


ηΈρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διεξήγαγε για 10  συνεχή χρονιά 
η Διεύθυνση Οικονοµικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Α.Ε., τα αποτελέσµατα 
της οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Σκοπός της έρευνας:
l Μελέτη και αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής των δράσεων ΕΚΕ από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις
l Εξέταση των δράσεων ΕΚΕ που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

αντιµετώπισης των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης του COVID-19.
l Παρουσίαση του ετήσιου κόστους των δράσεων ΕΚΕ. 
l Αποτύπωση των οφελών που προκύπτουν από τις πρακτικές ΕΚΕ στις 

εταιρείες.
l Διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που περιορίζουν την 

υλοποίηση των εξεταζόµενων δράσεων στην ελληνική επικράτεια.

Ταυτότητα της Έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη από τη Διεύθυνση Οικονοµικών - Κλαδικών Μελετών της 
ICAP Α.Ε.
Χρόνος διεξαγωγής: 17.05.2021 - 04.06.2021
Μεθοδολογία: Χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις: 
α) µιας µόνο απάντησης
β) πολλαπλών απαντήσεων και 
γ) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σηµαντικότητα µε βάση συγκεκριµένη κλίµακα. 
Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε µεθόδους περιγραφικής στατιστικής.
Δείγµα: 74 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (βιοµηχανία, εµπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Manager
Economic Research &
Sectorial Studies
ICAP Α.Ε.

Όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκε η κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού των εταιρειών για δράσεις 
ΕΚΕ, στους βασικούς άξονες:  Ανθρώπινο Δυναµικό         Κοινωνία   Περιβάλλον Αγορά
Τα µεγαλύτερα κονδύλια για το 2021 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται µε την Κοινωνία καταλαµβάνοντας 
µερίδιο 31% και το Ανθρώπινο δυναµικό µε µερίδιο 30% (διάγραµµα 1). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στις έρευνες των ετών 2019-
2020 η κατηγορία Κοινωνία λαµβάνει προβάδισµα, ενώ σε έρευνες των προηγούµενων ετών (2015-2018) το υψηλότερο µερίδιο 
κατείχε διαχρονικά η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναµικό.
Οι απρόσµενες συνθήκες που διαµόρφωσε η πανδηµία του COVID-19 ώθησαν τις επιχειρήσεις στην προσαρµογή των διαδικασιών και 
της λειτουργίας τους στα νέα δεδοµένα, αναλαµβάνοντας το δικό τους µερίδιο ευθύνης για τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού, ενώ 
συνδέθηκαν και µε πλήθος καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη των δικών τους 
ανθρώπων κινητοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό προσφέροντας σηµαντικές υλικές και χρηµατικές δωρεές τόσο για το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας όσο σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευηµερία των πολιτών και µετά την υγειονοµική κρίση του Covid-19. 

Τοµείς Εφαρµογής Δράσεων ΕΚΕ

Σταµατίνα Παντελαίου

Director
Economic Research &
Sectorial Studies
ICAP Α.Ε.

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις
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Διαχείριση Δράσεων ΕΚΕ

Οι επιχειρήσεις του δείγµατος ρωτήθηκαν σχετικά µε το ποια Διεύθυνση/Τµήµα είναι αρµόδια για την διαχείριση των δράσεων ΕΚΕ. Για 
πρώτη φορά, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (34%) απάντησε ότι η ίδια η Διοίκηση της εταιρείας αναλαµβάνει και τη διαχείριση 
των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, γεγονός που σχετίζεται µε τον βαθµό σηµαντικότητας που δίνεται στην εταιρική 
Υπευθυνότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις από τα ίδια τα στελέχη στην υιοθέτηση και ανάπτυξη δράσεων ΕΚΕ. Ακολουθεί µε εξίσου 
σηµαντικό ποσοστό (31%) η Ξεχωριστή Διεύθυνση / τµήµα της εταιρείας. 
Δαπάνες Δράσεων ΕΚΕ
Διερευνώντας το ύψος των κονδυλίων που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δράσεις ΕΚΕ προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
εταιρειών (64%) δαπανά έως €200 χιλ, ποσοστό αυξηµένο κατά 4% σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα (60%). Το 12% των 
επιχειρήσεων δαπανά από €500 χιλ. έως €1 εκατ., ενώ το ίδιο ποσοστό δαπανά και από €1 εκατ. έως €5εκατ. Επίσης, το 9% δαπανά από 
€200 χιλ. έως €500 χιλ.(Διάγραµµα 3). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός 2 στις 3 επιχειρήσεις αύξησαν τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2020 
(διάγραµµα 4) σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την προηγούµενη περίοδο (2019/18) διαµορφώθηκε σε 
55%. Στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας και λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συνθήκες οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αξιολογήσουν σε 
ποιο βαθµό οι δράσεις ΕΚΕ επηρεάσθηκαν από την πανδηµία του COVID-19. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 34% 
αξιολόγησε τον βαθµό επηρεασµού των δράσεών τους ως «Μέτριο» και ακολουθεί ένα ποσοστό 28% που τον αξιολογεί ως «Πολύ» 
(διάγραµµα 5). Επίσης, σε ερώτηση αν η εταιρεία προχώρησε στη µαταίωση των ενεργειών ΕΚΕ λόγω της τρέχουσας οικονοµικής 
συγκυρίας (Covid-19), το 66% απάντησε αρνητικά (διάγραµµα 6).

Διαχείριση Δράσεων ΕΚΕ
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Διάγραµµα 7
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε το Ανθρώπινο Δυναµικό (2021)

Ανθρώπινο Δυναµικό

Στη συνέχεια αναλύεται ο βαθµός εφαρµογής ορισµένων εκ των κυριότερων δράσεων ΕΚΕ από τις εταιρείες του δείγµατος ανά κύριο άξονα.

Το 92% των επιχειρήσεων του δείγµατος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζοµένους σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα 
πολύ» (διάγραµµα 7). Οµοίως, το 83% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων 
του προσωπικού σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Και οι δυο αυτές δράσεις αποτελούν προτεραιότητα για τις εταιρείες, καθώς 
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Το 43% των εταιρειών δήλωσε επίσης ότι στα πλαίσια της πανδηµίας παρείχαν πρόσθετες 
παροχές και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στο προσωπικό στα πλαίσια στήριξης από τις επιπτώσεις του COVID-19 στο µέγιστο 
βαθµό («πάρα πολύ»). 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Αγορά

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και η διαµόρφωση σταθερών και 
αποτελεσµατικών σχέσεων µε πελάτες και προµηθευτές αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις ΕΚΕ που 
αφορούν την Αγορά φαίνεται να υιοθετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό από τις επιχειρήσεις του δείγµατος µε ελαφρές διαφοροποιήσεις 
ωστόσο από την προηγούµενη έρευνα. Το 87% των εταιρειών δήλωσαν ότι εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας 
των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κλπ.) σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό («πολύ» και «πάρα πολύ»), µε το ποσοστό αυτό ωστόσο να παραµένει 
σταθερό σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα. Προγράµµατα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες µέτρησης και 
διαχείρισης παραπόνων κλπ.) εφαρµόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό το 52% των εταιρειών, σηµειώνοντας ωστόσο µείωση 9 
ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα. Η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προµηθευτών ή συνεργατών 
εφαρµόζεται σε µέτριο βαθµό από το 31% των επιχειρήσεων (διάγραµµα 8).

Διάγραµµα 8
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε την Αγορά (2021)
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Χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προµηθευτών ή συνεργατών σας 

4 5

7% 7%
11%

33%

43%

5%
7% 9%

41%
39%

44%

6%

13%

43%
38%

4%

Εταιρική
Κοινωνική

Ευθύνη

Κοινωνία

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της φετινής έρευνας η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (85%) δήλωσε ότι πραγµατοποιεί δωρεές και 
χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό (διάγραµµα 9), ποσοστό σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε την 
προηγούµενη έρευνα (61%). Σε εξίσου σηµαντικό βαθµό (71%) οι επιχειρήσεις παρείχαν άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή και είδος, 
σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό. Τα αποτελέσµατα αυτά αποδεικνύουν την άµεση κινητοποίηση των επιχειρήσεων στις έκτακτες 
καταστάσεις που δηµιούργησε η πανδηµία, χρησιµοποιώντας τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείο για τη διαχείριση της κρίσης. 
Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, η πανδηµία οδήγησε σε ένα κύµα δωρεών από τις επιχειρήσεις, το µεγαλύτερο που έχει καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία τους, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα και το µέγεθός τους, µπορεί να έχει επίπτωση στο 
φυσικό περιβάλλον, υιοθετούν σε µεγάλο βαθµό δράσεις ΕΚΕ που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 81% των εταιρειών του δείγµατος εφαρµόζουν εσωτερικά προγράµµατα ανακύκλωσης σε 
µεγάλο βαθµό («πολύ» ή «πάρα πολύ»), ποσοστό σηµαντικά αυξηµένο κατά 11 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2020. Ακολουθεί η 
εφαρµογή προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων (80%) και η ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) µε ποσοστό 76% (διάγραµµα 10).

Περιβάλλον

Διάγραµµα 9
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε την Κοινωνία (2021)
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καταστάσεις (καταστροφές 

από πυρκαγιές , φυσικά 
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Διάγραµµα 10
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε το Περιβάλλον (2021)
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Ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύµφωνα µε εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) 



Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Διάγραµµα 7
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε το Ανθρώπινο Δυναµικό (2021)

Ανθρώπινο Δυναµικό

Στη συνέχεια αναλύεται ο βαθµός εφαρµογής ορισµένων εκ των κυριότερων δράσεων ΕΚΕ από τις εταιρείες του δείγµατος ανά κύριο άξονα.

Το 92% των επιχειρήσεων του δείγµατος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζοµένους σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα 
πολύ» (διάγραµµα 7). Οµοίως, το 83% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων 
του προσωπικού σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Και οι δυο αυτές δράσεις αποτελούν προτεραιότητα για τις εταιρείες, καθώς 
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Το 43% των εταιρειών δήλωσε επίσης ότι στα πλαίσια της πανδηµίας παρείχαν πρόσθετες 
παροχές και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στο προσωπικό στα πλαίσια στήριξης από τις επιπτώσεις του COVID-19 στο µέγιστο 
βαθµό («πάρα πολύ»). 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Αγορά

Το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και η διαµόρφωση σταθερών και 
αποτελεσµατικών σχέσεων µε πελάτες και προµηθευτές αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις ΕΚΕ που 
αφορούν την Αγορά φαίνεται να υιοθετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό από τις επιχειρήσεις του δείγµατος µε ελαφρές διαφοροποιήσεις 
ωστόσο από την προηγούµενη έρευνα. Το 87% των εταιρειών δήλωσαν ότι εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας 
των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κλπ.) σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό («πολύ» και «πάρα πολύ»), µε το ποσοστό αυτό ωστόσο να παραµένει 
σταθερό σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα. Προγράµµατα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες µέτρησης και 
διαχείρισης παραπόνων κλπ.) εφαρµόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό το 52% των εταιρειών, σηµειώνοντας ωστόσο µείωση 9 
ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα. Η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προµηθευτών ή συνεργατών 
εφαρµόζεται σε µέτριο βαθµό από το 31% των επιχειρήσεων (διάγραµµα 8).

Διάγραµµα 8
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε την Αγορά (2021)

Δράσεις ΕΚΕ που εφαρµόζουν οι εταιρείες
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Προγράµµατα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές
(π.χ. διαδικασίες µέτρησης και διαχείρισης παραπόνων κλπ.) 
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Εταιρική
Κοινωνική

Ευθύνη

Κοινωνία

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της φετινής έρευνας η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (85%) δήλωσε ότι πραγµατοποιεί δωρεές και 
χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό (διάγραµµα 9), ποσοστό σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε την 
προηγούµενη έρευνα (61%). Σε εξίσου σηµαντικό βαθµό (71%) οι επιχειρήσεις παρείχαν άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή και είδος, 
σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό. Τα αποτελέσµατα αυτά αποδεικνύουν την άµεση κινητοποίηση των επιχειρήσεων στις έκτακτες 
καταστάσεις που δηµιούργησε η πανδηµία, χρησιµοποιώντας τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείο για τη διαχείριση της κρίσης. 
Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, η πανδηµία οδήγησε σε ένα κύµα δωρεών από τις επιχειρήσεις, το µεγαλύτερο που έχει καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία τους, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα και το µέγεθός τους, µπορεί να έχει επίπτωση στο 
φυσικό περιβάλλον, υιοθετούν σε µεγάλο βαθµό δράσεις ΕΚΕ που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 81% των εταιρειών του δείγµατος εφαρµόζουν εσωτερικά προγράµµατα ανακύκλωσης σε 
µεγάλο βαθµό («πολύ» ή «πάρα πολύ»), ποσοστό σηµαντικά αυξηµένο κατά 11 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2020. Ακολουθεί η 
εφαρµογή προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων (80%) και η ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) µε ποσοστό 76% (διάγραµµα 10).

Περιβάλλον

Διάγραµµα 9
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε την Κοινωνία (2021)
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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από πυρκαγιές , φυσικά 
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Υποστήριξη 
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και πολιτισµικών 
εκδηλώσεων

Διοργάνωση 
φιλανθρωπικών 

εκδηλώσεων για την 
ενίσχυση ΜΚΟ 

Διάγραµµα 10
Βαθµός εφαρµογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά µε το Περιβάλλον (2021)

Εσωτερικά προγράµµατα ανακύκλωσης Εφαρµογή προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 
και διαχείρισης αποβλήτων 
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Δωρεές ή παροχές
(σε χρήµα ή αγαθά) που 

πραγµατοποιήθηκαν για την 
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τοπικές κοινότητες

4%
20%

41%
30%

4%
17% 17%

35%

26%

13%

13%

16%

24%

33%

2%

9% 4%

35%

50%

9%
9%

33%

30%

20%

24%

11%

33%

20%

13%

35%

13%
28%

13%

11%

Ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύµφωνα µε εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) 



Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων (94%) αξιολόγησαν µε το µεγαλύτερο βαθµό σηµαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη 
συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο ως το κυριότερο όφελος που έχουν από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (πίνακας 
1), γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ΕΚΕ για την κοινωνία (ποσοστό αυξηµένο κατά 5 
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα). Ακολουθεί για ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό (93%) η βελτίωση της 
απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζοµένων απάντηση η οποία έλαβε το 2020 ποσοστό 71%. Για άλλη µια χρονιά τα οικονοµικά 
οφέλη αξιολογήθηκαν µε πολύ χαµηλό βαθµό σηµαντικότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς το 91% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι 
φοροελαφρύνσεις συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «µέτρια». Επιπλέον αξιόλογο ποσοστό εταιρειών (75%) δεν θεωρεί ιδιαίτερα 
σηµαντική την συνεισφορά των δράσεων ΕΚΕ στην αύξηση των πωλήσεών τους. 

Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ

Πίνακας 1
Οφέλη των εταιρειών από την εφαρµογή πρακτικών ΕΚΕ (2021)

 Βαθµός Σηµαντικότητας

Οφέλη ΕΚΕ Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας 
(φήµη, brands κλπ.) 0% 2% 17% 45% 36%

Φοροελαφρύνσεις 36% 34% 21% 4% 4%

Αύξηση πωλήσεων 9% 28% 38% 17% 9%

Βελτίωση σχέσεων µε το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον 2% 13% 23% 40% 21%

Βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας 
των εργαζοµένων 0% 2% 15% 53% 40%

Προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου 
ανθρωπίνου δυναµικού (άριστο εργασιακό 
περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες κλπ.) 0% 2% 15% 45% 38%

Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο 0% 2% 4% 32% 62%

Μεγαλύτερη ικανοποίηση και διατηρησιµότητα 
των πελατών 0% 4% 30% 34% 32%

Παροχή µεγαλύτερης αξίας στους µετόχους 
(π.χ. µέσω της ένταξης σε ειδικούς δείκτες 
αξιολόγησης ΕΚΕ κλπ.) 13% 9% 30% 23% 26%

Οικονοµία ενεργειακών πόρων/εξοικονόµηση 
κόστους 2% 15% 28% 30% 26%

Εταιρική
Κοινωνική

Ευθύνη

Βαθµός Εφαρµογής Πρακτικών ΕΚΕ στην Ελλάδα

Οι ελληνικές εταιρείες αναγνωρίζουν τη σηµαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την κατατάσσουν διαχρονικά όλο και πιο ψηλά 
στις επιχειρηµατικές τους δράσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 95% των επιχειρήσεων του δείγµατος (διάγραµµα 11) 
θεωρούν την ΕΚΕ «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντική, ποσοστό µειωµένο κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την περσινή έρευνα.
Την ίδια στιγµή, οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόµα περιθώρια ανάπτυξης της ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 
(ανεξαρτήτως µεγέθους). Ειδικότερα, σε ερώτηση για το βαθµό εφαρµογής των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγµατος (63%) θεωρεί ότι ο βαθµός διείσδυσης/εφαρµογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση 
κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα, ενώ το 20% του δείγµατος θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρµόζεται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
µεγάλο βαθµό από τις εγχώριες επιχειρήσεις (διάγραµµα 12). 
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Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων (94%) αξιολόγησαν µε το µεγαλύτερο βαθµό σηµαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη 
συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο ως το κυριότερο όφελος που έχουν από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (πίνακας 
1), γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ΕΚΕ για την κοινωνία (ποσοστό αυξηµένο κατά 5 
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα). Ακολουθεί για ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό (93%) η βελτίωση της 
απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζοµένων απάντηση η οποία έλαβε το 2020 ποσοστό 71%. Για άλλη µια χρονιά τα οικονοµικά 
οφέλη αξιολογήθηκαν µε πολύ χαµηλό βαθµό σηµαντικότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς το 91% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι 
φοροελαφρύνσεις συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «µέτρια». Επιπλέον αξιόλογο ποσοστό εταιρειών (75%) δεν θεωρεί ιδιαίτερα 
σηµαντική την συνεισφορά των δράσεων ΕΚΕ στην αύξηση των πωλήσεών τους. 

Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ

Πίνακας 1
Οφέλη των εταιρειών από την εφαρµογή πρακτικών ΕΚΕ (2021)

 Βαθµός Σηµαντικότητας

Οφέλη ΕΚΕ Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας 
(φήµη, brands κλπ.) 0% 2% 17% 45% 36%

Φοροελαφρύνσεις 36% 34% 21% 4% 4%

Αύξηση πωλήσεων 9% 28% 38% 17% 9%

Βελτίωση σχέσεων µε το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον 2% 13% 23% 40% 21%

Βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας 
των εργαζοµένων 0% 2% 15% 53% 40%

Προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου 
ανθρωπίνου δυναµικού (άριστο εργασιακό 
περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες κλπ.) 0% 2% 15% 45% 38%

Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο 0% 2% 4% 32% 62%

Μεγαλύτερη ικανοποίηση και διατηρησιµότητα 
των πελατών 0% 4% 30% 34% 32%

Παροχή µεγαλύτερης αξίας στους µετόχους 
(π.χ. µέσω της ένταξης σε ειδικούς δείκτες 
αξιολόγησης ΕΚΕ κλπ.) 13% 9% 30% 23% 26%

Οικονοµία ενεργειακών πόρων/εξοικονόµηση 
κόστους 2% 15% 28% 30% 26%
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Διάγραµµα 14
Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ (2021)
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Σηµείωση: Τα αποτελέσµατα προκύπτουν µε σταθµισµένο υπολογισµό. Για την εξαγωγή της τελικής κατάταξης των ανασταλτικών παραγόντων λαµβάνονται υπόψη όλες 
οι επιλογές των εταιρειών του δείγµατος, δίδοντας διαφορετική στάθµιση ανάλογα µε τη θέση κατάταξης κάθε επιλογής τους. Τα ποσοστά αθροίζουν στο 100%.

Ως κυριότερος ανασταλτικός παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ αναδείχθηκε µε ποσοστό 15% το µέγεθος της επιχείρησης και 
ακολουθούν στον ίδιο βαθµό (13%) η γραφειοκρατία και η δυσµενής τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. Έπονται (12%), η ελλιπής γνώση 
και κατάρτιση της διοίκησης της εταιρείας σε θέµατα ΕΚΕ, η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών για την έννοια της ΕΚΕ και η έλλειψη 
οικονοµικών και φορολογικών κινήτρων. Ως χαµηλότεροι σε σπουδαιότητα παράγοντες αξιολογούνται η έλλειψη εθνικού ρυθµιστικού 
πλαισίου και το οικονοµικό κόστος (10%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η δυσµενής τρέχουσα συγκυρία λόγω της πανδηµίας ανέβηκε κατά 3 
ποσοστιαίες µονάδες ως σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρµογή δράσεων ΕΚΕ σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα. 

Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ΕΚΕ

10% 10%

50

40

30

20

10

0

Διάγραµµα 13
Βαθµός που οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά στις επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 

Αναφορικά µε την επίδραση των δράσεων ΕΚΕ στην τρέχουσα συγκυρία σε σχετική ερώτηση που έγινε στην φετινή έρευνα το 67% των 
επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό στην 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης του COVID-19 (διάγραµµα 13).
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Μετά από µια πολυετή οικονοµική κρίση, η χώρα µας βρέθηκε αντιµέτωπη µε την υγειονοµική κρίση του κορωνοϊού COVID-19 η οποία είχε 
έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία, ιδιαίτερα το 2020, κυρίως λόγω της σηµαντικής πτώσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και του 
ΑΕΠ. Η επάνοδος της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά το 2021 θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την εξέλιξη σηµαντικών κλάδων της 
οικονοµίας (π.χ. τουρισµός, λιανεµπόριο κλπ.) και εφόσον προηγηθεί µια οµαλή µετάβαση στην κανονικότητα. 

Στην δύσκολη αυτή συγκυρία, η κινητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων ήταν πρωτοφανής µε δωρεές και 
άλλες δράσεις ύψους πολλών εκατοµµυρίων µε σκοπό την ευηµερία των πολιτών και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µετά την 
κρίση του Covid-19. Η ΕΚΕ αποτέλεσε αποτελεσµατικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσης για τις επιχειρήσεις δείχνοντας έτσι υπευθυνότητα 
και κοινωνική ευσυνειδησία απέναντι στους ανθρώπους τους, τους πελάτες τους και στην αγορά, ενισχύοντας την αποκατάσταση της 
οικονοµίας και την βιώσιµη ανάπτυξη µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνουν µε στρατηγική στόχευση µπορούν να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσµατα για την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό κρίσιµα σηµεία 
θεωρούνται η ενηµέρωση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από 
την πλευρά της πολιτείας που θα ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών 
ΕΚΕ.

Συµπεράσµατα της Έρευνας

Τα κυριότερα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνα συνοψί-
ζονται στην συνέχεια:

l 2 στις 3 επιχειρήσεις του δείγµατος (63%) θεωρεί ότι ο 
βαθµός εφαρµογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο 
των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυµαίνεται σε 
µέτρια επίπεδα. 

l Το 67% των επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ότι οι 
δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε µεγάλο βαθµό στην 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης του 
COVID-19.

l Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την Κοινωνία και 
το Ανθρώπινο Δυναµικό καλύπτουν το µεγαλύτερο 
µερίδιο (31% και 30% αντίστοιχα το 2021) στον συνολικό 
τους προϋπολογισµό για δράσεις ΕΚΕ. 

l Η πλειοψηφία του δείγµατος (34%)  δήλωσε ότι η ίδια η 
Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναλάβει την διαχείριση των 
σχετικών δράσεων ΕΚΕ. Ακολουθεί µε 31% η Ξεχωριστή 
Διεύθυνση / Τµήµα της εταιρείας.

l Το 64% των επιχειρήσεων δαπανά έως €200 χιλ. για 
δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση, ενώ το 66% αυτών αύξησε 
τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2020. 

l Το 34% επιχειρήσεων αξιολογεί ως µέτριο το βαθµό 
επηρεασµού των δράσεων ΕΚΕ από την πανδηµία. 
Επίσης, 2 στις 3 επιχειρήσεις δεν µαταίωσαν τις δράσεις 
αυτές παρά την πανδηµία.

l Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ ως προς 
το ανθρώπινο δυναµικό που εφαρµόζονται σε «πολύ» 
ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό από τις εταιρείες του 
δείγµατος είναι οι εξής: α) Παροχή ίσων ευκαιριών προς 
όλους τους εργαζοµένους (92%), β) η παροχή 
δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων 
του προσωπικού (83%) και γ) πρόσθετες παροχές και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (81%).

l Σχετικά µε τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η 
µεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (85%) 
πραγµατοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και 
είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό, ενώ 
για άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος το 
αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 71%.

l Το µέγεθος της επιχείρησης πρωτίστως αλλά και η 
γραφειοκρατία και η δυσµενής τρέχουσα οικονοµική 
συγκυρία, αξιολογούνται οι κυριότεροι  ανασταλτικοί 
παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.
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Μετά από µια πολυετή οικονοµική κρίση, η χώρα µας βρέθηκε αντιµέτωπη µε την υγειονοµική κρίση του κορωνοϊού COVID-19 η οποία είχε 
έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία, ιδιαίτερα το 2020, κυρίως λόγω της σηµαντικής πτώσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και του 
ΑΕΠ. Η επάνοδος της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά το 2021 θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την εξέλιξη σηµαντικών κλάδων της 
οικονοµίας (π.χ. τουρισµός, λιανεµπόριο κλπ.) και εφόσον προηγηθεί µια οµαλή µετάβαση στην κανονικότητα. 

Στην δύσκολη αυτή συγκυρία, η κινητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων ήταν πρωτοφανής µε δωρεές και 
άλλες δράσεις ύψους πολλών εκατοµµυρίων µε σκοπό την ευηµερία των πολιτών και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µετά την 
κρίση του Covid-19. Η ΕΚΕ αποτέλεσε αποτελεσµατικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσης για τις επιχειρήσεις δείχνοντας έτσι υπευθυνότητα 
και κοινωνική ευσυνειδησία απέναντι στους ανθρώπους τους, τους πελάτες τους και στην αγορά, ενισχύοντας την αποκατάσταση της 
οικονοµίας και την βιώσιµη ανάπτυξη µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνουν µε στρατηγική στόχευση µπορούν να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσµατα για την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό κρίσιµα σηµεία 
θεωρούνται η ενηµέρωση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από 
την πλευρά της πολιτείας που θα ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών 
ΕΚΕ.

Συµπεράσµατα της Έρευνας

Τα κυριότερα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνα συνοψί-
ζονται στην συνέχεια:

l 2 στις 3 επιχειρήσεις του δείγµατος (63%) θεωρεί ότι ο 
βαθµός εφαρµογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο 
των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυµαίνεται σε 
µέτρια επίπεδα. 

l Το 67% των επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ότι οι 
δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε µεγάλο βαθµό στην 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης του 
COVID-19.

l Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την Κοινωνία και 
το Ανθρώπινο Δυναµικό καλύπτουν το µεγαλύτερο 
µερίδιο (31% και 30% αντίστοιχα το 2021) στον συνολικό 
τους προϋπολογισµό για δράσεις ΕΚΕ. 

l Η πλειοψηφία του δείγµατος (34%)  δήλωσε ότι η ίδια η 
Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναλάβει την διαχείριση των 
σχετικών δράσεων ΕΚΕ. Ακολουθεί µε 31% η Ξεχωριστή 
Διεύθυνση / Τµήµα της εταιρείας.

l Το 64% των επιχειρήσεων δαπανά έως €200 χιλ. για 
δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση, ενώ το 66% αυτών αύξησε 
τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2020. 

l Το 34% επιχειρήσεων αξιολογεί ως µέτριο το βαθµό 
επηρεασµού των δράσεων ΕΚΕ από την πανδηµία. 
Επίσης, 2 στις 3 επιχειρήσεις δεν µαταίωσαν τις δράσεις 
αυτές παρά την πανδηµία.

l Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ ως προς 
το ανθρώπινο δυναµικό που εφαρµόζονται σε «πολύ» 
ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό από τις εταιρείες του 
δείγµατος είναι οι εξής: α) Παροχή ίσων ευκαιριών προς 
όλους τους εργαζοµένους (92%), β) η παροχή 
δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων 
του προσωπικού (83%) και γ) πρόσθετες παροχές και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (81%).

l Σχετικά µε τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η 
µεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (85%) 
πραγµατοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και 
είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό, ενώ 
για άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος το 
αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 71%.

l Το µέγεθος της επιχείρησης πρωτίστως αλλά και η 
γραφειοκρατία και η δυσµενής τρέχουσα οικονοµική 
συγκυρία, αξιολογούνται οι κυριότεροι  ανασταλτικοί 
παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.

Εταιρική
Κοινωνική

Ευθύνη

8 9


