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ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

– CSR 2013 

 

«CSR is Dead, Long Live CSR» 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ  

ΣΗΝ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ – CSR 2013 

 

τολιασμός αποτελεσμάτφν 

 

Η έξεπλα γηα ηελ «Υπεύζπλε Καηαλάισζε θαη ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε 2013» 

δηεμήρζε ζηελ Ειιάδα ηνλ Mάξηην ηνπ 2013, ζε δείγκα 1.000 πνιηηώλ. Η έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 26 ρώξεο, από κεγάινπο θνξείο επηθνηλσλίαο θαη έξεπλαο αγνξάο ζε 

θάζε ρώξα, κε ηελ άδεηα ηεο θαλαδηθήο εηαηξίαο δεκνζθνπήζεσλ GlobeScan Inc. ε νπνία 

εηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα δηεξεύλεζεο ηεο Εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Επζύλεο (ΕΚΕ) ζε παγθόζκην 

επίπεδν. 

 

Σηελ Ειιάδα ε έξεπλα γηα ηελ Υπεύζπλε Καηαλάισζε θαη ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε γηα 9ε θνξά από ην Ιλζηηηνύην Επηθνηλσλίαο, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Παντείοσ Πανεπιστημίοσ Κοινφνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τν 

ηερληθό κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη αλαιάβεη ε MRB HELLAS. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 

 Η επηβξάβεπζε θαη ε ηηκσξία ( εζηθόο θαηαλαισηηζκόο) αθνινπζεί θαη πάιη θέηνο 

κηα αλνδηθή πνξεία  θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηώκελσλ  έρνπλ ζθεθηεί λα 

δξάζνπλ πξνο ηελ κία ή ηελ άιιε θαηεύζπλζε ή ην έρνπλ θάλεη.  

 

 Απμάλεηαη ε εκπηζηνζύλε ζηηο Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (1 ζηνπο 3 εκπηζηεύνληαη) κε 

ζπλεπαθόινπζε απμαλόκελε ηάζε αλακνλήο ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλαιάβνπλ έλα 

επξύηεξν θνηλσληθό ξόιν.  

 

 Τνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ θαγεηνύ/εζηίαζεο θαη ηνπ ΣΜ ζεσξνύληαη σο πην 

ππεύζπλνη ηνκείο ηόζν ζε απζόξκεην όζν θαη ζε θαζ΄ππόδεημε επίπεδν.  

 

 Έλαο ζηνπο 4 πνιίηεο δειώζεη ελεκεξσκέλνο κε ηελ δξάζε ησλ εηαηξεηώλ ζε 

ζέκαηα ΕΚΕ κε ηηο εηδήζεηο/ΜΜΕ πξσηαξρηθά λα απνηεινύλ αθόκα ηνλ βαζηθό 

ηξόπν ελεκέξσζεο. Σηελ δεύηεξε ζέζε αθνινπζεί ν ζηαζεξά απμαλόκελνο ξόινο 

ηνπ Internet.   
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Τπάρτοσν αλλαγές στον Ηθικό καταναλφτισμό σήμερα; 

 

Η θεηηλή έξεπλα γηα ηελ Υπεύζπλε Καηαλάισζε θαη ηελ Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε 

ζπγθεληξώλεη ζεκαληηθά επξήκαηα γηα ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο εηαηξείεο θαη ηα πξντόληα ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 34,2% ησλ 

Ειιήλσλ θαηαλαισηώλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, έτει ανταμείυει μια 

κοινφνικά σπεύθσνη εταιρεία (είτε μέσφ αγοράς ενός προχόντος είτε μέσφ 

θετικών στολίφν ποσ εκυράστηκαν για τη σσγκεκριμένη εταιρεία) ελώ ην 19,6% 

έρεη ζθεθηεί λα ην πξάμεη (53,8 % σσνολικά - έρεη πξάμεη θαη έρεη ζθεθηεί λα αληακείςεη 

κηα θνηλσληθά ππεύζπλε εηαηξεία). Η ελζπλείδεηε πξάμε επηβξάβεπζεο θαη ε αληίζηνηρε 

ζθέςε κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο (53,8%) ζεκεηώλεη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ηε 

έξεπλα CSR πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξνεγνύκελν έηνο (+ 14,8%). 

 

Η ππεύζπλε πξάμε ηεο αληακνηβήο κηαο θνηλσληθά ππεύζπλεο εηαηξείαο ηνπνζεηεί ηελ 

Ειιάδα ζηελ 4ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ, πνπ έρεη δηελεξγεζεί ε 

έξεπλα CSR 2012.  

 

Αληίζηνηρα, ην 38,3% ησλ Ειιήλσλ θαηαλαισηώλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 

έτει «τιμφρήσει» μια κοινφνικά μη σπεύθσνη εταιρεία (είτε μέσφ μη αγοράς 

ενός προχόντος είτε μέσφ αρνητικών στολίφν ποσ εκυράστηκαν για τη 

σσγκεκριμένη εταιρεία) ελώ ην 18,9% έρεη ζθεθηεί λα ην πξάμεη (57,2% σσνολικά - 

έρεη πξάμεη θαη έρεη ζθεθηεί λα ηηκσξήζεη κηα θνηλσληθά κε ππεύζπλε εηαηξεία (+ 14,8%). 

 

Καηαγξάθεηαη θέηνο κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Η 

επηβξάβεπζε  ησλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεύζπλσλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη 

απμεηηθή ηάζε από ηελ πεξζηλή κέηξεζε (+7,1%).  Από ηελ άιιε πιεπξά ε ηηκσξία ησλ 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεύζπλσλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα αλ θαη 

παξαηεξείηαη ζηαζεξή ηάζε σο πξνο ηελ έληαζε ηεο (+0,7%).  
 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηά θαη ηελ δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνλ 

θαηεγνξηνπνηεί ζε 2 θαηεγνξίεο (ελεξγνί/ κε ελεξγνί πνιίηεο) αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ απέλαληη ζηε επηβξάβεπζε ή ηελ ηηκσξία ησλ θνηλσληθά ππεύζπλσλ ή κε επηρεηξήζεσλ.  

Σηελ παξνύζα κέηξεζε νη ελεξγνί πνιίηεο (όζνη έρνπλ ηηκσξήζεη/ επηβξαβεύζεη κηα εηαηξεία 

ή έρνπλ ζθεθζεί λα ην θάλνπλ) πιεηνςεθνύλ θαη πάιη έλαληη ησλ κε ελεξγώλ πνιηηώλ κε 

πνζνζηά 54% θαη 46% αληίζηνηρα, έρνληαο πιένλ εδξαησζεί σο κηα ηζρπξή ηνπ 

πιεζπζκνύ.  
 

Επηπξόζζεηα, αλαιπηηθόηεξα ζην θνηλό ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ /θαηαλαισηώλ αύμεζε 

θαηαγξάθεηαη ζηνπο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο/ θαηαλαισηέο (όζνη έρνπλ ηηκσξήζεη 

και επηβξαβεύζεη κηα εηαηξεία) (19,7% ζηελ κέηξεζε CSR 2013 από 18,4% ζηελ κέηξεζε 

CSR 2012).  Σεκαληηθή αύμεζε θαηαγξάθεηαη επίζεο θαη ζηνπο κάιινλ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαηαλαισηέο (14% ζηελ κέηξεζε CSR 2013 από 5,1% ζηελ κέηξεζε 

CSR 2012 θαη επηζηξέθεη ζηα πνζνζηά  πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζηελ κέηξεζε ηνπ 2011) ελώ 

πηώζε ζηνπο παξνξκεηηθνύο θαηαλαισηέο (19,8% ζηελ κέηξεζε CSR 2013 από 24,7% 

ζηελ κέηξεζε CSR 2012).  

 


