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Почитуван Министер г-дин Сараќини,  

Почитуван г-дин Николов, 

Дами и господа, 

 

Сакам да изразам благодарност до организаторите кои ме 
поканија накратко да ви се обратам денес по повод 
свеченоста за доделување на Националната награда за 
општествена одговорност на претпријатијата 2011. 

Корпоративната општествена одговорност се смета за една 

од неопходните вредности во основата на новиот 

економски и социјален систем на Европската унија. Овој 

концепт, во кој компаниите доброволно вклучуваат 

социјална и еколошка одговорност во своето деловно 

работење, може да помогне да се помират економските, 

социјалните и еколошките амбиции на Унијата.  

Голем напредок на оваа тема е постигнат од Советот на 

Лисабон во март 2000 кој апелираше до компаниите да го 

развијат чувството за социјална одговорност. Денес, 

концептот за општествена одговорност на компаниите е 

целосно вграден во Европската стратегија 2020 за одржлив 

и инклузивен раст и е вклучен во клучните политики на ЕУ, 

вклучувајќи ги: социјалната политика и политиката за 

вработување, индустриската и претприемачката политика, 

политиката за животна средина, заштитата на 
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потрошувачите, во правилата и процедурите за јавни 

набавки како и во надворешните односи.  

Претпријатијата, како мотор за економски раст, за 

создавање нови работни места и иновации, се клучните 

актери за исполнување на целите од Лисабон за одржлив 

развој.   

Јасно е дека бизнисите во пазарната економија треба да 

остваруваат профит. Сепак, уникатниот европски поглед 

смета дека за достигнување на оваа цел на одржлив начин, 

економските активности на компаниите треба на крајот да 

служат на интересите на општеството.  

Компаниите го постигнуваат тоа со богатството што го 

генерираат, работните места што ги создаваат, услугите и 

стоките кои ги нудат, истовремено, грижејќи се за 

животната средина и за локалната заедница каде работат.  

Во Европската унија, бројот на компании што делуваат на 

социјално одговорен начин, усвојувајќи и спроведувајќи 

свои кодекси на однесување и работа со различни 

засегнати страни за зајакнување на социјалната 

одговорност на компаниите, е во постојано раст.  

Бројот на таквите компании е во пораст не како резултат на 

дополнителни законски обврски, туку поради вистинската 

волја на бизнисот да одговори на очекувањата на 
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општеството, да ги надминат законските определби и да 

придонесат за одржлив развој.  

ЕУ го поддржува овој настан бидејќи смета дека јавноста 

треба да ги препознае и награди напорите на поединечните 

компании не само за постигнување на добар профит туку и 

за нивниот придонес за решавање на одредени 

општествени предизвици.  

На крај, им честитам на сите добитниците на Националната 

награда за општествена одговорност на претпријатијата 

2011 и се надевам дека позитивниот пример кои вие го 

давате ќе биде инспирација за останатите локални 

компании да излезат со нови иновативни иницијативи.  

Ви благодарам многу на вашето внимание. 

 

 

 

 


