν των 40 οίκων μελών 

της KPMG παγκοσμίως, οι οποίοι και εργοδοτούν ένα ποσοστό της τάξης του 85% του 

πλήρως απασχολούμενου προσωπικού του οργανισμού διεθνώς. 

Καταπολέμηση φτώχειας 

Σε ότι αφορά στο δεύτερο πυλώνα ενεργειών της KPMG, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο οργανισμός έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις 



για στήριξη των πιο αδύνατων οικονομικά κοινοτήτων διεθνώς και για καταπολέμηση της 

φτώχειας. Σήμερα, στελέχη και προσωπικό του οργανισμού από 14 χώρες έχουν εμπλακεί 

ενεργά στην προσπάθεια υλοποίησης και ενίσχυσης του έργου Millennium Villages στην 

αφρικανική ήπειρο. Μέσω της αξιοποίησης επιστημονικής γνώσης, αλλά και τοπικών 

εμπειριών και πρακτικών, το έργο αυτό σημειώνει σημαντικές επιτυχίες στην προσπάθεια 

καταπολέμησης της πείνας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού και άλλων σοβαρών 

προβλημάτων σε δέκα αφρικανικές χώρες. 

Μία δεύτερη μορφή δράσεων στο πλαίσιο του ίδιου πυλώνα είναι η συνεργασία με την 

καναδική οργάνωση Free the Children, προκειμένου να μπορέσουν οικογένειες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να έχουν 

βιώσιμες πηγές εισοδήματος, να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους και ακόμη να ξεκινήσουν 

τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, στην Αυστραλία, μέσω του προγράμματος 

Reconciliation Action Plan, η KPMG προωθεί σειρά πρωτοβουλιών ώστε να σμικρύνει το 

χάσμα στα επίπεδα προσδόκιμου ζωής ανάμεσα στους αυτόχθονες (Αβορίγινες) και τους μη 

αυτόχθονες Αυστραλούς. 

Επίλυση προβλημάτων 

Στο πλαίσιο της προώθησης του τρίτου στόχου της στρατηγικής της  για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη (της επίλυσης προβλημάτων), η KPMG προσέφερε το 2011 ένα ευρύ 

φάσμα υποστήριξης στα θύματα του σεισμού και του τσουνάμι που ακολούθησε στην 

Ιαπωνία. Ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες έχει αναπτύξει ο οργανισμός και σε άλλες 

μεγάλες φυσικές καταστροφές κατά τα προηγούμενα χρόνια. Σε συνεργασία με μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, σε διάφορες χώρες, εξασφαλίζεται η κινητοποίηση φυσικών και 

ανθρώπινων πόρων για την ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση των τεράστιων κρίσεων 

που προκαλούνται από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από δικής της πλευράς  η KPMG 

προσφέρει τεχνογνωσία εκεί που διαπιστώνει ότι υπάρχει έδαφος να υποβοηθηθούν οι 

τοπικές κοινότητες για μία αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των τεράστιων 

προβλημάτων που έχουν προκύψει μετά από φυσικές καταστροφές. Με τον τρόπο αυτό οι 

τοπικές κοινότητες ενισχύονται, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την επιτυχή 

αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων και για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που 

προκύπτουν. 
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