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Αστική ευθύνη επιχειρήσεων: Τι πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηµατίας
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1683352

Είναι γνωστό πως κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα συνεπάγεται ανάληψη κινδύνων και
αυτόµατα συνδέεται µε ανάλογες ευθύνες. Η εκάστοτε ευθύνη µπορεί να είναι ποινική ή
αστική.
Η ποινική συνδεόµενη µε παράβαση των διατάξεων του ποινικού κώδικα από δόλο ή βαριά
αµέλεια, µοιραία επισύρει την τιµωρία. Η αστική που συνδέεται µε εξ αµελείας λάθος ή/και
παράλειψη, σχετίζεται µε υποχρέωση αποκατάστασης της αντίστοιχης ζηµιάς που προκάλεσε,
κάτι που µπορεί να «µεταφρασθεί» σε χρηµατική αποζηµίωση.
Στην πράξη, η αστική ευθύνη πέρα από τη νοµική υποστήριξη που απαιτεί, θεωρείται
κίνδυνος ο οποίος κατά τη διεθνή πρακτική είναι ασφαλίσιµος και µπορεί να διευθετηθεί
οικονοµικά µέσω κατάλληλων ασφαλιστηρίων.
To γεγονός πως µια παραγωγική επιχείρηση (βιοµηχανική, εµπορική, ξενοδοχειακή κ.λπ.):
- απασχολεί συνήθως σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων,
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που
θέλουν να επιβιώσουν και να
προοδεύσουν στο σύγχρονο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα
πρέπει να προσεγγίσουν σοβαρά
το θέµα της διαχείρισης
επιχειρηµατικών κινδύνων και να
απαιτούν ποιοτικές και
πληρέστερες ασφαλιστικές
υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις
πραγµατικές ασφαλιστικές ανάγκες
τους».

- έχει ποικίλη πελατεία (εγχώρια, ευρωπαϊκή ή και διεθνή),
- σχετίζεται µε το φυσικό περιβάλλον συγκεκριµένης περιοχής που είναι εγκατεστηµένη και
-εντάσσεται στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον πέραν της χώρας εγκατάστασης,

µοιραία αποτελεί δραστηριότητα «έντασης κινδύνων και ευθυνών». Κατά συνέπεια, αν η
επιχείρηση θέλει να επιβιώσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στο σύγχρονο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει απαραίτητα να διαφυλαχθεί από τους κινδύνους και τις
ευθύνες που συνεπάγεται η δραστηριότητά της.
Οι διάφορες µορφές αστικής ευθύνης και η χρηµατοοικονοµική διευθέτηση των ζηµιογόνων συνεπειών, µέσω της
Ασφάλισης, απεικονίζονται στον πίνακα. (βλέπε pdf)
Οι σύγχρονες εξελίξεις
Με την απελευθέρωση των οικονοµιών, από τις αρχές του 2000, όπου κυριαρχεί το πνεύµα της παγκοσµιοποίησης, οι
κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο έντονα τον ανταγωνισµό και την τάση για διεκδίκηση
αποζηµιώσεων µε προβολή βάσιµων ή και αβάσιµων αξιώσεων.
Ταυτόχρονα, η εξέλιξη του νοµοθετικού - θεσµικού πλαισίου χαρακτηρίζεται από εντεινόµενη αυστηρότητα στα θέµατα
προστασίας των Εργαζοµένων, των Καταναλωτών- Πελατών, των Επενδυτών, αλλά και του Περιβάλλοντος.
Κατά τη νοµική ορολογία, η αστική ευθύνη γίνεται, «αντικειµενική» που στην πράξη µεταφράζεται σε πιο αυστηρή (strict
liability). Είναι σαφές πως τα παραπάνω, αναδεικνύουν την έννοια της Αστικής Ευθύνης ως υψίστης σηµασίας για την
ανταγωνιστικότητα, αλλά και τη βιωσιµότητα της επιχείρησης.
Γεγονός, που καθιστά όλο και πιο επίκαιρη την ανάγκη για Ασφάλισή της. Λαµβάνοντας δε υπόψη τη σηµασία της
ασφάλισης για µια σύγχρονη επιχείρηση είναι προφανές πως θα πρέπει να µιλάµε για ασφαλιστική κάλυψη µε άρτια και
πλήρη ασφαλιστήρια συµβόλαια, τα οποία να προβλέπουν / εξασφαλίζουν όλο πιο µεγάλα ποσά αποζηµίωσης, κάτι που
φαίνεται πως δεν αποτελεί πάγια πρακτική στην ελληνική αγορά.
Περιβαλλοντική Ευθύνη - Η νέα «έγνοια»
Η αναµφισβήτητη οικολογική επιβάρυνση του πλανήτη και η πίεση από την πλευρά των διάφορων οικολογικών
οργανώσεων, αναδεικνύουν την έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης ως µεγάλης σηµασίας για την ποιότητα της ζωής.
Έκφραση των εξελίξεων αυτών αποτελεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη υπό τον τίτλο
«Ο ρυπαίνων πληρώνει». Το «µήνυµα» του νέου θεσµικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι ούτε
η «σύσταση» για πρόληψη, ούτε η «ενθάρρυνση» για λήψη µέτρων προστασίας του που είχαν θεσµοθετηθεί πριν την
Οδηγία αυτή.
Είναι η προειδοποίηση προς τους πιθανούς ρυπαίνοντες για «αυστηρή τιµωρία». Τιµωρία, η οποία µεταφράζεται, όχι
απλά σε κάποιο διοικητικό - πειθαρχικό πρόστιµο, αλλά σε εκ του νόµου υποχρέωση για αποκατάσταση των όποιων
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ζηµιών στο περιβάλλον µε υπέρογκες δαπάνες και χρηµατικές αποζηµιώσεις.
Είναι προφανές πως ένα τέτοιο θεσµικό καθεστώς αφορά µεγάλο εύρος επιχειρήσεων που στο πλαίσιο της
δραστηριότητάς τους µπορεί να δηµιουργούν «ένταση περιβαλλοντικής ρύπανσης». Επιπλέον, λειτουργούν σε καθεστώς
έντονου ανταγωνισµού και µπορούν να γίνουν στόχος κακοπροαίρετων κοινωνικών Φορέων ή οικολογικών οργανώσεων.
Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που εδικά σε περιόδους αιχµής, αποβάλλουν σηµαντικές ποσότητες στερεών και υγρών
αποβλήτων ή ακόµη κατόπιν ειδικής άδειας µπορεί να αντλούν/ανακυκλώνουν ή απορρίπτουν µεγάλες ποσότητες νερού.
Ένα επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο που κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί είναι το γεγονός πως µε πρόσφατη
προσέγγιση της περιβαλλοντικής ευθύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο από δόλο/ σκοπιµότητα ή βαριά αµέλεια, ο
ρυπαίνων, θα διώκεται πλέον και ποινικά. ∆ηλαδή, για ορισµένες κατηγορίες παραβάσεων η ρύπανση / µόλυνση του
περιβάλλοντος, θα συνιστά πλέον ποινικό αδίκηµα!
Είναι σαφές πως τα κατά καιρούς επιβαλλόµενα πρόστιµα εφόσον πράγµατι επιβάλλονται και πληρώνονται πως
αποτελούν δηλώσεις εντυπώσεων και πολιτικής σκοπιµότητας, δεν αρκούν για την αποκατάσταση αισθήµατος δικαίου
έναντι των πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας.
Ωστόσο, η οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον επιχείρησης για ενδεχόµενο αστικό ή ποινικό αδίκηµα, θα µπορούσε να
αποβεί καταστροφική για τη φήµη της και την υπόστασή της στην αγορά.
Είναι εποµένως απαραίτητο, στο πλαίσιο της επιβίωσης και δηµιουργίας κουλτούρας «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», η
εφαρµογή θεσµικών µέτρων διασφάλισης έναντι επιχειρηµατικών ευθυνών (ασφαλιστική κάλυψη) να αποτελεί συνειδητή
µέριµνα και πράξη για τη σύγχρονη επιχείρηση.
Ο ρόλος της ασφάλισης και η ελληνική πραγµατικότητα
Η πρακτική εµπειρία στη χώρα µας δείχνει πως ο θεσµός της ασφάλισης δεν αξιοποιείται σωστά, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει σοβαρό έλλειµµα αξιοπιστίας για τον υποστηρικτικό ρόλο που µπορεί να προσφέρει στο σύγχρονο επιχειρηµατία.
Πολύ δε περισσότερο σε περιόδους οικονοµικής κρίσεως.
Παρατηρείται, πως η µέριµνα για ασφάλιση περιορίζεται συνήθως στην κλασική Ασφάλιση «Πυρός και συναφών
κινδύνων». Η οικονοµική απώλεια-απώλεια κερδών από την επέλευση κάποιου κινδύνου πολύ συχνά λείπει ή
υποβαθµίζεται.
Είναι επίσης σύνηθες η ασφάλιση κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Πελατών-Τρίτων να υποβαθµίζεται ή/και να
παραµελείται.
Είναι απόλυτα σαφές, και η διεθνής πρακτική το επιβεβαιώνει, πως η ασφάλιση αποτελεί ένα καθόλα χρήσιµο «εργαλείο»
για τη διασφάλιση της υγιούς οικονοµικής ανάπτυξης µιας επιχείρησης στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα.
Στη βάση αυτή, αν κρίνουµε από τον ιδιαίτερα χαµηλό βαθµό διάδοσης της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης στη χώρα µας,
µπορεί να λεχθεί πως υπάρχει σοβαρό έλλειµµα σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει µε ρεαλισµό και
σύνεση να προβληµατισθούµε.
Μπορεί η νοµοθεσία να υπάρχει και να εκσυγχρονίζεται. Μπορεί να υπάρχουν ήδη ορισµένες πρωτοπόρες υγιώς
σκεπτόµενες επιχειρήσεις που ενδεχόµενα να έχουν υιοθετήσει κάποια κατάλληλα Συστήµατα Ποιότητας ή πρότυπα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO.
Όµως, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, µε τη «συνδροµή» της ολιγωρίας των ελεγκτικών µηχανισµών της Πολιτείας,
µάλλον φαίνεται να αδρανεί στα θέµατα.
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν πως η ορθολογική ασφάλιση των κινδύνων και των ευθυνών που συνδέονται µε την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, αποτελεί «κεφάλαιο» που εντάσσεται στο ενεργητικό τους.
Οι δαπάνες ασφάλισης δεν απλά ένα «κόστος» αλλά µια αντικειµενική «αξία», που επιτρέπει την ανάληψη «ασφαλών»
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη και πρόοδο.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να επιβιώσουν και να προοδεύσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα
πρέπει να προσεγγίσουν σοβαρά το θέµα της διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων και να απαιτούν ποιοτικές και
πληρέστερες ασφαλιστικές υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις πραγµατικές ασφαλιστικές ανάγκες τους.
Η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική διαθέτουν λύσεις. Στη σηµερινή εποχή της πληροφόρησης και της παγκοσµιοποίησης,
αρκεί να συνειδητοποιήσουµε τις προκλήσεις και να επιδιώξουµε τη σωστή εφαρµογή τους.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, µηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας. ∆ραστηριοποιείται ως εµπειρογνώµων ασφαλίσεων µε
εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, τεχνικών έργων & επιχειρηµατικών κινδύνων. Είναι διευθύνων σύµβουλος
της «Γ. Κουτίνας ΑΕ» (www.gkoutinas.gr).
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παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος web site µε οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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