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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

(SOCIAL RETURN ON INVESTMENT – SOCIAL VALUE)

Το παρόν αποτελεί διοικητική περίληψη 

αναλυτικής µελέτης που έχει συνταχθεί

από τη Global Sustain για την εκτίµηση

της κοινωνικής απόδοσης του Προγράµµατος 

Συµβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού 

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 

µε τη µεθοδολογία Social Return 

on Investment (SROI).

Η ανάλυση βασίστηκε στις αρχές του 

οδηγού ”A Guide to SROI (2012).”



Με τη χρήση της μεθοδολογίας Social Return On 
Investment (SROI), η Global Sustain πραγματοποί-
ησε, για λογαριασμό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 
την αποτίμηση της κοινωνικής αξίας (social value) 
του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας 
Κριθαριού της εταιρείας. Η παρούσα ανάλυση 
αφορά στις τελευταίες έξι (6) καλλιεργητικές περι-
όδους κριθαριού που ξεκινούν από το έτος 2015, 
ήτοι 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 και 2020-2021.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να εξα-
σφαλίζει 100% ελληνικό κριθάρι για την πα-
ραγωγή των προϊόντων μπίρας της εταιρείας. 
Από το 2008, η εταιρεία στηρίζει τους Έλληνες 
παραγωγούς, παρέχοντας μια σημαντική πηγή ει-
σοδήματος σε εκείνους και τις οικογένειές τους. 
Προσφέρει διέξοδο και προοπτική στην αγροτική 
παραγωγή, προχωρώντας ακόμα και σε εξαγωγές 
βύνης ελληνικού κριθαριού, ενώ συμβάλλει στην 
απασχόληση και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων 
της ελληνικής Περιφέρειας. Την ίδια στιγμή, μέσω 
επενδύσεων σε κομμάτια Έρευνας & Ανάπτυξης, 
αυξάνει τις καλλιεργητικές αποδόσεις και εστιάζει 
στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος που προκύπτει από την καλλιέργεια.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία αναλαμβάνει να προσφέρει πιστοποιη-
μένους σπόρους με την αγορά τους να γίνεται 
από τους παραγωγούς με πίστωση, να προμη-
θεύεται τις εγκεκριμένες ποσότητες παραγόμε-
νου προϊόντος σε συμφωνημένη - ήδη πριν τη 
σπορά - τιμή, να διενεργεί τακτικούς επιτόπιους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους στο χωράφι από ει-
δικά εκπαιδευμένα στελέχη υποστηρίζοντας τους 
παραγωγούς στη διασφάλιση της ποιότητας και 
της προστασίας του παραγόμενου κριθαριού από 
ζιζάνια κι άλλους εχθρούς των καλλιεργειών, να 
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ, τέλος, 
προσφέρει στους αγρότες τη δυνατότητα συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα της εταιρείας για την πι-
στοποίηση του παραγόμενου προϊόντος ως προϊ-
όν ορθής (αειφόρου) γεωργικής πρακτικής

Η μεθοδολογία SROI χρησιμοποιήθηκε για να εκτι-
μηθεί η αξία των αλλαγών που βίωσαν τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη μέσω του Προγράμματος. Οι βασικές 
ομάδες ενδιαφερόμενων μερών είναι οι συγκεντρω-
τές, οι οποίοι συγκεντρώνουν το καλλιεργούμενο 
κριθάρι, συντονίζουν τη συμμετοχή των παραγωγών 
και τη γενικότερη κατά τόπους λειτουργία του Προ-
γράμματος για λογαριασμό της Αθηναϊκής Ζυθοποι-
ίας και οι αγρότες, οι οποίοι καλλιεργούν το κριθάρι 
που απορροφά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Αναγνωρίστη-
καν, επίσης, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, άμεσα 
και έμμεσα, όπως συνεργάτες χώρων αποθήκευσης, 
οργανισμοί πιστοποίησης, ακαδημαϊκά και ερευνητικά 
ιδρύματα, σύμβουλοι/εκπαιδευτές, μεταφορικές εται-
ρίες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, πελάτες, καταναλωτές, 
θεσμικοί φορείς, η ίδια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, καθώς 
και οι εργαζόμενοί της. Η Μελέτη εστίασε στα άμε-
σα ενδιαφερόμενα μέρη, η προσέγγιση των οποίων 
πραγματοποιήθηκε μέσα από δια ζώσης και τηλεφω-
νικές ημιδομημένες συνεντεύξεις, ενώ διενεργήθηκε 
και μια πρωτογενής έρευνα με δομημένο ερωτηματο-
λόγιο σε συγκεντρωτές και αγρότες. Χρησιμοποιήθη-
καν, επίσης, πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία πα-
ρεχόμενα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τον Τύπο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η επέν-
δυση που πραγματοποιήθηκε, συνολικής αξίας για τις 
έξι εξεταζόμενες καλλιεργητικές περιόδους, ανέρχεται 
σε 73.678.700,00 ευρώ και ο μέσος όρος για την πε-
ρίοδο της μελέτης (6 έτη) ανέρχεται σε 12.295.608,33 
ευρώ ανά έτος (αξία εισροών). Η εν λόγω επένδυση 
παράγει κοινωνικό έργο αξίας 29.875.517,12 ευρώ ανά 
έτος, δηλαδή συνολικά και για τις έξι εξεταζόμενες καλ-
λιεργητικές περιόδους 179.253.102,72 ευρώ, παρουσιά-
ζοντας έναν δείκτη κοινωνικής απόδοσης ίσο με 2,43:1 
και μια Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value, NPV) 
η οποία ανέρχεται σε 17.579.908,78 ευρώ. Αυτό σημαίνει 
πως για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε στο Πρόγραμ-
μα Συμβολαιακής Καλλιέργειας από την Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία, παρήχθησαν 2,43 ευρώ κοινωνικής αξίας. Το 
αποτέλεσμα αυτό είναι αντίστοιχου επιπέδου ανάλογων 
μελετών επιτυχημένων προγραμμάτων συμβολαιακής 
καλλιέργειας του εξωτερικού που είναι δημοσίως δια-
θέσιμες.

2,43=



Δηλώσεις Ενδιαφερόμενων Μερών

«Είναι από τα σημαντικότερα 
προγράμματα που έχουμε για 

τους αγρότες μας και η αξιοπιστία 
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

συνεισφέρει σημαντικά στην 
επιτυχία του. Θέλουμε να 

επεκτείνουμε και να διευρύνουμε 
τους τομείς συνεργασίας μας».

Παναγιώτης Καλφούντζος, 
Πρόεδρος, Αγροτικός 

Συνεταιρισμός ΘΕΣγη, Λάρισα

«Η συνεργασία μας με την Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία για την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού πρωτοκόλλου πιστοποίησης 
δημιούργησε σημαντική τεχνογνωσία 

σε θέματα αγροτοδιατροφής και 
αγροτοοικονομίας, γεγονός το 

οποίο μας έδωσε την απαιτούμενη 
εμπειρία, ώστε να αναπτύξουμε και να 
προσφέρουμε υπηρεσίες σε εταιρείες 

του κλάδου».

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, 
Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και 

Ανάπτυξης, TÜV Austria Hellas

«Ξέρω ότι κάθε χρόνο θα 
έχω εγγυημένο εισόδημα. Η 

συνεργασία μου είναι πολύ καλή 
τόσο με τους γεωπόνους, όσο 
και με τον αντιπρόσωπο της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Κάθε 

χρόνο βάζω όλο και περισσότερα 
στρέμματα στο Πρόγραμμα». 

Κωνσταντίνος Τσαγκάρης, 
Αγρότης, 32 ετών, Αρμένιο, 

Νομός Λάρισας

«Αισθανόμαστε περήφανοι που 
συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη αυτού του Προγράμματος, 

τόσο γιατί διευρύνουμε τους 
ακαδημαϊκούς μας ορίζοντες και 

ερευνητικό αντικείμενο, αλλά και γιατί 
αισθανόμαστε ότι αποτελούμε έναν 
σημαντικό κρίκο στην προσπάθεια 

ανάπτυξης, αξιολόγησης και εγγραφής 
ποικιλιών κριθαριού στον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών, προσαρμοσμένες 
απόλυτα στις ελληνικές κλιματολογικές 

συνθήκες».

Καθηγήτρια Γαρυφαλιά Οικονόμου, 
Γεωπoνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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