Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Παρουσίαση
Αποτελεσμάτων
Πανελλαδικής
Έρευνας CSR 2010

• Nationally representative samples of 1,000 adults per country in 30 countries (n=30,000)
• Some urban-only surveying in certain developing countries – surveys follow generally
accepted research standards in each country
• Face-to-face and telephone interviewing between November 30 2009 and February 16 2010
• Within-country sample error of +/-3.1%, 19 times out of 20

Methodology and

Participating Countries (30)

2

Μάιος 2010

Methodology and
Participating Countries (30)

3
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Ταυτότητα Έρευνας

4

Μεθοδολογία:

Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα
με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Συλλογή Στοιχείων:

15 - 21 Δεκεμβρίου 2009

Δείγμα:

1000 πολιτών

Αντιπροσωπευτικότητα:

Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού

Περιοχές:

Αν. & Δυτ. Μακεδονία, Θράκη & Ήπειρος
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα
Αττική
Αιγαίο, Ιόνιο & Κρήτη
Πελοπόννησος & Δυτ. Ελλάδα

Μάιος 2010

...Περιεχόμενα
.1.
Ως
συνειδητοποιημένος
καταναλωτής
τι έχω πράξει
μέχρι σήμερα

Προσδοκίες

Πράξη

.2.
Προσδοκίες από ΕΚΕ
Οι πολίτες απέναντι
στην ΕΚΕ

το πλέγμα της

εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης
.4.
Τι πιστεύω ότι
πράττουν οι εταιρείες
και ανά κλάδο

5

Αξιολόγηση
εταιρειών

Προσδοκίες

.3.
Προσδοκίες από
ΕΚΕ
Οι εταιρείες
απέναντι
στην ΕΚΕ…

Μάιος 2010

.1.

Πράξη

Ως
συνειδητοποιημένος
καταναλωτής
τι έχω πράξει
μέχρι σήμερα

... Άρα ως

συνειδητοποιημένος
πολίτης & καταναλωτής έχω…
6
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Επιβράβευση κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων
«Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου είχατε σκεφτεί να ανταμείψετε μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία
είτε με το να αγοράσετε τα προϊόντα της είτε με το να μιλήσετε θετικά γι’ αυτήν σε άλλους; »
Διαχρονικά Στοιχεία - Ν=1000
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ + ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ
ΔΓ/ΔΑ

Μέτρηση 2010

52,6

46

1,4

52,2

46,4

1,4

+0,4%
Μέτρηση 2009

+13,1%

39,1

Μέτρηση 2008

60,2

0,7

-12%

51,1

Μέτρηση 2007

47,3

1,6

+40,5%
Μέτρηση 2004

Επιβράβευση

7

10,6

81,1

Σύνολο ερωτηθέντων - Διαχρονικά στοιχεία

Μάιος 2010

8,3

.1.

Πράξη

Ως
συνειδητοποιημένος
καταναλωτής
τι έχω πράξει
μέχρι σήμερα

... Και ως

συνειδητοποιημένος
πολίτης & καταναλωτής έχω…
8
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Τιμωρία μη κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων
«Κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου είχατε σκεφθεί να τιμωρήσετε μία επιχείρηση που δεν θεωρείτε
κοινωνικά υπεύθυνη είτε αρνούμενοι να αγοράσετε τα προϊόντα της είτε μιλώντας επικριτικά για αυτήν στους
άλλους;»
Διαχρονικά Στοιχεία - Ν=1000
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ + ΤΟ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΚΕΦΤΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ
ΔΓ/ΔΑ

Μέτρηση 2010

+0,5%
Μέτρηση 2009

+8,1%
Μέτρηση 2008

66,7

31,9

66,2

32,8
41,1

58,1

1,4
1
0,9

-6,8%

64,9

Μέτρηση 2007

34,5

0,6

+34%
Μέτρηση 2005

62,2

30,9

7

+15%
Μέτρηση 2004

Τιμωρία

9

77

15,9

Σύνολο ερωτηθέντων - Διαχρονικά στοιχεία
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7,1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργοί
πολίτες

+/+
.1.
.1.

.4.
.4.

Οι
Οισυνειδητοποιημένοι
συνειδητοποιημένοι

Οι
Οιμάλλον
μάλλοναδιάφοροι
αδιάφοροι

+/+ Έχουν τιμωρήσει και επιβραβεύσει

-/-/Το
πολύ,
έχουν
σκεφθεί
Το πολύ, έχουν σκεφθείνα
νακάνουν
κάνουνκάτι
κάτι

.2.
.2.

Οι
Οιμάλλον
μάλλον
Συνειδητοποιημένοι
Συνειδητοποιημένοι

+/+Έχουν
+/+Έχουντιμωρήσει
τιμωρήσειήήέχουν
έχουνεπιβραβεύσει
επιβραβεύσει
αλλά
τουλάχιστον
έχουν
αλλά τουλάχιστον έχουν
σκεφθεί
σκεφθείέστω
έστωένα
ένααπό
απότα
ταδύο
δύο

.5.
.5.

-/-/-Δεν
Δενέχουν
έχουνσκεφτεί
σκεφτείνα
νακάνουν
κάνουντίποτα
τίποτα

-/-

.3.
.3.

Οι
Οιπαρορμητικοί
παρορμητικοί

+/+/-Έχουν
Έχουντιμωρήσει
τιμωρήσειήήέχουν
έχουνεπιβραβεύσει
επιβραβεύσειαλλά
αλλά
δεν
έχουν
σκεφτεί
να
κάνουν
το
αντίθετο
δεν έχουν σκεφτεί να κάνουν το αντίθετο

10

Οι
Οιαδιάφοροι
αδιάφοροι

Μάιος 2010

Μη ενεργοί
πολίτες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαθμός
Κοινωνικής

Οι αδιάφοροι

υπευθυνότητας

20%

Μη ενεργοί
πολίτες
39%

Οι μάλλον
αδιάφοροι

43,5% (2009)
56,2% (2008)

19%
Οι παρορμητικοί

16%

Ενεργοί
πολίτες
60%

Οι μάλλον
Συνειδητοποιημένοι

21%
Οι Συνειδητοποιημένοι

54,6% (2009)
42,7% (2008)

23%
11
Σελ 18 αρχικής

Μάιος 2010

Προσδοκίες

.2.

Προσδοκίες από ΕΚΕ
Οι πολίτες απέναντι
στην ΕΚΕ

12
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... Ορίζοντας
την ΕΚΕ
Αυθόρμητα …
Τι προσδοκούν οι πολίτες από τις
εταιρείες…

13
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Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τι προσδοκούν οι πολίτες από τις εταιρίες
«Εσείς προσωπικά για να θεωρήσετε μία μεγάλη εταιρεία υπεύθυνη απέναντι στην κοινωνία, ποια θεωρείτε ότι

Αυθόρμητες αναφορές

14

overall

είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνει; Κάτι άλλο;»
Ν=100 (η ερώτηση έγινε σε κάθε 10ο ερωτώμενο)

Μάιος 2010

... ενημέρωση /

πηγές ενημέρωσης για την
απόδοση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων

15
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Ενημέρωση για την Απόδοση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
In the past year, how much have
you heard or read about certain
companies making efforts to
improve their social and
environmental performance and to
give back to the community?

16
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απόδοση εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης:
κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις
17
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Απόδοση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:
Ευθύνη Κυβερνήσεων ή Επιχειρήσεων;
«Ποιος θεωρείτε πως πρέπει να είναι ο κύριος υπεύθυνος για κάθε ένα από τα ακόλουθα; Απαντήστε με την
βοήθεια μιας κλίμακας από το 1 έως το 5, όπου το 1 σημαίνει «κυρίως οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι
υπεύθυνες», το 5 σημαίνει «κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες» και το 3 σημαίνει, «και
οι δύο πρέπει να είναι εξίσου υπεύθυνες». Τι θα λέγατε για…;»
Ν=1000

4&5. «Μάλλον / Κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να είναι
υπεύθυνες»
3. «Και οι δυο πρέπει να είναι εξίσου υπεύθυνες»
1&2. «Κυρίως / Μάλλον οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες»,
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
Διασφάλιση του ότι η βιομηχανία ΔΕΝ
ΒΛΑΠΤΕΙ το περιβάλλον

Μείωση εργασιακής εκμετάλλευσης (π.χ.
κάτεργα εργατών, παιδική εργασία)

Μείωση της καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον κόσμο

Βοήθεια στην επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων όπως η εγκληματικότητα, η
φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης.

18

13,2

2

34,8

53,7

10,1

5,9

27,6

57,1

48,1

32,9

43,6

63,5

Μάιος 2010

...πόσο επηρεάστηκα από τον

απολογισμό εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης

CSR Reporting
19
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CSR Reporting
«Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, πολλές εταιρείες τώρα συντάσσουν τακτικά κοινωνικούς απολογισμούς για την
συνεισφορά τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Έχετε ποτέ μελετήσει ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό
Απολογισμό κάποιας εταιρείας;»
Μέτρηση 2007

Ν=1000

Μέτρηση 2010

6,8

ΝΑΙ, ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΝΑΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

14%

5

(9,3% )

7,2

ΝΑΙ, ΕΧΩ ΡΙΞΕΙ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ
ΕΝΑΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

4,3
11,5

OΧΙ, ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ
ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΝΑΝ

83,3%

12,6
71,8

OΧΙ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Η
ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

(89,1% )

76,5
2,7

ΔΞ/ΔΑ

1,5
0

20

20

40

Μάιος 2010

60

80

100

.3.

Τι οφείλουν να πράξουν οι εταιρείες …

... Ορίζοντας την ΕΚΕ
καθ΄υπόδειξη …

21
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Προσδοκίες

Προσδοκίες από
ΕΚΕ
Οι εταιρείες
απέναντι
στην ΕΚΕ…

Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τι οφείλουν να πράξουν οι εταιρείες
«Παρακαλώ πείτε μου εάν συμφωνείτε απόλυτα, μάλλον συμφωνείτε, μάλλον διαφωνείτε ή διαφωνείτε
απόλυτα με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις. »
Ν=500

A

0%

20%

40%

Ο καλύτερος τρόπος για να είναι κοινωνικά
υπεύθυνες οι εταιρείες είναι να είναι
κερδοφόρες γιατί αυτό σημαίνει ασφαλείς
θέσεις εργασίας και εισφορές φόρων ώστε
να εκπληρωθούν πολλοί στόχοι στην
κοινωνία.

22

32,6

46,2

44,2

66

26

Απόλυτα + Μάλλον Διαφωνώ

Εξαρτάται (Ούτε συμφωνώ - Ούτε Διαφωνώ)

Μάιος 2010

100%

15,2

57,6

Η κυβέρνηση μας θα έπρεπε να
δημιουργήσει νόμους οι οποίοι θα
υποχρέωναν τις μεγάλες επιχειρήσεις να
προχωρήσουν πέρα από τον παραδοσιακό
οικονομικό τους ρόλο και να εργαστούν
για μια καλύτερη κοινωνία, έστω και αν
αυτό θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές

Απόλυτα + Μάλλον Συμφωνώ

80%

77

Πιστεύω ότι οι επικεφαλής πολλών
μεγάλων εταιρειών μπορούν να ασκήσουν
καλύτερη ηγεσία για το μέλλον σε σχέση
με πολλούς πολιτικούς ηγέτες του σήμερα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις εργάζονται προς
τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να
οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία για
όλους.

60%

6,8 1

7

2,8

7,8 1,8

6,4 1,6

ΔΞ / ΔΑ

Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Κυβερνητικός παρεμβατισμός
για καλύτερη κοινωνία
ακόμα και αν οδηγούσε
σε υψηλότερες τιμές &
λιγότερες θέσεις εργασίας
Please tell me if you strongly
agree, somewhat agree, somewhat
disagree, or strongly disagree with
each of the following statements.
b) Our government should create
laws that require large companies
to go beyond their traditional
economic role and work to make a
better society, even though this
could lead to higher prices and
fewer jobs.

23
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Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οι επιχειρήσεις συμβάλλουν
στην οικοδόμηση
μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους

Please tell me if you strongly
agree, somewhat agree,
somewhat disagree, or
strongly disagree with each of
the following statements
a) Large companies are doing
a good job building a better
society for all.

24
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Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αντιλήψεις για την κοινωνική δράση
των εταιρειών
Please tell me if you strongly
agree, somewhat agree, somewhat
disagree, or strongly disagree with
each of the following statements.
a) I think most companies that are
trying to be socially responsible
mainly do it to improve their
image, not because they really
want to make a positive
contribution to society.

25
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Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Αντιλήψεις για την περιβαλλοντική δράση
των εταιρειών
Please tell me if you strongly agree,
somewhat agree, somewhat disagree,
or strongly disagree with each of the
following statements.
c) Companies communicate
honestly and truthfully about their
social and environmental
performance.

26
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... Ο πολίτης & καταναλωτής
πως αξιολογεί
τις εταιρείες

/κλάδους …
Αυθόρμητα

27
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Αξιολόγηση Εταιρειών αυθόρμητα
Παρακαλώ πείτε μου το όνομα μιας μεγάλης εταιρείας που σας έρχεται στο μυαλό και θεωρείτε ότι
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της απέναντι στην κοινωνία καλύτερα από άλλες – με λίγα λόγια ,
είναι μια «υπεύθυνη εταιρεία»
Ν=1000
11,5

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ
ΠΟΤΑ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

7,3

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6,2

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ / ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ

3,4

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

3

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ/ ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / ΚΡΑΣΙ / ΜΠΥΡΑ
ΜΜΕ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΑΡΤΙ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ/ ΚΙΒΩΤΙΑ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΝΕΡΟ
ΑΛΛΟ

1,9

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1,7

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1,5

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΗΧΑΝΕΣ

1,4

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ , ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΔΗΣΗ

1,4

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1,2

ΟΡΥΧΕΙΑ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ

10

ΑΛΛΟ

18,8

ΚΑΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

40,4

ΔΞ / ΔΑ
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Κωδικοποίηση των ερωτήσεων με βάση τη λίστα βιομηχανικής κωδικοποίησης της Globescan
Μεθοδολογία ερώτησης: Αυθόρμητες αναφορές - μέχρι 2 απαντήσεις
overall
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ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Παρουσίαση
Αποτελεσμάτων
Πανελλαδικής
Έρευνας CSR 2010

Ταυτότητα Έρευνας σε στελέχη επιχειρήσεων

30

Μεθοδολογία:

on-line έρευνα με χρήση δομημένου – αυτοσυμπληρούμενου
ερωτηματολογίου

Συλλογή Στοιχείων:

Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010

Δείγμα:

297 στελέχη επιχειρήσεων από τη λίστα των επαφών του
Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Μάιος 2010

Απόδοση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:
Ευθύνη Κυβερνήσεων ή Επιχειρήσεων;
«Ποιος θεωρείτε πως πρέπει να είναι ο κύριος υπεύθυνος για κάθε ένα από τα ακόλουθα; Απαντήστε με την
βοήθεια μιας κλίμακας από το 1 έως το 3, όπου το 1 σημαίνει «κυρίως οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι
υπεύθυνες», το 3 σημαίνει «κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες» και το 2 σημαίνει, «και
οι δύο πρέπει να είναι εξίσου υπεύθυνες». Τι θα λέγατε για…;»
Κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις

Κυρίως οι κυβερνήσεις

Και οι δυο πρέπει να είναι εξίσου υπεύθυνες

Eξαρτάται

Ν=297

Δεν απάντησε

% Απαντήσεων αντίστοιχης ερώτησης στο Ευρύ Κοινό
0%

20%

Διασφάλιση του ότι η βιομηχανία
ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ το περιβάλλον

16,5

40%

17,2

60%

80%

100%

1

60,6

4,7

13,2%
Μείωση εργασιακής εκμετάλλευσης
(π.χ. κάτεργα εργατών, παιδική
εργασία)

7,7

17,5

1,3

68,7

4,7

10,1%
Μείωση της καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον
κόσμο

4,4

35,7

2,7

52,2

4,7

5,9%
Βοήθεια στην επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων όπως η
εγκληματικότητα, η φτώχεια και η
έλλειψη εκπαίδευσης.

1,7

67,7

2%
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23,6

2,4
4,7

Καταναλωτισμός & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ποια από τις παρακάτω επιλογές εκφράζει καλύτερα την άποψη σας σχετικά με τους Έλληνες καταναλωτές σε
κάθε ένα από τα παρακάτω ….
Ν=297

Ναι, όλο και περισσότεροι

Μόνο μια μικρή ομάδα

Δεν επηρεάζονται

ΔΞ/ΔΑ/Δεν απάντησε

% Απαντήσεων αντίστοιχης ερώτησης στο Ευρύ Κοινό
0%

20%

Αγοράζουν τρόφιμα τα οποία είναι
πιστοποιημένα ως βιολογικά –
δηλαδή, προϊόντα που είναι
φτιαγμένα χωρίς χημικά,
αντιβιοτικά και φυτοφάρμακα

80%

100%

55,2

4,4

5,4

43,4%
44,4

29

20,2

6,4

36,5%

Αποφεύγουν ένα συγκεκριμένο
προϊόν ή μια μάρκα για
περιβαλλοντικούς λόγους.

32

60%

35

Αγοράζουν ένα προϊόν που
πιστοποιήθηκε ως ενεργειακά
αποδοτικό, δηλ. δεν σπαταλά
ενέργεια (π.χ. Διεθνής πιστοποίηση
Energy star).

Αγοράζουν ένα προϊόν με το σήμα
του Δίκαιου Εμπορίου (Fair Trade),
το οποίο εγγυάται μια δίκαιη τιμή
στους μικρούς παραγωγούς στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

40%

54,5

18,5

22,9

4

34,7%
4,7

40,7

10,8%

Μάιος 2010

45,5

9,1

Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τι οφείλουν να πράξουν οι εταιρείες
«Παρακαλώ πείτε μου εάν συμφωνείτε απόλυτα, μάλλον συμφωνείτε, μάλλον διαφωνείτε ή διαφωνείτε
% Απαντήσεων αντίστοιχης ερώτησης στο Ευρύ
Κοινό

A

0%

20%

απόλυτα με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις. »
Ν=297
40%

Πιστεύω ότι οι επικεφαλής πολλών
μεγάλων εταιρειών μπορούν να ασκήσουν
καλύτερη ηγεσία για το μέλλον σε σχέση
με πολλούς πολιτικούς ηγέτες του σήμερα.

60%

80%

75,1

9,8

100%

13,1

2

57,6%
Ο καλύτερος τρόπος για να είναι κοινωνικά
υπεύθυνες οι εταιρείες είναι να είναι
κερδοφόρες γιατί αυτό σημαίνει ασφαλείς
θέσεις εργασίας και εισφορές φόρων

25,6

50,5

22,2

1,6

77%
Η κυβέρνηση της χώρας θα έπρεπε να
δημιουργήσει νόμους οι οποίοι θα
υποχρέωναν τις μεγάλες επιχειρήσεις να
προχωρήσουν πέρα από τον παραδοσιακό
οικονομικό τους ρόλο

48,8

29,3

20,2

1,6

44,2%
Οι μεγάλες επιχειρήσεις εργάζονται προς
τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να
οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία για
όλους.

42,4

23,6

28,6

26%
Απόλυτα + Μάλλον Συμφωνώ
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Απόλυτα + Μάλλον Διαφωνώ

Εξαρτάται (Ούτε συμφωνώ - Ούτε Διαφωνώ)

Μάιος 2010

ΔΞ / ΔΑ

5,4

Τα social media επηρεάζουν σήμερα την εικόνα της εταιρείας
σχετικά με την κοινωνική της υπευθυνότητα;
Πιστεύετε ότι τα social media επηρεάζουν σήμερα την εικόνα της εταιρείας σας σχετικά με την κοινωνική της
υπευθυνότητα;
Ν=297
Δεν απάντησε
11,1

Καθόλου
8,1

Πολύ
35,7
Λίγο
45,1
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Τα social media θα επηρεάσουν στο κοντινό μέλλον την εικόνα
της εταιρεία σας σχετικά με την κοινωνική της υπευθυνότητα;

Πιστεύετε ότι τα social media θα επηρεάσουν στο κοντινό μέλλον την εικόνα της εταιρεία σας σχετικά με την
κοινωνική της υπευθυνότητα και εάν ναι σε ποιο βαθμό;
Ν=297

Δεν απάντησε
9,4
ΚΑΘΟΛΟΥ
4,7

ΛΙΓΟ
23,2

ΠΟΛΥ
62,6
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