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Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Χαμηλότερη

Σημασία για τα ενδιαφερόμενα μέρη Υψηλότερη

Στρατηγικές πρωτοβουλίες & θέσεις

Ηγετική παρουσία στον κλάδο

Απαραίτητη για τις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις γνωστοποιήσεις
Χαμηλότερη

Αντίκτυπος στην επιχειρηματική επιτυχία

Υψηλότερη
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Ανάπτυξη αξιολόγησης – Θεματικοί τομείς
Θεματικοί τομείς που συνδέονται με ορισμούς της κοινωνίας των πολιτών, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και
σιωπηρούς στόχους/δεσμεύσεις και μετρήσεις, σύμφωνα με τα παγκόσμια πλαίσια βιωσιμότητας, αλλά και την πλατφόρμα
της μάρκας Corteva.
Περιβαλλοντικοί

Οικονομικοί

Ανθρώπινοι/Κοινωνικοί

Κλιματική προσαρμογή/Ανθεκτικότητα

Αγροτική καινοτομία & παραγωγικότητα

Ανθρώπινα δικαιώματα/Δικαιώματα εργατών

Μετριασμός κλιματικής αλλαγής

Διατροφή και επισιτιστική ασφάλεια

Ποικιλομορφία και ανθεκτικότητα καλλιεργούμενων
ειδών

Βιοποικιλότητα

Αποδοχή τεχνολογίας/"Κοινωνική άδεια λειτουργίας"

Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Αποψίλωση δασών/Χρήση γης

Βιωσιμότητα και ιχνηλασιμότητα προϊόντων

Δικαιώματα και ενδυνάμωση των γυναικών

Χρήση και διαχείριση νερού

Μικροκαλλιεργητές

Τοπικές κοινότητες

Διαχείριση θρεπτικών στοιχείων

Μέσα διαβίωσης σε αγροτικές περιοχές

Δέσμευση εργαζομένων

Απώλεια και σπατάλη τροφίμων

Ευθύνη εφοδιαστικής αλυσίδας

Ασφάλεια προϊόντων (διαχείριση τροφίμων)

Υπεύθυνη επιχείρηση - Λειτουργικό αποτύπωμα
Ποιότητα των εδαφών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτές τις αξιολογήσεις εμφανίζονται συχνά θεματικοί τομείς που σχετίζονται με την επιχειρηματική ηθική, την ποικιλομορφία και την ένταξη,
τις πολιτικές δωρεές, το παγκόσμιο εμπόριο, την εταιρική διακυβέρνηση, το απόρρητο, καθώς και άλλοι τομείς. Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης,
θεωρούμε ότι οι εν λόγω θεματικοί τομείς συνιστούν απαραίτητη πρακτική, οπότε δεν περιλήφθηκαν.
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Ανάπτυξη αξιολόγησης – Ιεράρχηση θεματικών τομέων
Η βαθμολογία διαμορφώνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια και, στη συνέχεια, υπολογίζεται σε σχέση με τους
άξονες x (σπουδαιότητα για την επιχείρηση) και y σπουδαιότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Δοκιμές για εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

Δοκιμές για εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

Σημασία του θεματικού τομέα – πόσο σημαντικός είναι ο θεματικός τομέας σε ό,τι αφορά
την ικανότητά του να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά:

Επιρροή στις αξιολογήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών – πώς επηρεάζει
ο θεματικός τομέας τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μερών με την εταιρεία;

Δοκιμές:
 τη στρατηγική της επιχείρησης ή της
πλατφόρμας;
 τη μελλοντική ανάπτυξη;
 την οργανωτική αξία;

Δοκιμές:
 Αντικατοπτρίζει μια επίδραση, έναν κίνδυνο ή μια ευκαιρία βιωσιμότητας που έχει προσδιοριστεί
από εξειδικευμένους φορείς;
 Αντικατοπτρίζει συμφέροντα, θεματικούς τομείς ή δείκτες που προκύπτουν από ενδιαφερόμενα
μέρη (για παράδειγμα, ευάλωτες ομάδες σε τοπικές κοινότητες, κοινωνία των πολιτών;)
 Αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα και τις προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών που έχουν άμεσο
όφελος από την επιτυχία της εταιρείας (για παράδειγμα, εργαζόμενοι, μέτοχοι και προμηθευτές);

 το κόστος ή τον κίνδυνο;
 την εμπιστοσύνη των
ενδιαφερόμενων μερών στην Corteva;

Κλίμακα ενδιαφερόμενων μερών
1. Μη σημαντικός – Ο θεματικός τομέας δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική
δραστηριότητα και δεν συνεπάγεται ευκαιρίες ή κινδύνους που επηρεάζουν τη
βραχυπρόθεσμη ή τη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας.
2. Σημαντικός – Ο θεματικός τομέας σχετίζεται με τη βραχυπρόθεσμη και τη
μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας και παρακολουθείται στενά από έναν αριθμό
ανταγωνιστών. Η αντιμετώπιση του θεματικού τομέα μπορεί να οδηγήσει σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη σε νέους τομείς.
3. Κρίσιμος – Ο θεματικός τομέας είναι ουσιώδους σημασίας για την επιχειρηματική
δραστηριότητα και η μη αντιμετώπισή του θα μπορούσε να προκαλέσει αντίκτυπο
στην ανάπτυξη, αυξημένο κόστος/κίνδυνο ή μείωση της εμπιστοσύνης των
ενδιαφερόμενων μερών στην Corteva

Κλίμακα ενδιαφερόμενων μερών
1. Δεν επηρεάζει – Δεν προκαλείται πίεση στα ενδιαφερόμενα μέρη.
2. Επηρεάζει – Βασικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που ενδιαφέρονται για την
ικανότητα της εταιρείας να εμπλακεί στον θεματικό τομέα και να συμβάλει στην
αντιμετώπισή του.
3. Κρίσιμος – Ο θεματικός τομέας είναι ουσιώδους σημασίας και κρίσιμος για την
"άδεια λειτουργίας". Η μη αντιμετώπιση του θεματικού τομέα μπορεί να θέσει την
εταιρεία σε κίνδυνο και να οδηγήσει σε μείωση της εμπιστοσύνης των
ενδιαφερόμενων μερών και σε απώλεια φήμης.
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Ανάπτυξη αξιολόγησης – Αξιολόγηση και αποτύπωση
Οι θεματικοί τομείς βαθμολογήθηκαν με βάση τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μελών (υψηλή/μέση/χαμηλή βαθμολογία) και αναλύθηκαν
ανά ενδιαφερόμενο μέρος, γεωγραφική περιοχή, και την αξία της αλυσίδας, ενώ στη συνέχεια αποτυπώθηκαν στον πίνακα.
Βαθμολογία και ανάλυση θεματικών τομέων

Αποτύπωση θεματικών τομέα σε πίνακα

Για τα αποτελέσματα του 2018-2019, βλ. σελ. 1
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