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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία χωριζεται σε εξι κεφαλαια παρουσιάζοντας αρχικά την γένεση
και την έννοια της ηθικής μέσω των διατυπωμένων απόψεων των ηθικών
φιλοσοφικών ρευμάτων όπως διατυπώθηκαν στην αρχαία και σύγχρονη
βιβλιογραφία(ωφελιμισμός,αρεταϊκές θεωρίες,δεοντολογικές ηθικές θεωρίες).Εν
συνεχεία παρουσιάζονται οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την ηθική ,με
αναφορά στην ηθική των επιχειρήσεων και τις μέχρι σήμερα σημαντικότερες
διατυπωμένες θεωρίες της επιχειρηματικής ηθικής.Με σκοπό να θίξουμε ζητήματα
κουλτούρας στον επιχειρηματικό τομέα από την πλευρά του εργαζομένου
αναλύουμε την εργασιακή ηθική (μέσω της προτεσταντικής ηθικής θεωρίας) και
εντάσσουμε την προβληματική της επιχειρηματικής ηθικής στην διάσταση της
εφαρμοσμένης ηθικής θεωρίας.Στο κεφάλαιο 3 αναλύουμε τους σύγχρονους
προβληματισμούς σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση (διαχείριση κίνδυνων
κλπ),την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη με σκοπό να
αναδείξουμε τις ορθές εταιρικές δομές,την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης και
την αναγκαιότητα της διαχρονικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.Το
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον φαίνεται να γεννά την ανάγκη της ηθικής στις
επιχειρήσεις.Η ταύτιση πολίτη-καταναλωτή-επιχειρηματία που ακολουθεί απαντά
σε αυτήν την αναγκαιότητα.Η συνδρομή του ΕΒΕΝ προάγει την επιχειρηματική ηθική
θέτοντας τις ιδεολογικές βάσεις στις χώρες που δραστηριοποιείται συμπράττοντας
με όλους τους αρμοδίους φορείς (ακαδημαϊκοί ,επιχειρηματίες κλπ).Στο σύνολο της
έρευνας που ακολουθεί γίνεται διεπιστημονική προσέγγιση της επιχειρηματικής
ηθικής συνδέοντας την με τον νομικό,τον κοινωνιολογικό και τον πολίτικο τομέα με
παραδείγματα , νομικές και άλλες στοχευμένες αναφορές.Στην ανάγνωση της
ανάπτυξης και του ανταγωνισμού (κεφάλαιο 5) αφού δίνεται επιγραμματική
αποσαφήνιση των όρων,αναλύονται οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες
(εξαγορές ,συνχωνεύσεις ,υπεράκτιες εταιρείες κλπ) υπό το πρίσμα της
επιχειρηματικής ηθικής για κάθε μια ξεχωριστά.Η επιχειρηματικη ηθικη φαινεται να
αποτελεί σημαντική αν όχι την σημαντικότερη συνιστώσα για την βιωσιμότητα και
την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης.Η παρούσα εργασία γράφτηκε
υπηρετώντας αυτήν την άποψη και σεβόμενη όλους τους κλάδους που την
απαρτίζουν.
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1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Το ζήτημα της ηθικής αποτέλεσε και αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της
φιλοσοφίας που σκοπό έχει να απαντήσει στο καίριο ερώτημα : ποιες ανθρώπινες
πράξεις είναι ορθές δηλαδή ηθικές και ποιες πράξεις θεωρούνται ανάρμοστες
δηλαδή ανήθικες1.
Στο πλαίσιο της φιλοσοφικής θεωρίας αναπτύχθηκαν συστήματα ανάλυσης που
προσέγγιζαν το ζήτημα της ηθικής από διαφορετική οπτική.Από τις θεωρίες που
διατυπωθήκαν από φιλοσοφικής άποψης ξεχωρίζουν οι παρακάτω κατηγορίες: α)οι
συνεπειοκρατικές ηθικές θεωρίες β)οι δεοντολογικές ηθικές θεωρίες καθώς και γ) οι
αρεταϊκές ηθικές θεωρίες.
α)Οι συνεπειοκρατικές ηθικές θεωρίες (ωφελιμισμός)
Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της ωφελιμιστικής-συνεπειοκρατικής ηθικής θεωρίας
είναι ο Στιούαρτ Μίλ (J.S. Mill) ,ο Τζέρεμι Μπένθαμ (Jeremy Bentham) και ο
Χέρμπερτ Σπένσερ(Herbert Spencer).Η ωφελιμιστική θεωρία προσεγγίζει το ζήτημα
της ηθικής από την άποψη των συνεπειών μιας πράξης.Σύμφωνα με αυτήν την
άποψη σκοπός μιας ανθρώπινης πράξης είναι η συνολική ωφέλεια για τον
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και όχι μόνο για το μεμονωμένο άτομο.Σύμφωνα με
τον Στιούαρτ Μίλ ο στόχος του ωφελιμισμού επιτυγχάνεται μέσω της «γενικής
καλλιέργειας» του χαραχτήρα2.Ο ίδιος υποστηρίζει,(στο βιβλίο του με τίτλο
«Unilitariarism» που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1861),ότι η καλλιέργεια του
χαραχτήρα επιτρέπει στο άτομο να ωφελήσει και τα άτομα του περιβάλλοντος του.
Ο Τζέρεμι Μπένθαμ ως υποστηρικτής του οικονομικού φιλελευθερισμού και της εν
γένει οικονομικής ελευθερίας, ανήγαγε στην ανάλυση του ως υπέρτατο αγαθό την
ηδονή και το όφελος.Δημιούργησε τον «μετρητή ηδονής ή μετρητή ευτυχίας»
(Hedonic or felicific calculus) υποστηρίζοντας ότι η παιδεία και μια σειρά

1

www.http://el.wikipedia.org/wiki/,«Ηθική»,τελευταία ανάγνωση 10/03/2013

2

http://www.gutenberg.netonlinereader,J.S. Mill,“Unilitarianism”,seventh edition,1879,Chapter II,
τελευταία ανάγνωση 10/03/2013
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μεταρρυθμίσεων υπό το πρίσμα του διαφωτισμού,θα οδηγούσαν στην «κοινωνική
ευδαιμονία»3.
Ο Χέρμπερτ Σπένσερ ανέπτυξε τον 19ο αιώνα τον «κοινωνικό
Δαρβινισμό»4.Σύμφωνα με την συνθετική θεωρία του,που εμπεριείχε στοιχεία
φυσικής, κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας,η κοινωνία προοδεύει λόγω του
ανταγωνισμού των ατόμων ενώ υποστήριζε ότι επιβιώνει πάντα ο ισχυρότερος
(“survival of the fittest”)5.
Στην παραπάνω θεωρία ταυτίζονται πολύ συχνά οι λέξεις «ευτυχία» και όφελος,
συμφέρον ή χρησιμότητα.Η ευτυχία προέρχεται από το συμφέρον που αποκομίζει
το άτομο από μια πράξη που τελέστηκε με τους κανόνες του ορθολογισμού και της
αντικειμενικότητας.
Η ευτυχία,το συμφέρον και το όφελος που αποκομίζει το κάθε άτομο ξεχωριστά
έγκειται σε υποκειμενικά κριτήρια και προθέσεις6.Το άτομο για να διαχωρίσει την
ηθικότητα των πράξεων του θα τις κρίνει,σύμφωνα με την ωφελιμιστική θεωρία,εκ
του αποτελέσματος και αντικειμενικά.Η δυνατότητα πρόβλεψης της ορθότητας της
πράξης μέσω των συνεπειών αυτής είναι αδύνατο να γίνει εκ προοιμίου με
αποτέλεσμα το άτομο να οδηγείται είτε στην ηθική αδράνεια είτε να αποκλείει
άλλες επιλογές που πιθανόν να οδηγούσαν σε ηθικότερες και ορθότερες πράξεις.

β)Οι δεοντολογικές ηθικές θεωρίες
Ο σημαντικότεροι εκπρόσωποι,ανάμεσα σε άλλους,της δεοντολογικής ηθικής
θεωρίας είναι ο Ιμμάνουελ Κάντ (Immanuel Kant) και ο Ζάν Πώλ Σάρτρ (Jean-Paul
Sartre).Στην ανάγνωση της δεοντολογικής θεωρίας από φιλοσοφικής άποψης

3

http://www.gutenberg.netonlinereader, Leslie Stephen, “ The English Utilitarians”, 23/12/2008,σελ. 235247,τελευταία ανάγνωση 11/03/2013
4

Herbert Spencer , “The Principles of Biology Volume I”, New York 1866,D. Appleton & Company, σελ. 3

5

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer, “Synthetic Philosophy”,τελευταία ανάγνωση 11/03/2013

6

Θεοδόσιος Πελεγρίνης,«Ηθική Φιλοσοφία», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997,σελ. 110-112
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συναντάμε δυο κυρίαρχες κατηγορίες: Α)την πράξιο-δεοντολογική και Β) την
κανονό-δεοντολογική.
Α) Η πράξιο-δεοντολογική ηθική θεωρία υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις οι οποίες
λαμβάνουμε πρέπει να γίνονται με γνώμονα την συνείδηση ή την διαίσθηση
μας.Στην ανάλυση της προτείνει δυο τύπους πράξιο-δεοντολογίας:1)«την
ενορατική», όπου για να λάβουμε μια ορθή απόφαση ακολουθούμε την συνείδηση
μας και 2) την «θεωρία της απόφασης» όπου τίποτα δεν θεωρείται σωστό ή λάθος
από μόνο του αλλά καθορίζεται από την τελική απόφαση την όποια θα πάρουμε(Ζάν
Πώλ Σάρτρ)7.
Β) Η κανονό-δεοντολογική ηθική θεωρία του Ιμμάνουελ Κάντ υποστηρίζει ότι η
τελική απόφαση για το τι είναι σωστό και τι λάθος μπορεί να οριοθετηθεί βάσει
κανόνων.Οι κανόνες που ο ίδιος θέτει είναι : 1)οι πράξεις που γίνονται από το ίδιο
το καθήκον και 2) πράξεις που γίνονται προς την κατεύθυνση του καθήκοντος.Επί
της ουσίας ο Κάντ υποστηρίζει ότι «πρέπει» να πράττουμε σύμφωνα με το καθήκον
και το «δέον» δηλαδή το σωστό-το δίκαιο8.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την δεοντολογική ηθική θεωρία είναι ότι δεν
λαμβάνει υπόψη της μόνο τις συνέπειες μιας πράξης,σε αντίθεση με τον
ωφελιμισμό, αλλά την τήρηση συγκεκριμένων και κωδικοποιημένων κανόνων που
οδηγούν σε ορθές και ηθικές πράξεις όσο και συμπεριφορές9.Η ηθική διάσταση μιας
πράξης ορίζεται με το αν ο «σκοπός» και τα «μέσα» που χρησιμοποιήθηκαν είναι
εξίσου ηθικά.

γ) Οι αρεταϊκές ηθικές θεωρίες
Η εμφάνιση,η ανάλυση και το περιεχόμενο της λέξης «ηθική» αποτέλεσε ένα
τεράστιο κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με πληθώρα αναφορών που
συνετέλεσαν στην δημιουργία της ίδιας της ηθικής θεωρίας όπως την γνωρίζουμε
www.http://plato.stanford.edu/entries/sartre/, David Banach, “Introduction to Philosophical Inquiry Sartre,
Existential Ethics" and “The ethics of absolute freedom” ,2006,τελευταία ανάγνωση 12/03/2013
7

8

www.http://plato.stanford.edu/entries/kant-moral
2008,τελευταία ανάγνωση 11/03/2013

,Stanford

9

Encyclopedia

of

www.http://el.wikipedia.org/wiki/, «Δεοντολογία» ,τελευταία ανάγνωση 12/03/2013
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Philosophy,

Robert

Johnson,

σήμερα.Οι αναλύσεις των αρχαίων φιλόσοφων θεωρούνται η βάση όλων των
επερχόμενων ηθικών θεωριών ακόμα και της «πρακτικής φιλοσοφίας». Η λέξη
«ηθική» αποδίδεται στον μεγάλο φιλόσοφο της αρχαιότητας Αριστοτέλη και
προέρχεται από την λέξη ἔθος-ήθος,που στην αρχαία ελληνική σήμαινε συνήθεια.
Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι το αντικείμενο μελέτης της ηθικής είναι οι
ανθρώπινες συνειδητές πράξεις οι οποίες έχουν συνέπειες για το ίδιο το άτομο
αλλά και τους ανθρώπους που το περιβάλλουν.Διαχωρίζει τα είδη της αρετής σε
διανοητικές και ηθικές αρετές.Οι διανοητικές αρετές σχετίζονται με την εμπειρία και
την πνευματικότητα του ατόμου ενώ οι ηθικές αρετές επηρεάζονται από τις ψυχικές
διαθέσεις και γεννούνται από την συνεχή άσκηση και τον εθισμό του ανθρώπου σε
ηθικές πράξεις10.Οι διανοητικές αρετές ήταν επίκτητες και αποτελούσε ευθύνη του
δάσκαλου να τις μεταφέρει με ορθό τρόπο στους μαθητές του.
Μία από τις σημαντικότερες αναφορές περί της ηθικής θεωρίας είναι και αυτή του
Δημοκρίτου.Κατά την ανάλυση του ο Δημόκριτος υποστηρίζει ότι τα άτομα της
κοινωνίας είναι αδιάσπαστες οντότητες.Το άτομο ως δομικό συστατικό της
κοινωνίας διαφοροποιεί τον ευατό του με αυτοτελείς και ανεξάρτητες
δραστηριότητες που σκοπό έχουν την επίτευξη σκοπών και στόχων.Οι ενέργειες του
ανθρώπου κατά τον Δημόκριτο κινούνται προς δυο κατευθύνσεις το καλό και το
κακό.Η ηθική συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται από την ηθική του συνείδηση
ενώ η ηθική δραστηριότητα επιφέρει στο άτομο «εσωτερική λύτρωση».Ο
Δημόκριτος στην ανάλυση του δεν έθετε συγκεκριμένους όρους που πρέπει να
ακολουθεί το άτομο αλλά υποστήριζε την εκούσια υποταγή του ανθρώπου σε
ηθικούς κανόνες11.Στις αρεταϊκές ηθικές θεωρίες διακρίνουμε τις έννοιες της
«ψυχής» και της «λύτρωσης» οι οποίες σχετίζονται με τις πράξεις που ακολουθεί ο
κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητα του και είναι ανάλογες της συνείδησης και της
παιδείας του.

Τα παραπάνω στο σύνολο τους αποτελούν τις σημαντικότερες φιλοσοφικές
προεκτάσεις της ηθικής θεωρίας.Διακρίνουμε ότι κάποιες από αυτές λαμβάνουν
10

www.http://didefth.gr/docs/a2450aristotelis_c_lyk_theo.pdf,
Τζωρτζόπουλος, τελευταία ανάγνωση 11/03/2013
11

«Ηθικά

Νικομάχεια»

Ενότητα

Ι,Δημήτρης

Δημήτριου Ηλ. Μακρυγιάννη, «Κοσμολογία και ηθική του Δημόκριτου», Εκδόσεις Γεωργιάδη, Αθήνα 1999,σελ. 219220
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υπόψη στην θεώρηση τους την οικονομική ελευθερία και το συμφέρον του
ανθρώπου (ωφελιμισμός),άλλες την υποχρεωτική θεώρηση (δεοντολογία) και τέλος
θεωρίες που έχουν έντονο ανθρωποκεντρικό και μεταφυσικό χαραχτήρα (αρεταϊκή
ηθική θεωρία).Η ηθική ως έννοια αλλά και ως θεωρία πρέπει να παραδεχτούμε ότι
συνετέλεσε,ανάμεσα σε άλλα,στην συνοχή του κοινωνικού ιστού και στην
διαμόρφωση της ανθρωπινής συμπεριφοράς.

1.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ
Οι ηθικές αντιλήψεις μιας κοινωνίας επηρεάζονται από μεταβολές που έχουν σχέση
με παράγοντες που βρίσκονται εκτός του πεδίου της ηθικής αυτής καθεαυτής αλλά
μπορούν να την επηρεάσουν.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι :

 Το γεωγραφικό περιβάλλον : Από την πλευρά της ανθρωπολογικής ανάλυσης,
(κλίμα,γεωγραφική θέση,φυσικές αντιξοότητες κλπ), η τοποθεσία μιας
κοινωνίας επιδρά και στις ηθικές της άξιες.
 Το τεχνολογικό περιβάλλον : Η ανάπτυξη της τεχνολογίας εγείρει σε αρκετές
περιπτώσεις ηθικά ζητήματα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι
τεχνολογικές ανακαλύψεις και τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας (π.χ.
κλωνοποίηση ή τεχνητή εγκυμοσύνη κλπ).Σε κοινωνίες όπου η τεχνολογία δεν
βρίσκεται σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες
ηθικής (που να αφορούν π.χ. την κλωνοποίηση).
 Το πολιτισμικό περιβάλλον : Ο πολιτισμός της κάθε κοινωνίας έχει άμεση
επίδραση και στις ηθικές της αξίες.Οι κώδικες ηθικής των δυτικών κοινωνιών
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές με εκείνες της Ασίας12.

12

www.http://el.wikipedia.org/wiki/,«Ηθική»,τελευταία ανάγνωση 11/03/2013
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1. Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Όπως αναφέραμε και στο πρώτο μέρος η έννοια της ηθικής είναι παράγωγο
της λέξης «ήθος».Η έννοια του ήθους ωστόσο καθορίζεται από διαφορούς
παράγοντες όπως ο τόπος(το γεωγραφικό περιβάλλον που αναπτύξαμε),την
θρησκεία,το ιστορικό υπόβαθρο,την πολιτιστική κληρονομιά,την παιδεία και
εν γένει την κουλτούρα που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού
ίστου.
Αποτελεί μια έννοια διαχρονικά μεταβαλλόμενη η οποία επί της ουσίας μας
δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το τι είναι ηθικό και τι όχι.Σε
αντίθεση με την έννοια της νομιμότητας που αποτελεί την αντικειμενικήυποχρεωτική οπτική του σωστού-νόμιμου και του λάθους-παράνομου,οι
ηθικές αξίες υπόκεινται στον υποκειμενικό έλεγχο του καθενός.
Μιλώντας για την επιχειρηματική ηθική είναι ακόμα περισσότερα τα ασαφή
σημεία του ορισμού της καθώς εμπλέκεται η έννοια του κέρδους και των
οικονομικών συνιστωσών.Η ποιότητα των προϊόντων και των παροχών,ο
σεβασμός του περιβάλλοντος,η σχέση της εταιρείας με το προσωπικό,η
πολιτική απολύσεων που ακολουθεί η εκάστοτε εταιρεία-επιχείρηση ή
οργανισμός,η δράση της επιχείρησης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και εν
γένει η στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση είναι κάποια από τα ζητήματα
που σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε «επιχειρηματική ηθική».
Η υιοθέτηση γενικών αρχών ,η συμμόρφωση ως προς τα ηθικά πρότυπα
ρυθμιστικών, νομικών η και επαγγελματικών πλαισίων δεν φαίνεται να είναι
επαρκής σε ένα ολοένα και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και δει σε
περιόδους οικονομικής κρίσης.
Σαφώς η επιχείρηση δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε οικονομικά, νομικά και
πολιτικά συστήματα που επιβραδύνουν ή εμποδίζουν την δραστηριότητα της
αλλά η σύγχρονη εποχή και οι ανάγκες της δημιουργούν υποχρεώσεις
κοινωνικού και συλλογικού χαραχτήρα.Πιο συγκεκριμένα συμφώνα με το
άρθρο 82 του Συντάγματος η κυβέρνηση είναι εκείνη που θέτει, οριοθετεί και
σχεδιάζει, ανάμεσα σε άλλα ,την οικονομική πολιτική της χώρας.Η εθνική
οικονομική πολιτική ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και
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λαμβάνοντας υπόψη την δεδομένη οικονομική κατάσταση προωθεί τις
νομικές και γενικές βάσεις και διευκολύνσεις στην επιχειρηματικής
δραστηριότητας.Τα τελευταία έτη και κυρίως από το 2006 και
μετά,παρατηρείται μια ολοένα και ραγδαία οικονομική ύφεση,μείωση της
ανταγωνιστικότητας και της διακίνησης κεφαλαίων και πόρων.Το οικονομικό
υφεσιακό περιβάλλον παρουσιάζει δυσχέρειες τις οποίες οι επιχειρήσεις
καλούνται να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τόσο για την ίδια την
βιωσιμότητα τους όσο και για την ευθύνη που φέρουν ως προς μια πολύ
σημαντική
μερίδα
του
κοινωνικού
συνόλου
(εργαζόμενοι,προμηθευτές,μέτοχοι,περιπτώσεις πτώχευσης κλπ).
Στο πλαίσιο βιωσιμότητας και στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
έχουν συντελεστεί σημαντικές μεταβολές στο νομικό πλαίσιο που αφορούν τις
συμβάσεις,τις απολύσεις,το καθεστώς και το ύψος των αποζημιώσεων,την
ευελιξία του ωραρίου καθώς και τις μειώσεις μισθών13.Η χρήση των ανωτέρω
νόμων από την πλευρά της επιχείρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή
λειτουργία σύμφωνα με τις ανάγκες της θεωρείται επιβεβλημένη.Το ηθικό
ζήτημα παρεμβάλλεται σε περιπτώσεις χρήσης των ανωτέρω νομικών
«όπλων» που σκοπό έχουν την εκμετάλλευση μερίδας εργαζομένων ή την
μεγιστοποίηση του κέρδους με ασύμφορους κοινωνικά όρους .
Η κατάχρηση των νομικών δυνατοτήτων μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο
ρήγμα μεταξύ του κοινωνικού ιστού και των επιχειρήσεων καθώς και του
οικονομικού συστήματος που τις στηρίζει.Οι επιχειρήσεις ως πολύ σημαντικός
κοινωνικός εταίρος μπορεί να αντιμετωπίσει,σε περίοδο οικονομικής
κρίσης,τέτοιου είδους φαινόμενα και να απαντήσει μέσω της επιχειρηματικής
ηθικής.

2.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε την θεωρία του ωφελιμισμού και την
Καντιανή ηθική θεωρία ως κυρίαρχες παραδοσιακές ηθικές θεωρίες.Η
προσέγγιση της ηθικής μέσω της ωφελιμιστικής ηθικής θεώρησης είναι η πιο
13

Α

Α

Νόμος περί απολύσεων 4093/10,αρθρο 17 παρ.5/νομος 3863 (ΦΕΚ 115 άρθρο 5)/νόμος 1892/1990(ΦΕΚ 101 κατά
Α
παρέκκλιση του άρθρου 3812/2009(ΦΕΚ 234 ),νόμος περί αποζημιώσεων 3198/55 και νόμος 4093/2012
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διαδεδομένη προσέγγιση σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής
ηθικής.Την ωφελιμιστική ηθική θεωρία θα μπορούσαμε να την εντάξουμε,από
άποψη θεωρητικού υποβάθρου,στις μεταβολές που συντελέστηκαν τον 18ο
αιώνα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την αναγνώριση των ατομικών δικαιωμάτων
και την αναγνώριση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.Η αναγνώριση των
ατομικών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων έθεταν φραγμούς στην κρατική
παρεμβατικότητα και αποτέλεσαν την βάση του φιλελεύθερου οικονομικού
συστήματος14 και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Η Καντιανή ηθική θεωρία ή αλλιώς δεοντολογική ηθική θεωρία,όπως
επικράτησε,αποτέλεσε το πρώιμο θεωρητικό υπόβαθρο ευρύτερων κανόνων
επαγγελματικής δεοντολογίας όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.Οι κανόνες
δεοντολογίας αφορούν συγκεκριμένες «οδηγίες»-«υποχρεώσεις», τις οποίες
πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα επαγγέλματα και κλάδοι.

Κάποια από αυτά τα επαγγέλματα που εμπεριέχουν κανόνες δεοντολογίας
είναι :
 Οι τελωνειακοί15 καθώς το εν λόγω επάγγελμα έχει άμεση σχέση με τα
δημοσιονομικά συμφέροντα της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.
 Οι ψυχολόγοι είναι υποχρεωμένοι να διαφυλάττουν την επιστήμη τους
και να χρησιμοποιούν αναγνωρισμένες μεθόδους και τεχνικές.
 Οι ιατροί (όπως ορίζει το άρθρο 47 Ν. 2071/1992).
 Οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί (αντικειμενικότητα-εχεμύθειαακεραιότητα-κοινωνική υπευθυνότητα κλπ).

14

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει η ΕΔΔΑ όπου κατοχυρώνει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στο άρθρο 1 του πρόσθετου
Πρωτοκόλλου.Αρμόδιο δικαστήριο είναι το ΕΔΔΑ με αποφάσεις που διασφαλίζουν τα ιδιοκτησιακά&οικονομικά
δικαιώματα.Στο ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει το άρθρο 5 παρ.1 περί οικονομικής ελευθερίας.
15

Μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος καταργήθηκαν τα εξής άρθρα : του ν. 718/77(περιορισμοί περί
εκτελωνιστών) ---Άρθρα 5,8(παρ. 1 &παρ. 2 εδ.β ),9,13(παρ. 3) και άρθρο 25
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Οι παραπάνω θεωρίες ,όπως αναφέραμε,αποτέλεσαν τις παραδοσιακές
θεωρίες περί ηθικής.Στο πέρας των χρόνων αναπτύχθηκαν νέες ηθικές
θεωρίες οι οποίες στόχευαν στην θεώρηση των σύγχρονων
επιχειρησιακών θεσμών.Οι νέες ηθικές θεωρίες προσπάθησαν να
συνδέσουν τον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας με
προβληματισμούς που σχετίζονταν με θέματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης ,ωριμότητας λήψης αποφάσεων και δημόσιας τάξης.Οι
σημαντικότερες εξ αυτών είναι α)η φεμινιστική θεωρία (Feminism
theory), β)η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder theory),
γ)η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου (social contract theory) και ο
δ)πραγματισμός(Pragmatism).

α)Η Φεμινιστική θεωρία(Feminism Theory)
Η φεμινιστική θεώρηση αναφερόμενη στην επιχειρηματική ηθική ονομάζεται και
ηθική της προσοχής –της φροντίδας(the ethic of care).Η θεωρία επικεντρώνεται στις
ανθρώπινες σχέσεις και σε στοιχεία συναισθηματισμού όπως είναι η φιλία,
συμπάθεια ,η συμπόνοια.Το άτομο ,σύμφωνα με τη φεμινιστική θεωρία,αν και
αυτόνομο πρέπει να επιδιώκει τέτοιου είδους σχέσεις ώστε να εντάσσεται σε ένα
ενεργό και ανθρωπιστικό περίβαλλον.Η φεμινιστική οπτική επί,της ουσίας,
απορρίπτει μέσω της θεώρησης της,την αφηρημένη προσέγγιση των ηθικών
θεωριών του ωφελιμισμού καθώς και την Καντιανή ηθική θεωρία, ενθαρρύνοντας
τον αμοιβαίο σεβασμό και την συνεργασία μεταξύ άνισων ατόμων μέσω της
οικειότητας και της φροντίδας.Οι υποστηρικτές της φεμινιστικής άποψης
υποστήριζαν ότι αυτή η θεώρηση μπορούσε να λειτουργήσει απελευθερωτικά και
να επιλύσει πολλά κοινωνικά προβλήματα σε όλους τους τομείς16.

β)Η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder theory)
Η ανάπτυξη της θεωρίας των ενδιαφερομένων μερών αποδίδεται στον R. Edward
Freeman.Σύμφωνα με την θεωρία των ενδιαφερομένων μερών η εταιρεία και η
16

www.http://el.wikipedia.org/wiki/Φεμινισμός, «Ο φεμινισμός σε πολλές μορφές»,τελευταία ανάγνωση 13/03/2013
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διοίκηση της πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους όσους επηρεάζονται από την
επιχειρηματική της δραστηριότητα.Τα ενδιαφερόμενα μέρη απαρτίζονται από τους
προμηθευτές ,τους εργαζομένους,τους καταναλωτές,τους μετόχους,το κράτος,ακόμα
και την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση17.Η θεωρία
των ενδιαφερομένων μερών επικεντρώνεται στην διοίκηση ως φορέα λήψης
αποφάσεων καθώς και στην πολυπλοκότητα του σχεσιακού της περιβάλλοντος.Μας
βοηθά να κατανοήσουμε την διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων με
γνώμονα την δημιουργία και καθιέρωση,όσο το δυνατόν,αρμόνικων σχέσεων της
επιχείρησης με το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών.

γ)Η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου (social contract theory)
Η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου αποδίδεται στον Χομπς (Hobbes1651).Σύμφωνα με τη θεωρία του «κοινωνικού συμβολαίου» και την θεωρία του
Χομπς όλοι οι άνθρωποι ως φυσικό χαρακτηριστικό έχουν ως επί τω πλείστον
εγωιστικές τάσεις,τοποθετώντας τις ατομικές τους ανάγκες έναντι όλων των άλλων
μελών της κοινωνίας.Έκτος ελαχίστων εξαιρέσεων το εκάστοτε άτομο θεωρεί τον
εαυτό του ικανό να διεκδικήσει και να αποκτήσει ότι εκείνο χρειάζεται.Για να
επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή θα έπρεπε να υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο
μεταξύ των μερών και οι φορείς που θα διασφαλίζουν την τήρηση του.Η αντίστοιχη
μετατόπιση του κοινωνικού συμβολαίου έγινε και στην ανάλυση της
επιχειρηματικής ηθικής οριοθετώντας το εναλλασσόμενο συμβόλαιο μεταξύ των
επιχειρήσεων και της κοινωνίας.Η κοινωνία μέσω της ανοχής της και του ευρύτερου
νομικού πλαισίου ,(κοινωνικό συμβόλαιο),δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις και
τα εταιρικά στελέχη να χρησιμοποιούν κοινωνικούς πόρους κι εκείνα με την σειρά
τους οφείλουν να δρούν,όχι μόνο υπέρ της επιχείρησης,αλλά και του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου18.

17

www.http:// academic.udayton.edu/.../Stakeholder%20,R. Edward Freeman , “Stakeholder theory of the modern
corporation”,σελ. 39,τελευταία ανάγνωση 13/03/2013
18

www.cs.ubc.ca/~kevinlb/.../Lect08, “Social Contract Theory”, Addison-Wesley,τελευταία ανάγνωση 12/03/2013
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δ)Πραγματισμός (Pragmatism)
Ο πραγματισμός αποτελεί μια γόνιμη ,συγκαταβατική έκφραση του ωφελιμισμού
συστηματοποιώντας και θέτοντας τα θεμέλια ανάλυσης της σύγχρονης διάστασης
της επιχειρηματικής ηθικής.Ο πραγματισμός είναι διαφορετική έννοια από αυτή του
ρεαλισμού,καθώς ο πρώτος εμπεριέχει ηθικά κριτήρια μέσω όμως μίας ολιστικής
προσέγγισης σε αντίθεση με τον ρεαλισμό που δεν τα λαμβάνει υπόψη στην
θεώρηση του.Θα λέγαμε ότι ο πραγματισμός εννοιολογικά συνιστά ένα είδος ηθικού
πλουραλισμού,λαμβάνοντας υπόψη την ηθική διάσταση,το αποτέλεσμα αλλά και
την εμπειρία που απορρέει από μια πράξη19.
Αξιολογώντας τις θεωρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της
επιχειρηματικής ηθικής διακρίνουμε ότι οι αρχικές θεωρήσεις τους γεννηθήκαν από
άλλες θεωρητικές επιστήμες όπως η φιλοσοφία,η κοινωνιολογία,η νομική και την
οικονομική επιστήμη.Οι ηθικές θεωρίες που διατυπωθήκαν ωστόσο βρήκαν
πρόσφορο έδαφος επέκτασης και στην ανάλυση της ηθικής στις επιχειρήσεις.Η
επιχειρηματική ηθική φαίνεται να διαλέγεται και να ωριμάζει εντός των
επιχειρήσεων διαχρονικά με κοινωνικές και άλλες αναζητήσεις.Μελετώντας την
διατύπωση των άνω θεωριών θα λέγαμε ότι η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου
εμφανίζεται πρακτικά πιο περιοριστική καθώς δημιουργεί την υποχρέωση στην
επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο της κοινωνίας.Λιγότερο περιοριστική
εμφανίζεται να είναι η ηθική των ενδιαφερόμενων μερών καθώς στην διατύπωση
της λαμβάνει υπόψη τα μέρη εκείνα που σχετίζονται ενεργά με την επιχείρηση και
όχι το σύνολο της κοινωνίας.Η θεωρία του φεμινισμού εμφανίζει μια λιγότερο
ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματα επιμένοντας στο σχεσιακό ηθικό πλαίσιο
δραστηριότητας.Τέλος ο πραγματισμός μέσω της ολιστικής του προσέγγισης, μας
βοηθά να κατανοήσουμε το σύνολο των ηθικών προσεγγίσεων αλλά και των
αποτελέσματα του παρελθόντος,από θεωρητικής και πρακτικής πλευράς,θέτοντας
πλουραλιστικούς στόχους και αξιόλογες προοπτικές στην επιχειρηματική ηθική.

19

Sandra B. Rosenthal, Rogene A. Buchholz , “Rethinking Business Ethics: A Pragmatic Approach”, Εκδόσεις Oxford
University Press, New York 2000, σελ. 3-5
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2.3. Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ
Η εργασιακή ηθική (ή για κάποιους εργασιακή δεοντολογία),είναι ένα σύστημα
αξιών που θέτει επιμέρους αρχές,οι οποίες βασίζονται στη πίστη ότι η εργατικότητα
βοηθά το άτομο να αναπτύξει ηθικό προσανατολισμό.Οι αξίες της εργασιακής
ηθικής στηρίζονται στη παραδοχή ότι η αδράνεια είναι επιβλαβής κατάσταση για
τον άνθρωπο αλλά και για το ίδιο το κοινωνικό σύνολο.Το άτομο μέσω της
εργασιακής του δραστηριότητας, μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες,να
εξελιχθεί,να βελτιώσει την κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.Η
«προτεσταντική ηθική θεωρία» αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην διατύπωση της
εργασιακής θεωρίας,θέτοντας τα κριτήρια του αξιόπιστου εργαζόμενου,δηλαδή
εκείνου που μπορεί να αναλάβει αξιώματα και εν γένει να αναρριχηθεί εντός της
επιχείρησης.
Η «προτεσταντική ηθική θεωρία» διατυπώθηκε από τον κοινωνιολόγο ,πολιτικό και
οικονομικό επιστήμονα Μαξ Βέμπερ, με το έργο του “The Protestant Ethic and the
Spirit of Capitalism” («Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του
Καπιταλισμού»),που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνιολογικά έργα του
20ου αιώνα.Για τον Βέμπερ η κακή διαχείριση χρόνου,για λοιπές δραστηριότητες που
απλά προσφέρουν ευχαρίστηση20, αποτελεί «θανάσιμη και πρωταρχική αμαρτία»,
εξηγώντας την προσήλωση των ομοεθνών του Γερμανών στην εργασία.
Η οικονομική κρίση επανέφερε την θεώρηση της προτεσταντικής ηθικής θεωρίας.Σε
πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας “Guardian” οι Βρετανοί παρουσιάζουν
σκεπτικισμό έναντι των Γερμανών για το ρόλο που διαδραματίζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ,τοποθετούνται ωστόσο θετικά σε ότι αφορά την γερμανική εργασιομανία
και προσήλωση.Η οικονομική κρίση φαίνεται να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη προς ένα μοντέλο εργασιακής ηθικής όμοιο με αυτό της Γερμανίας21 που στο
παρελθόν δημιουργούσε αρνητικά σχόλια στο σύνολο των ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων οικονομιών.

20

Max Weber, “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 1905”,Εκδόσεις Unwin Hyman, London & Boston
1930,σελ. 140-148

21

The guardian, “Germany’s secret ?The Protestant leisure ethic” , Philip Oltermann, posted 18/03/2012 , τελευταία
ανάγνωση 14/03/2013
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2.4. Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ
Ο τομέας της εφαρμοσμένης ηθικής αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό κεφάλαιο στην
ανάγνωση των φιλοσοφικών ηθικών θεωριών που έχουν διατυπωθεί έως σήμερα.Ο
κλάδος της εφαρμοσμένης ηθικής είναι ένας σύγχρονος διεπιστημονικός κλάδος με
φιλοσοφικό υπόβαθρο και κοινωνιολογικές,πολιτικές και επιστημονικές
προεκτάσεις.
Η εφαρμοσμένη ηθική αποτελεί το κριτήριο για την ανθεκτικότητα και την
βιωσιμότητα μιας ηθικής θεωρίας,απαντώντας σε καίρια κοινωνικά,ηθικά και
φιλοσοφικά ερωτήματα.Επί της ουσίας αποτελεί την γέφυρα μεταξύ θεωρίας και
πραξης.Η δυναμική της εφαρμοσμένης ηθικής στρέφεται σε λήψεις αποφάσεων που
απαντούν και επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής22.
Ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης είναι ο τεκμηριωμένα θεωρητικός γεννήτορας της
εφαρμοσμένης ηθικής και δει της επιχειρηματικής ηθικής.Ο Σωκράτης μέσω της
θεώρησης του διαχώριζε τον «καλό άνθρωπο» από τον «καλό πολίτη».Η Σωκρατική
διαλεκτική αποτελούσε το πλέον δόκιμο τρόπο παράλληλης εκμάθησης φιλοσοφίας
και ηθικής23.
Η επιχειρηματική ηθική φαίνεται να συμπορεύεται και να λαμβάνει υπόψη της την
συλλογική ευθύνη,μέσω των ηθίκων πρακτικών και προβληματισμών,
καταφέρνοντας να απαντήσει σε καίριες κοινωνικές ανάγκες καθώς και στις
προκλήσεις του εθνικού,ευρωπαϊκού και διεθνή ανταγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στο σύγχρονο μεταλλασσόμενο και ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο, οικονομικό
περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να εκσυγχρονίσουν τους ελεγκτικούς και
22

www.nnet.gr/cogito/cogito%20downloads/cog05_p.29-31.pdf,Από το αφιέρωμα-συνέντευξη της Μυρτώς ΔραγώναΜονάχου,Στέλιος Βιρβιδάκης,τελευταία ανάγνωση 13/03/2013
23

Journal of Business Ethics, “Socratic Dialogue as a Tool for teaching Business Ethics”, Kevin Morrell, September 2004,
Volume 53, Issue 4, σελ. 383-392
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διοικητικούς τους μηχανισμούς.Η αναγκαιότητα σύμπλευσης με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης φαίνεται να λειτούργησε δραστικά στην
διαμόρφωση της στην χώρα μας.Δόθηκε ωστόσο και νομικό έρεισμα μετά την
ψήφιση του νόμου 3873/2010,(βάσει της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και 2007/63/ΕΚ),ο
οποίος προβλέπει την υποχρέωση των εταιρειών που συμμετέχουν στο
Χρηματιστήριο να υποβάλλουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα αναφερόμενοι στον όρο «εταιρική διακυβέρνηση», εννοούμε τον
τρόπο διοίκησης και έλεγχου μίας εταιρείας.Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ24, (Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης) η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει το
σύστημα σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στην Διοίκηση της εταιρείας ,το
ΔΣ, τους μέτοχους της και τα ενδιαφερόμενα μέρη.Συνιστά την δομή ,την λειτουργία
και τους στόχους που θέτει η εταιρεία καθώς και το σύστημα διαχείρισης κίνδυνων
και βελτίωσης της λειτουργίας της.
Η καλή εταιρική διακυβέρνηση συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας
και προάγει την οικονομική διαφάνεια.Ο κώδικας της εταιρικής διακυβέρνησης
διευκολύνει την δημιουργία πρακτικών ανάλογων με τις ανάγκες της εταιρείας. Η
χρήση του κώδικα έχει ως πεδίο εφαρμογής της τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες,
όπως τις ορίζει ο νόμος 2190/1920,μπορει ωστόσο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
βελτίωσης της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει το συμφέρον της εταιρείας και των μετοχών
και γεννά την υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου(ΔΣ) να ελέγχει την
διοίκηση,ως προς την τήρηση της εταιρικής στρατηγικής.Η δομή που προβλέπει η
εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει την ανεξαρτησία των μελών του ΔΣ,ενώ η
τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί οικειοθελή επιλογή της
εκάστοτε εταιρείας25.
Τέλος,με τον νόμο 3016/2002 καθιερώθηκε στο πλαίσιο της εταιρικής
διακυβέρνησης ο «εσωτερικός έλεγχος»(Internal Audit) ,ο οποίος είναι
υποχρεωτικός για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.Ο
εσωτερικός έλεγχος λειτούργει ως ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα με
24

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης,ΟΟΣΑ,2004

25

http://www.sev.org.gr/.../KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pd, «Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΣΕΒ για τις εισηγμένες Εταιρείες» , Μάρτιος 2011, τελευταία ανάγνωση 14/03/2013
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στόχο να αναβαθμίσει την λειτουργία και την συνολική αξία της επιχείρησης26.
Ασχολείται με λογιστικά ζητήματα όπως πχ τους τομείς προμηθειών,παραγωγής και
εφοδιαστικής.Επί της ουσίας λειτούργει ώστε να διασφαλιστεί την περιουσία της
επιχείρησης,η αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τον
περιορισμό των επιχειρηματικών κινδύνων.
Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται η μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου.

ΠΗΓΗ : panayiot.simor.ntua.gr/el/research/internal-audit

Ο εταιρικός σχεδιασμός στόχων και αποτελεσμάτων, η οριοθέτηση υποχρεώσεων
και καθηκόντων σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών και
διεθνών προτύπων,συμβάλουν σημαντικά στη οικονομική ισορροπία και στην
σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού, αποτελώντας ορόσημο στο σύγχρονο
υφεσιακό περιβάλλον.

3.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Για την έννοια και το περιεχόμενο των αρχών της «κοινωνικής εταιρικής
ευθύνης»,(Corporate Social Responsibility),δεν έχει διατυπωθεί ένας κοινός
εννοιολογικά αποδεκτός ορισμός.Μπορούμε να πούμε ωστόσο ότι εντάσσεται στις
ηθικές προεκτάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύνολο της, έτσι όπως
διατυπωθήκαν στις ηθικού χαραχτήρα κοινωνιολογικές ,πολιτικές και οικονομικές
θεωρίες.Κάποιες απόψεις αποδίδουν το περιεχόμενο του όρου στην «εταιρική
φιλανθρωπία»,ενώ για άλλους συνδέεται στο ευρύτατο θεωρητικό πλαίσιο της
ονομαζόμενης αειφόρου ανάπτυξης με σημείο αναφοράς τιε διεργασίες των
Ηνωμένων Εθνών (Rio De Janeiro 1992).
26

www.hiia.gr , Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) ,τελευταία ανάγνωση 20/03/2013
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Στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης
διατυπωθήκαν διαφορές οπτικές,(σκεπτικιστική ,ουτοπική ,ρεαλιστική),που με την
σειρά τους εξέφραζαν θεωρητικές προσεγγίσεις που εμπεριείχαν είτε επιφύλαξη,
είτε έντονα ηθικό προσανατολισμό ,αλλά και ρεαλισμό.Η οπτική του ρεαλισμού
φάνηκε να είναι η περισσότερο αποδεκτή στον επιστημονικό και επιχειρηματικό
κόσμο συμπεριλαμβάνοντας τα εξης : «Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε την
ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Ειδικότερα,
αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της κατά τις σχέσεις της με
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη27 (stakeholders )»
Ο Archie Carroll είναι εκείνος που δημιούργησε μια πιο ευρέως αποδεκτή
εννοιολογική προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συνθέτοντας τέσσερις
διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας και σχέσεων της επιχείρησης.

Οι τέσσερις τομείς που διετύπωσε είναι :
1. Οι οικονομικές Προσδοκίες : Το σύνολο των εταιρειών περιλαμβάνουν τους
μετόχους,οι οποίοι στοχεύουν στην μεγιστοποίηση των κερδών τους,τους
εργαζόμενους που επιθυμούν την διασφάλιση του μισθού και της εργασίας
τους καθώς και τους πελάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για ποιοτικά προϊόντα
με χαμηλό κόστος. Ο πρωταρχικός λόγος σύστασης και ύπαρξης της
επιχείρησης είναι η ορθή λειτουργία της ως οικονομική μονάδα, καθιστώντας
συνεπώς την πλήρωση των οικονομικών ευθυνών και προσδοκιών ως
απαραίτητη και βασική προϋπόθεση.
2. Οι νομικές προσδοκίες: Οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες οφείλουν να
συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο και να δραστηριοποιούνται μέσα σε
αυτό.
3. Οι ηθικές προσδοκίες : Οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται ,πέραν της πλήρωσης
των οικονομικών και νομικών προσδοκιών, να πράττουν το σωστό και το
δίκαιο ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωμένες να το πράξουν.

27

www.csrhellas.gr/ ,Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, «Ορισμοί» ,τελευταία ανάγνωση
14/03/2013
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4. Οι φιλανθρωπικές προσδοκίες : Η εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται και
στο κομμάτι της φιλανθρωπικής παρουσίας της επιχείρησης.Οι δωρεές ,οι
δράσεις ευαισθητοποίησης, η υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
φορέων, οι υποδομές αναψυχής για τους εργαζομένους,αποτελούν κάποιες
από τις δράσεις αυτές.Ωστόσο οι δράσεις αυτές είναι απλά επιθυμητές από
την επιχείρηση και όχι υποχρεωτικές.

Από την δεκαετία του 1960 έως το 2000 παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των
προσδοκιών της κοινωνίας από τις επιχειρήσεις.Η μη ενεργή κοινωνική δράση
των επιχειρήσεων φαίνεται να δημιουργεί ένα σοβαρό ρήγμα28 με την
κοινωνία,η όποια προσδοκά ενεργές κοινωνικά επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο διαρκούς αφύπνισης για το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,προωθεί πρόταση
ψηφίσματος για την αναβάθμιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.Η έκθεση
της επιτροπής απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων (2012/972012/98),εφιστά την προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον
στρατηγικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν εν μέσω κρίσης.Η έκθεση
επικεντρώνεται στην ανάγκη ανάπτυξης τομεακών πολιτικών,σε συνεργασία
με τις εθνικές αρχές ,που θα αντιμετωπίζουν συλλογικά κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα.Η έκθεση τέλος αναπτύσσει την προβληματική της
σχετικά με την υφιστάμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη,η οποία
επικεντρώνεται κυρίως σε περιβαλλοντικά πρότυπα εις βάρος των κοινωνικών
προτύπων.

28

Archie B. Carroll-Ann K. Buchholtz, “Business and Society”, seventh edition, South-Western Cengage Learning, USA
2008,σελ. 16-18& 402-435
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3.3.Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.
Ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που
σχεδιάζεται και υλοποιείται ,λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του
περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα.Το παρακάτω σχεδιάγραμμα29
περιγράφει τον στρατηγικό σχεδιασμό προβάλλοντας την περιβαλλοντική και
την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Περιγράφει το σύνολο της επιχειρησιακής
δραστηριότητας συμπεριλαμβάνοντας την εταιρική διακυβέρνηση, την
εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης που θα
αναλύσουμε στην συνεχεία.

 Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε αντιληπτή η ανάγκη ευαισθητοποίησης
σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.Η προστασία του
περιβάλλοντος συνιστά αναγνωρισμένο κοινωνικό δικαίωμα καθώς
αφορά το σύνολο της κοινωνίας.Στην έννοια του φυσικού
περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνεται το έδαφος ,ο αέρας, το νερό και η
29

ΠΗΓΗ :Samsung.com
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κάθε μορφή ζωής που στο σύνολο τους εμπεριέχουν.Η αύξηση του
ανθρωπινού πληθυσμού,η ανάπτυξη της τεχνολογίας,η φτώχεια,η
αλματώδης εξέλιξη της βιομηχανίας και της οικονομίας,είναι κάποιες
από τις αιτίες συρρίκνωσης και απειλής του φυσικού περιβάλλοντος.
Ήδη από το 1972 η σύσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, έθετε το ζήτημα προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων.Η έννοια της αειφορίας
(sustainability) ή της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) ήταν η
σύγχρονη απάντηση στο ζήτημα συρρίκνωσης του φυσικού περιβάλλοντος ,δίνοντας
τις ορθολογικές λύσεις διαχείρισης των φυσικών πόρων παράλληλα με την
διασφάλιση της κάλυψης των μελλοντικών αναγκών.Η αειφόρος ανάπτυξη επί της
ουσίας αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με παγκόσμιο προσανατολισμό.
Στο πλαίσιο συλλογικών δράσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση και επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων, δραστηριοποιείται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Πληροφοριών και Παρατηρήσεων30 (ΕΔΠΠΠ 1994- κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 1210/90)
παρέχοντας έγκαιρη και ποιοτική εμπειρογνωμοσύνη με στόχο την αξιολόγηση της
κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, καθώς και των πιέσεων που
ασκούνται σε αυτό.Η παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης δίνει την
δυνατότητα στους φορείς χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για
την προστασία του περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Το ΕΔΠΠ είναι ένα δίκτυο συνεργασίας του ΕΟΠ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος).

Ο ΕΟΠ ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει επαρκή
πληροφόρηση σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή
περιβαλλοντικής πολιτικής,συμπεριλαμβανόμενων των επιχειρήσεων και της
κοινωνίας των πολιτών.Σε πρόσφατη έκθεση του («ΕΟΠ-Σήματα 2012-Χτίζοντας το
μάλλον που θέλουμε»), αναφέρει μεταξύ άλλων,την επικινδυνότητα χρήσης
30

www.eea.europa.eu/el, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)-Κοινοποίηση
Περιβαλλοντικών Πληροφοριών στην Ευρώπη , σελ. 3-7,τελευταία ανάγνωση 15/03/2013
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φυτοφαρμάκων στην παραγωγή βαμβακιού δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα
στο οικοσύστημα και τις ανθρώπινες ζωές.Τα προβλήματα αυτά παρατηρούνται σε
αναπτυσσόμενες χώρες όπου το ποσοστό αναλφαβητισμού είναι αυξημένο ενώ η
ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας σημαντικά περιορισμένη.Ωστόσο οι
δράσεις και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνονται και αφορούν
στοχευμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.
Συγκεκριμένα η βιώσιμη ανάπτυξη αναπτύσσεται αναλυτικά στις ευρύτερες δράσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζεται ως εξής :
 Οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας με στόχο τις χαμηλότερες
εκπομπές άνθρακα έτσι ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και
βιώσιμη χρήση των Ευρωπαϊκών πόρων.
 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος , μείωση των επιβλαβών εκπομπών
και αποτροπή περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 Αξιοποίηση της καινοτομίας της Ευρώπης στην ανάπτυξη νέων πράσινων
τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής
 Εγκατάσταση
ενέργειας.

αποδοτικών

και

αποτελεσματικών

δικτύων

ηλεκτρικής

 Εκμετάλλευση των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενισχυθεί το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων (ιδίως των μικρότερων
μεταποιητικών επιχειρήσεων).
 Βελτίωση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις
ΜΜΕ.
 Παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους καταναλωτές για να επιλέγουν
πιο ορθολογικά.
Η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα,ενώ έχει
άρρηκτη σχέση με την οικονομία,το περιβάλλον και την κοινωνία.Πιό αναλυτικά η
ατζέντα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011-201431,που συμπεριλαμβάνει
τις ευρύτερες ορθές πολιτικές της εταιρικής ευθύνης και της βιώσιμου ανάπτυξης ,
31

eur-lex.europa.eu/.../LexUriServ.do?uri, “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”,
τελευταία ανάγνωση 15/03/2013
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χαιρετίζει τις ενέργειες εκπαίδευσης και μελέτης στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.Προωθεί νέες νομοθετικές ενέργειες σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας τον δημόσιο διάλογο με εκθέσεις που θα αυξήσουν
τα ποσοστά εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς τις επιχειρήσεις.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η φιλοσοφία του Κυπριακού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητήριου (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με την επιστημονική
υποστήριξη του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας32
που οδήγησε στην
πρωτοβουλία της δημιουργίας και υπογραφής της «Χάρτας Κλιματικής
Αλλαγής».Αναγνωρίζοντας τον ολοένα και αυξανόμενο παγκόσμιο προβληματισμό
που γεννά η κλιματική αλλαγή επιδρώντας αρνητικά στις περιβαλλοντικές,
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες,τόσο της Κύπρου ,όσο και ολόκληρου του
πλανήτη, κατέστη αναγκαία η λήψη αποφάσεων και κατευθύνσεων προς την
λεγόμενη «πράσινη επιχειρηματικότητα».
Στο πλαίσιο υπογραφής της Χάρτας υπήρξαν οι δεσμεύσεις περιορισμού των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συμβάλουν στο φαινόμενο επιδείνωσης του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής ,η μείωση των εκπομπών του άνθρακα (CO2)
κατά 15% καθώς και η στοχευμένη ενημέρωση του προσωπικού,των πελατών ,των
προμηθευτών και των συνεργατών.Προτεραιότητα δόθηκε στην σύμπλευση και την
συνεργασία με την πολιτεία,τους επιχειρηματικούς ,κοινωνικούς,επιστημονικούς και
άλλους φορείς με σκοπό την διάδοση της πρωτοβουλίας.
 Μεταξύ των πρώτων 51 επιχειρήσεων που υπέγραψαν τη ‘Χάρτα
Κλιματικής Αλλαγής», συμπεριλαμβάνονταν οι μεγαλύτερες Κυπριακές
επιχειρήσεις (όπως η cyta, η Τράπεζα Κύπρου, η Αρχή Ηλεκτρισμού, ο
Όμιλος Εταιρειών Σιακόλα, τα Τσιμέντα Βασιλικού κ.ά.) καθώς και
αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν και στην Ελλάδα ή είναι
θυγατρικές ελλαδικών επιχειρήσεων όπως, η Marfin Λαϊκή Τράπεζα, η
Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Vivartia, η British
American Tobaco Cyprus, η Hellenic Copper Mines κ.ά33.

32

www.csr-ccci.org.cy , «Η πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα-Το ΚΕΒΕ & η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής»,2010,τελαυταία ανάγνωση 17/03/2013
33

http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content, «17 Μαρτίου 2010 - Υπογράφηκε η Χάρτα
Επιχειρήσεων Κατά της Κλιματικής Αλλαγής - Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας», τελευταία ανάγνωση 16/03/2013
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Οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν περισσότερο «πράσινες» υλοποιώντας απλούς
κανόνες στην καθημερινή τους λειτουργία : ορθή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
για εξοικονόμηση ενέργειας , αποτελεσματική χρήση φωτισμού, εξοικονόμηση
χαρτιού και νερού (π.χ. αυτόματο πότισμα) , εξοικονόμηση πρώτων υλών (χρήση
ανακυκλώσιμων υλικών και πρώτων υλών), προτίμηση προμηθειών και υλικών
χρήσης μη επιβλαβών για το περιβάλλον (π.χ. καθαριστικά -υδροδιαλυτά μελάνια
εκτυπωτών), μείωση ρύπων και αποβλήτων,κάδους ανακύκλωσης.
Οι δράσεις αφυπνισμού και ευαισθητοποίησης μέσω συλλογικών δράσεων και
πρωτοβουλιών σαφώς αποτελούν θετική εξέλιξη για την προαγωγή έμπρακτης και
ουσιαστικής στήριξης ,ως απόρροια της εφαρμοσμένης ηθικής,στην περιβαλλοντική
ηθική(συνεργασίες με ΜΚΟ-τοπικές κοινωνίες κλπ).Οι εταιρείες που βελτιώνουν την
περιβαλλοντική τους εικόνα μπορούν πιστοποιηθούν, από τον αρμόδιο μηχανισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης , «EMAS34» ή μέσω του διαδεδομένου παγκοσμίως
πρότυπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Το σχεδιάγραμμα περιγράφει την διαδικασία πιστοποίησης/www.elot.gr

3.4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η επιχειρηματική ηθική ως έννοια εμπεριέχει την συμμόρφωση της επιχείρησης με
το νομικό πλαίσιο του τόπου δραστηριοποίησης ,την ατομική γνώση του καλού και
του κακού καθώς και την συμμετοχική ιδιότητα του πολίτη.Η τελευταία μάλιστα
34

www.minenv.gr/emas/register.html ,EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Έλεγχου),τελευταία ανάγνωση
19/03/2013
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φαίνεται να είναι και η πιο περίπλοκη καθώς η έννοια του πολίτη ταυτίζεται με τον
καταναλωτή και σε πολλές περιπτώσεις και με τον επιχειρηματία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Ο επιχειρηματίας ταυτίζεται με την έννοια του καταναλωτή αλλά και του πολίτη
(όπως βλέπουμε στο άνω σχεδιάγραμμα),ενώ ο καταναλωτής και πολίτης φαίνεται
να έχουν το ίδιο περιεχόμενο αλλά από διαφορετική εννοιολογική προσέγγιση.Ο
καταναλωτής ως αγοραστής προϊόντων και υπηρεσιών φαίνεται να ενδιαφέρεται
για το ύψος των τιμών ,την ποιότητα των υπηρεσιών κλπ.Ως πολίτης όμως
επικεντρώνεται στην ενεργή κοινωνική παρουσία της επιχείρησης σε καίρια
ζητήματα, (ανεργία, περιβαλλοντική δράση,σεβασμός των ευρύτερων κοινωνικών
αγαθών και πόρων,τήρηση νόμων κλπ).Ο επιχειρηματίας έχοντας και τις τρεις
ιδιότητες, (τρίπτυχο καταναλωτής -πολίτης –επιχειρηματίας),κατανοεί καλύτερα την
σημασία της επιχειρηματικής ηθικής την οποία και καλείται να υλοποιεί .
Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί και το παρακάτω διάγραμμα :

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Θα μπορούσαμε να κάνουμε αντίστοιχα σχεδιαγράμματα για την σχέση
καταναλωτή-πολίτη-επιχειρηματία-μετόχου-ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.Αυτό
που προσπαθούμε να αναδείξουμε με την άνω ανάλυση,που επεκτείνει την θεωρία
των ενδιαφερόμενων μερών,είναι το ίδιο το περιεχόμενο της επιχειρηματικής
ηθικής μέσω της βαθιάς κατανόησης της.Αναλυτικότερα εάν ο επιχειρηματικός
κόσμος αγνοούσε το περιεχόμενο της επιχειρηματικής ηθικής και των κανόνων της
τα αποτελέσματα θα στρέφονταν,με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εναντίον των
επιχειρηματιών διότι και οι ίδιοι είναι παράλληλα πολίτες και καταναλωτές.
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Εάν κάποιος λοιπόν στερείτο μέχρι σήμερα ηθικές αξίες ως προς το κοινωνικό
σύνολο,είναι πλέον ωφέλιμο και για τον ίδιο να πράττει όσο το δυνατόν ορθότερα
και ηθικά.Αυτή βέβαια η παραδοχή ,δεν έγκειται μόνο στη εννοιολογική προσέγγιση
της επιχειρηματικής ηθικής, αλλά στο σύνολο του κοινωνικού ιστού που πλήττεται
από την βαθιά οικονομική κρίση αναζητώντας διέξοδο.
Από οικονομικής άποψης η αναγκαιότητα της ύπαρξης και εδραίωσης της
επιχειρηματικής ηθικής κρίνεται απαραίτητη στο σύγχρονο επιχειρηματικό
περιβάλλον.Η ορθή κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων ,η
παγκοσμιοποίηση των αγορών,το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι νέες
τεχνολογίες ,ο περιορισμός διάθεσης και κυκλοφορίας κεφαλαίων, οι
περιβαλλοντικές συνθήκες ,η παγκόσμια οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τους
ευρύτερους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης είναι οι λόγοι που την επιτάσσουν.

3.5.ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΒΕΝ
Στο πλαίσιο ανάδειξης των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής δραστηριότητας στην
εταιρική διακυβέρνηση ,την εταιρική κοινωνική ευθύνη και με δράσεις για την
ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, δραστηριοποιείται το «Ελληνικό
Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής» (EBENGR).Το ΕΒΕΝ GR είναι μέλος του “eben
European Business Ethics Network”,και δραστηριοποιείται σε χώρες ήδη
ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες.Κάποιες από τις χώρες αυτές είναι :η Γερμάνια,η
Ισπανία, η Μ. Βρετανία,η Ολλανδία,το Βέλγιο,η Γαλλία,η Ιταλία,η Πολωνία,η
Αυστρία,η Φιλανδία,η Τουρκία και φυσικά και η Ελλάδα.Το μοντέλο του ΕΒΕΝ
περιλαμβάνει τους κώδικες και τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής.Στην ανάλυση
του ενσωματώνει όλες τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής με σκοπό την
δημιουργία ενός καθολικού κώδικα που αναβαθμίζει την ηθική κουλτούρα και την
ηθική συμπεριφορά.Σαφως οι θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες,η κουλτούρα,το
νομοθετικό πλαίσιο,τα ατομικά κίνητρα,οι εταιρικοί στόχοι,οι δημογραφικοί
παράγοντες,ο σεβασμός του περιβάλλοντος ,η οικονομική κρίση ,η οικονομικές και
εργασιακές συνθήκες στις λεγόμενες Τρίτες χώρες και η εικόνα της αγοράς εν γένει,
είναι κάποιοι από τους παράγοντες που διαφοροποιούν τα οικονομικά
περιβάλλοντα μεταξύ τους και επιδρούν στην δημιουργία ενός κοινού μοντέλου
επιχειρηματικής ηθικής.Για αυτό το σκοπό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός
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οργανισμού,όπως είναι το ΕΒΕΝ,που θα παρέχει και θα προάγει τα ζητήματα
επιχειρηματικής ηθικής και του δεοντολογικού αυτοελέγχου της επιχείρησης κυρίως
στην εποχή του σκληρού ανταγωνισμού και της οικονομικής ύφεσης.

Το παρακάτω διάγραμμα35 αποτυπώνει την συνολική εικόνα του ΕΒΕΝ για την
επιχειρηματική ηθική.

3.6. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Η θεωρητική ανάλυση της επιχειρηματικότητας καθώς και της σημασίας της,
εντάσσεται στην σύνθεση επιστημονικών πεδίων και γίνεται αποτελεσματικότερα
κατανοητή όταν την προσεγγίζουμε διεπιστημονικά (interdisciplinary).Από τον 18ο
35

ΠΗΓΗ : WWW.EBEN.GR
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αιώνα με την εμφάνιση της πολιτικής οικονομίας (Adam Smith) ,η επιχειρηματική
τάξη παρουσιάζεται ως κοινωνικός εταίρος με σημαντική παρουσία στα κοινωνικά
δρώμενα.Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναδείξουμε την σύνδεση της οικονομίας ,όπως
αυτή εκφράζεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα, με α)την κοινωνιολογία
,β)την νομική επιστήμη και γ)την πολιτική.

α)Σύνδεση της οικονομίας με την κοινωνιολογία & την κοινωνική πολιτική
Οι κοινωνιολογικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουν και να
κατανοήσουν τα κοινωνικά φαινόμενα που δημιούργησε η ανάπτυξη της ελεύθερης
αγοράς είναι ποικίλες και από σημαντικούς στοχαστές, (Marx,Polanyi,Weber κλπ).Η
εκτενής ανάλυση τους ωστόσο δεν αφορά την παρούσα προβληματική.Η ελεύθερη
οικονομία και η καθιέρωση της γεννά κοινωνικά φαινόμενα αυξάνοντας τον ενεργό
ρολό της επιχειρηματικότητας. Με λίγα λόγια αυξάνονται φαινόμενα όπως ο
κοινωνικός αποκλεισμός,η φτώχεια σε περιόδους κρίσης,την αύξηση της
εξαρτημένης εργασιας,οι αυξομειώσεις των μεταναστευτικών ρευμάτων
κλπ,επηρεάζοντας το σύνολο του κοινωνικού ιστού.Η επιχειρηματική δραστηριότητα
σαφώς δεν υποχρεούται να επιλύσει αυτά τα κοινωνικά ζητήματα αλλά να τα
αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα επιδεικνύοντας κοινωνικό και
ηθικό προσανατολισμό.Η κοινωνική πολιτική από την άλλη μεριά,ως επιστημονικός
κλάδος, με την παράλληλη ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας,προσπάθησε να
αντιμετωπίσει κοινωνικά φαινόμενα σαν αυτά που περιγράφονται παραπάνω,μέσω
των λεγόμενων ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης που
αναπτυχθήκαν σημαντικά κατά την δεκαετία του 1980.Οι πολιτικές αυτές
προωθούσαν,(κάποιες από αυτές συνεχίζονται έως σήμερα), την διατήρηση των
υπαρχουσών θέσεων εργασίας ή την αύξηση τους παράλληλα με την στήριξη
ανέργων ώστε να οικοδομήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση.Οι ατομικές
επιχειρήσεις που οικοδομήθηκαν μέσω αυτών των δράσεων αποτέλεσαν πιθανόν
για κάποιους ευκαιριακή λύση για την έξοδο τους από την κατάσταση ανεργίας ή
στερούντο συνολικής εκπαίδευσης και κατανόησης των επιχειρηματικών
δρώμενων.Η οικονομική κρίση ωστόσο και η αύξηση των φαινομένων ανεργίας και
κοινωνικού αποκλεισμού φαίνεται να επιδρούν θετικά στις νέες επιχειρηματικές
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δράσεις, δημιουργώντας τα εχέγγυα για την σύγκλιση με το περιεχόμενο της
επιχειρηματικής ηθικής και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας36.

β)Σύνδεση οικονομίας με την νομική επιστήμη
Η σύνδεση της οικονομίας με την νομική επιστήμη γίνεται κατανοητή, πέραν του
αστικού δικαίου ,με τον κλάδο του Εμπορικού δικαίου. Κυριοι αξονες του είναι το
δικαίου εμπορικών εταιριών, των αξιογράφων, του δικαίου βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, του ναυτικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου και του δικαίου
εξυγίανσης των επιχειρήσεων.Στα παραπάνω προστίθενται και μια σειρά άλλων
ζητημάτων όπως : το δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή,
το δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, το δίκαιο
εμπορικών εταιρειών, το πτωχευτικό δίκαιο, το δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών
κλπ.Απο ερμηνευτικής άποψης δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια
ταυτίζουν την οικονομική δραστηριότητα με το δημόσιο συμφέρον (μέσω της αρχής
της αναλογικότητας).Χαρακτηριστικές ήταν η αποφάσεις του ΔΕΚ (Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης),για τις υποθέσεις Viking και Laval.Το δικαστήριο οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα πως είναι πολύ σημαντικότερα τα οφέλη τα οποία θα επιφέρει η
προαγωγή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά37, από τα
αιτήματα των εργαζομένων που αφορούσαν την υπόθεση, θέτοντας το ζήτημα του
δημόσιου συμφέροντος38 καθώς ταυτίζεται με την οικονομική δραστηριότητα στην
περιοχή (Λετονία , Φιλανδία).
γ)Σύνδεση της οικονομίας με την πολιτική
Στο παρών κεφάλαιο δεν θεωρούμε δόκιμο να αναπτύξουμε τα φαινόμενα
διαφθοράς μεταξύ οικονομικού και πολίτικου παράγοντα που αποκαλύπτονται στις
μέρες μας ως μια περαιτέρω ανάπτυξη του περιεχομένου της «ηθικής της
36

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0620:FIN , «Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας
για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή: προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέον
απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ανθρώπων» ,τελευταία ανάγνωση 18/03/2013
37

Νικήτας Αλιπραντής ,Γιώργος Κατρούγκαλος , «Το ΔΕΚ ως απορρυθμιστής του εργατικού Δικαίου», «Εφημερίδα
Διοικητικού Δικαίου», Τεύχος 5/2008 , σελ. 674-693
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Υπόθεση C-438/05 , http://eur-lex.europa ,τελευταία ανάγνωση 19/03/2013
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διακυβέρνησης» ,(ethics in government), καθώς τα ζητήματα αυτά δεν μας βοηθούν
να κατανοήσουμε την μεταξύ τους σύνδεση.Σε προηγούμενα κεφάλαια της
παρούσας εργασίας αναφέραμε τη υποχρέωση του Κράτους ,μεσω της Κυβέρνησης
και της νομοθετικής της λειτουργίας να δημιουργήσει τα εχέγγυα οικονομικής
σταθερότητας και ανάπτυξης.Αναφέραμε επίσης σημαντικά κέντρα που κατέχουν
συμβουλευτικό και ενημερωτικό ρόλο ώστε οι πολιτικοί φορείς να δρουν έγκαιρα
και αποτελεσματικά.Η πολιτική οικονομία είναι αυτή που μας κάνει σαφές ως
περιεχόμενο την αλληλεπίδραση της οικονομίας με κοινωνικούς και πολιτικούς
θεσμούς.Η ανάπτυξη ως διαχρονικός πολιτικός στόχος σε συνδυασμό με τον τομέα
της μικροοικονομίας ή θεωρία των τιμών,( μοντελοποίηση της συμπεριφοράς μίας
μόνο επιχείρησης ή της εικόνας αγοράς ενός μόνο προϊόντος ή περισσότερων
προϊόντων που είναι όμως παρόμοια ή υποκατάστατα), και της μακροοικονομίας ή
θεωρία εισοδήματος39 (μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και των μεγεθών μιας
οικονομίας συνολικά),συνθέτουν την οικονομική πολιτική με γνώμονα την
ισορροπία της εθνικής οικονομίας.Στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου
συστήματος πολιτικών θεσμών αναπτύχθηκε και ο κλάδος της Διεθνούς Πολιτικής
Οικονομίας ή αλλιώς Πολιτικός Ρεαλισμός ,με κύριο εκπρόσωπο τον Robert Gilpin
(τομέας της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων).Το περιεχόμενο της Διεθνούς Πολιτικής
Οικονομίας περιέχει ανάμεσα σε άλλα : την εικόνα και την διακυβέρνηση της
διεθνούς οικονομίας, τα προβλήματα αυτής της διακυβέρνησης, τους θεσμούς της
διεθνούς οικονομικής
διακυβέρνησης,
τις κρατικές
πολιτικές,
τους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, τις χρηματοοικονομικές ροές, τις κυμάνσεις των
αγορών, τις στρατηγικές των επιχειρήσεων, τις ξένες επενδύσεις, το διεθνές
εμπόριο, την παραγωγικότητα εντός και εκτός των κρατικών συνόρων, τον ρόλο της
εκάστοτε δεσπόζουσας οικονομικής δύναμης, κτλ.40 Η επιστημονική ολιστική
ερμηνεία των πολιτικών και οικονομικών φαινομένων ενδοκρατικά και διακρατικά
που επιχειρεί η Διεθνής Πολιτική Οικονομία, ερμηνεύει και το γεγονός ότι ως
επιστημονικός κλάδος είναι στην πρώτη γραμμή τόσο των διεθνών σπουδών όσο και
της οικονομικής επιστήμης41.
39

Θεόδωρου Π. Λιανού-Θεοφάνη Ε. Μπένου, «Μακροοκονομικη Θεωρια &Πολιτική» Εκδοσεις Ευγ. Μπένου, ΣΤ’
Εκδοση, Αθηνα 1988, σελ. 25-26
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www.ifestos.edu.gr/94ΔιεθνήςΠολΟικονομία.htm ,Παναγιώτης Ήφαιστος ,«Διεθνής Πολιτική Οικονομία-Διαδρομή
,Περιεχόμενο, Σημασία» ,τελευταία ανάγνωση 20/03/2013
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www.ifestos.edu.gr/94ΔιεθνήςΠολΟικονομία.htm ,Παναγιώτης Ήφαιστος ,«Διεθνής Πολιτική Οικονομία-Διαδρομή
,Περιεχόμενο, Σημασία» ,τελευταία ανάγνωση 20/03/2013
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 Διακρίνουμε την αυξάνουσα διεπιστημονική προσέγγιση της
οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας,σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο,καθώς τα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
απαιτούν την ουσιαστική συνδρομή του συνόλου των θεσμών και των
επιστημονικών κλάδων. Η επιχειρηματική ηθική, επί συνόλω ,είναι αυτή
που μπορεί να προσεγγίσει το ζήτημα σφαιρικά ,στο πλαίσιο της
εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1.Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
Η τραπεζική ηθική εντάσσεται στη ευρύτερη φιλοσοφία της επιχειρηματικής ηθικής
και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.Οι αρχές της ηθικής τραπεζικής
περιλαμβάνονται στις αρχές της καλής πίστης και της αξιοπιστίας .Η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση όπως την αντιλαμβανόμαστε από τα τέλη του 2007,
επεκτείνει την προβληματική για ένα ηθικό και ορθολογικό τραπεζικό σύστημα.Πιο
αναλυτικά η χρηματοπιστωτική κρίση,(κυρίως το 2008),δημιούργησε σοβαρά
οικονομικά προβλήματα και δυσχέρειες σε όλες τις χώρες καθώς η περίφημη
οικονομική ανάπτυξη ήταν επί της ουσίας πλασματική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
πελατών και των μετόχων είχαν περιορισμένη ενημέρωση για τις επενδύσεις που
είχαν υαλοποιηθεί με τα χρήματα τους.
Ο εύκολος και πολλές φορές ασύμφορος δανεισμός οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης
,την αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα ο δανεισμός χωρίς
τα απαραίτητα και αντικειμενικά εχέγγυα και εγγυήσεις από την πλευρά του
δανειζόμενου ,είχε καταστροφικές συνέπειες τόσο για τον δανειστή-καταναλωτή
όσο και για την ίδια την τράπεζα και τους μέτοχους της, καθώς δεν ήταν δυνατή η
έγκαιρη πληρωμή των δανείων .Οι τράπεζες επί της ουσίας δεν κατάφεραν να
προστατέψουν ούτε τους πελάτες τους αλλά ούτε και την βιωσιμότητα τους.Ο νόμος
που ψηφίστηκε το 2010 και αφορούσε τον εξορθολογισμό και την προώθηση της
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διαφάνειας στην
Καταναλωτική Πιστή42 δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά το πρόβλημα καθώς είχε ήδη επεκταθεί.
Τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι γνωστά, πέραν των
οικονομολόγων,στο σύνολο της κοινωνίας.Η δυσκολία διαχείρισης και
αναδιάρθρωσης της οικονομίας,ανάμεσα σε άλλα,προέρχεται από΄την αδυναμία
του τραπεζικού συστήματος να κερδίσει την χαμένη εμπιστοσύνη των πελατών ,των
καταθέτων και εν γένει των επενδυτών.Η τελευταία παρατήρηση φαίνεται να είναι η
κυριότερη αίτια της οικονομικής στασιμότητας , (για πολλούς «πάγωμα της
αγοράς»),καθώς η οικονομία στηρίζεται σε κανόνες ψυχολογίας και ακόλουθει την
συνολική εικόνα της αγοράς την δεδομένη χρονική στιγμή.
Η παραπάνω εικόνα διαφοροποιείται όταν γίνεται λόγος για τις λεγόμενες «ηθικές
τράπεζες».Οι «ηθικές» ή «εναλλακτικές» τράπεζες διέπονται από το ίδιο νομικό
πλαίσιο που προβλέπεται για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.Η εναλλακτικότητα τους
έγκειται στην ανεπτυγμένη εταιρική κοινωνική ευθύνη και την συνολική στόχευση
της διακυβέρνησης τους λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και ηθικά κριτήρια.
Η περιβαλλοντική ευαισθησία ,η υπεύθυνη διοίκηση, η κοινωνική και οικονομική
ανταποδοτικότητα ,η διευκόλυνση ασθενώ ομάδων του πληθυσμού, ο δανεισμός με
ανταγωνιστικά επιτόκια σε συνδυασμό με την ορθολογική στήριξη του
επιχειρηματικού τομέα, είναι κάποιες από τις δράσεις που τις κατατάσσουν στις
ηθικές τράπεζες και την έννοια της τραπεζικής ηθικής.
Σαφώς είναι επιλογή των καταναλωτών,των μετόχων ,των καταθέτων και των
επενδυτών η επιλογή να συναλλάσσονται με τις ηθικές τράπεζες.Ο ηθικός
προσανατολισμός αυτών των τραπεζών δεν προσφέρει υψηλή κέρδη και επιτόκια
και ούτε υποστηρίζει υποκινούμενες και πατερναλιστικές επενδύσεις43.

4.2.Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ο προβληματισμός γύρω από το περιεχόμενο και την χρήση της λεγόμενης
«Δημιουργικής Λογιστικής» (creative accounting) ,δημιουργεί ζητήματα καθώς δεν
42

http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm , «Καταναλωτική Πίστη», τελευταία ανάγνωση 21/03/2013

43

www.eben.gr/.../Leire%20San-Jose,%20%2 , «Ethical banks: an Alternative in the Financial Crisis»,22nd EBEN Annual
Conference Athens, Greece, September 10-12, 2009, τελευταία ανάγνωση 21/03/2013
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αντικατοπτρίζει τα πραγματικά μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας της
επιχειρήσεων.Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την κατάρτιση εσφαλμενων
οικονομικών καταστάσεων λόγω άγνοιας ή με σκοπό την αποκόμιση σημαντικών
ωφελειών.Η αλλοίωση στοιχείων του ισολογισμού (με σκοπό την παροχή πίστωσης
,την επίτευξη αγοράς ή συγχώνευσης, την παραπλάνηση των ανταγωνιστών, την
φοροδιαφυγή, την εικονική πτώχευση ,την μεταβολή της τιμής της μετοχής κλπ), τα
ψεύτικα περιουσιακά στοιχεία ,οι πλασματικές απεικονίσεις εσόδων-εξόδων, η
παρουσίαση εικονικών συναλλαγών είναι κάποιες από τις σκόπιμες παραποιήσεις
της δημιουργικής λογιστικής.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Νο 240 που αφορά τις παραποιήσεις ή
τα λάθη στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται εκούσια δηλαδή εσκεμμένη
ενεργεία από την διοίκηση (ένα ή περισσότερα πρόσωπα ) ή τους εργαζομένους ή
κάποιο τρίτο με σκοπό την παρουσίαση ψεύτικων στοιχείων.
Η απάτη (fraud) –παραποίηση αφορά τις παρακάτω λανθασμένες ενέργειες :
α)Στον χειρισμό, τη νόθευση ή την αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των
αποδεικτικών στοιχείων.
(β) Στη λανθασμένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.
(γ) Στην απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω
καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων.
(δ) Στην καταχώρηση ανούσιων συναλλαγών (εικονικές συναλλαγές).
(ε) Στην κακή εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής.
Αντίστοιχα η ακούσια, δηλαδή τη μη σκόπιμη παρουσίαση λανθασμένων
οικονομικών εκθέσεων (error), ορίζεται από τις εξής ενέργειες :
(α) Αριθμητικά ή λάθη εκ παραδρομής του προσωπικού του λογιστηρίου που
αφορούν καταχωρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία.
(β) Παρερμηνεία της πραγματικής κατάστασης που αφορούν τις συναλλαγές.
(γ) Την μη ορθή εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής.
Οι παραπάνω συνιστώσες καθορισμού της εκούσιας και ακούσιας λανθασμένης
ενέργειας δεν είναι απόλυτα σαφής44.Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των παραπάνω
44

users.auth.gr/~hspathis/Spathis-Log-Site.pdf, Χαράλαμπου Σπάθη, «Εμπειρική διερεύνηση της παραποίησης
οικονομικών καταστάσεων»,«Λογιστής»,τεύχος 570, Ημερομηνία 09/2002 ,σελ. 1286-1288
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φαινομένων καθώς και του έλεγχου των ελεγκτικών εταιρειών συστάθηκε η
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»45.
Στις Η.Π.Α. ωστόσο οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να
αποκαλύπτουν στις εκθέσεις τους τις περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών
καταστάσεων. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ελεγκτικά Πρότυπα (S.A.S.) Νο 47 και Νο
82, ο ελεγκτής πρέπει να εκτιμήσει τους παράγοντες κινδύνου (risk factors), να
εντοπίσει και να ερμηνεύσει τυχόν προειδοποιητικά σημεία (red flags) στα οποία θα
εστιάσει περισσότερο κατά την διαδικασία του έλεγχου.

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν τα παρακάτω:
(α)Τα χαρακτηριστικά της διοίκησης : Περιλαμβάνουν διοικητικές τις ικανότητες,τις
πιέσεις, τις διαθέσεις και το κλίμα που διαμορφώνεται ως προς τον εσωτερικό
έλεγχο και τις διαδικασίες έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων. Έλεγχος ύπαρξης
τυχόν στενών σχέσεων μεταξύ διοίκησης και ελεγκτών.
(β)Τις συνθήκες του κλάδου: Περιλαμβάνουν το οικονομικό περιβάλλον που
δραστηριοποιείται η επιχείρηση (κορεσμένος κλάδος, αναπτυσσόμενος, νέας
οικονομίας) καθώς και οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορούν την φορολογία
ή στους λογιστικούς κανόνες.
(γ)Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η οικονομική σταθερότητα : Περιλαμβάνουν
τη φύση και τη πολυπλοκότητα των εργασιών και των συναλλαγών της επιχείρησης
με άλλες επιχειρήσεις, την οικονομική κατάσταση όπως ταμειακή δυσκολία
πληρωμής υποχρεώσεων,την περιορισμένη κερδοφορία, καθώς και την ύπαρξη
συσσωρευμένων ζημιών46.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου στην παραποίηση στοιχείων συμμετείχαν
Τράπεζες (π.χ. εταιρικό σκάνδαλο «Parmalat») ή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ώστε να
υπεξαιρέσουν χρηματικά ποσά από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν. Όλες οι
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παραπάνω περιπτώσεις απόκρυψης ή παραποίησης στοιχείων στρέφονται επί της
ουσίας κατά του δημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

4.3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WHISTLEBLOWING ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού (50 χώρες),έχει θεσπιστεί ο θεσμός του
«Whistleblowing» που στα ελληνικά αποδίδεται ως εξής : «η παροχή πληροφοριών
σχετικά με κάποιο τελούμενο ή ενδεχόμενο αδίκημα ή καταχρηστική
πρακτική».Αφορά πρακτική η οποία μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,τόσο στον δημόσιο τομέα,όσο και στον
ιδιωτικό.Συγκεκριμένα περιλαμβάνει καταγγελίες παράνομων πρακτικών που
αφορούν ανήθικη και παράνομη συμπεριφορά καθώς και καταγγελίες που
αφορούν
σπατάλη πόρων εντός της επιχείρησης με ασύμφορο και
αναποτελεσματικό τρόπο.Η πρακτική του «Whistleblowing» ενδυναμώνει το
ουσιαστικό περιεχόμενο της ιδιότητας του πολίτη προστατεύοντας το ευρύτερο
Κράτος Δικαίου και ευαισθητοποιώντας τον πολίτη-εργαζόμενο,(«whistleblower»πληροφοριοδότη),στην τέλεση παράνομων πράξεων και συμπεριφοράς κάθε
μορφής.Οι πληροφοριοδότες ,ανάλογα με την φύση του αδικήματος ή της
παράνομης πράξης , απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές,σε κάποιο δικηγόρο,στον
τύπο ή και στην διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού(για να εγείρουν τις
προβλεπόμενες διαδικασίες διαφάνειας).

Στους δυνητικούς whistleblowers έχει παρατηρηθεί ότι :
 Κάποιοι από αυτούς δεν κατάφεραν να διαγνώσουν και να αντιληφθούν την
τέλεση του αδικήματος ή της καταχρηστικής πρακτικής.
 Τα υψηλόβαθμα στελέχη γίνονται συχνότερα πληροφοριοδότες (διασφάλιση
της καλής λειτουργίας της επιχείρησης ή και προσωπικό συμφέρον).
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 Η συχνότητα των whistleblowers τείνει να αυξάνεται όταν η επιχείρηση ή ο
οργανισμός στον οποίο απασχολούνται βρίσκεται σε καλή οικονομική
κατάσταση καθώς νιώθουν διασφαλισμένοι να παρέχουν πληροφόρηση.
 Η προσωπική αποδοχή/στήριξη σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό
επίπεδο επηρεάζει την δράση του ως whistleblower.
 Πολλοί εξ αυτών ενεργοποιούνται καθώς δεν
προϊσταμένους τους47.

εμπιστεύονται

τους

Η οργάνωση της Αμερικής ,«Office of wistleblower protection program»,
προστατεύει εργαζόμενους που καταγγέλλουν φαινόμενα νοθείας,
παραβιάσεις νόμων ή αδικίες,διασφαλίζοντας τους ένα ασφαλές και
αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον48.
Ο θεσμός του Whistleblowing διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι χώρες που
έχουν εντάξει τον θεσμό στο νομοθετικό τους πλαίσιο, έχουν δημιουργήσει
μηχανισμούς για : την προστασία των πληροφοριοδοτών, τη σύσταση των
ερευνητικών διαδικασιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς,με σκοπό
την προάσπιση της ελευθερίας του λόγου και των εργασιακών νόμων.Σε
πολλές περιπτώσεις οι πληροφοριοδότες λαμβάνουν και χρηματικά ποσά ως
επιβράβευση της κινητοποίησης τους49.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τον
θεσμό του whistleblower ενώ παράλληλα η χρήση του βρίσκεται σε πρώιμα
στάδια.Υπάρχουν ωστόσο νόμοι στους οποίους μπορεί να βασιστεί η
δικαστική εξουσία στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο που προβλέπουν την
προστασία του πληροφοριοδότη (π.χ. άρθρο 281 Αστικού Κώδικα ,Άρθρο 252
του ελληνικού Ποινικού Κώδικα),για τις περιπτώσεις που οι καταγγελίες
παίρνουν την δικαστική οδό.
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην πλειονότητα τους έχουν εντάξει τις
παραπάνω πρακτικές με σκοπό την διαφάνεια ,την προστασία του
47

www.ethics.org/nbes, Ethics Resource Center, Inside the Mind of a Whislteblower - a Supplement Report of the 2011
National Business Ethics Survey, 2012,τελαυταία ανάγνωση 21/03/2013
48

www.whistleblowers.gov , τελευταία ανάγνωση ,21/03/2013

49

en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower , “Whistle-blower”, τελευταία ανάγνωση 21/03/2013
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καταναλωτή και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ. Γραμμή
παράπονων).Η καταγγελία παράνομων πράξεων είναι σύμφωνη με τους
κανόνες δεοντολογίας και την επιχειρηματική ηθική εν γένει. Ωστόσο η
καθιέρωση θεσμών σαν το Whistleblowing για να επιτύχουν θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με την κουλτούρα της κάθε χώρας καθώς και να μην
εμπεριέχουν δόλιες ή εκβιαστικές καταγγελίες από ανταγωνίστριες εταιρείες
ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η έννοια της ανάπτυξης είναι η μακροχρόνια αύξηση παράγωγης προϊόντων και
υπηρεσιών στην οικονομία και ταυτίζεται με τους ρυθμούς αύξησης του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ή ΑΕΠ).Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Gross
National Product ) ορίζεται ως εξής : αναφέρεται στο σύνολο όλων των προϊόντων
και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Πιο
συγκεκριμένα είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων)
που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε ορισμένη χρονική περίοδο, ακόμα και αν
μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του
εξωτερικού και αποτελεί ροή και όχι απόθεμα αγαθών50.Το ΑΕΠ συνδέεται με το
καθαρό εθνικό προϊόν (Κ.Ε.Π.) καθώς και με την διαμόρφωση του εθνικού
εισοδήματος.
Συνιστώσες του ΑΕΠ είναι :
 Η κατανάλωση (consumption) : είναι η συνολική δαπάνη που πραγματοποιούν
τα νοικοκυριά –πολίτες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η
συνολική τους κατανάλωση.
 Η επένδυση (investment) : είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού, προμηθειών και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και τα έξοδα για
50

Θεόδωρου Π. Λιανού-Θεοφάνη Ε. Μπένου, «Μακροοκονομικη Θεωρια &Πολιτική» Εκδοσεις Ευγ. Μπένου, ΣΤ’
Εκδοση, Αθηνα 1988, σελ. 34
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την αγορά νέων κατοικιών ή γης . Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και έξοδα
αγοράς άυλων αγαθών, όπως τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.
Οι δημόσιες δαπάνες (goverment expenses) : είναι οι δαπάνες για την αγορά
αγαθών και το κόστος παροχής υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν η
τοπική αυτοδιοίκηση ή η κυβέρνηση και π.χ. αγορά υποβρυχίου για το
ναυτικό.
Οι καθαρές εξαγωγές (net exports) : είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από
αλλοδαπούς (εξαγωγές) -αποτελούν δαπάνη για τις ξένες οικονομίες και
αφαιρείται το άθροισμα τους για να υπολογιστεί το ΑΕΠ.
Οι εισαγωγές (Imports) : Είναι το κόστος οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών
όπου ως χώρα κατασκευής δεν είναι η χώρα στην οποία υπολογίζεται το Α.Ε.Π
και αποτελούν τμήμα του εθνικού προϊόντος που απορροφούν ξένες
οικονομίες,(προστίθενται στην δαπάνη της κατανάλωσης ή σε άλλη κατηγορία
δαπανών).
Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή ο Δείκτης Τιμών του ΑΕΠ 51: αριθμοδείκτης που
μετρά τις μεταβολές όλων των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που
παράγονται συνολικά σε μια οικονομία και ταυτίζεται με το ΑΕΠ.

Πέραν των οικονομικών μεγεθών και συνιστωσών ,στον τρόπο μέτρησης του
ρυθμού ανάπτυξης προστίθενται εκτός από το εισόδημα ,το προσδόκιμο
ζωής και η εκπαίδευση.Η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από καλύτερες
συνθήκες ζωής,καθώς υπάρχει η δυνατότητα της κρατικής και ιδιωτικής
αύξησης δαπανών για την υγεία (πχ. ιατροφαρμακευτική κάλυψη-καλύτερες
παροχές υγείας κλπ),σε συνδυασμό με τον περιορισμό και άλλων σοβαρών
κοινωνικών προβλημάτων που αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο(
κοινωνικός αποκλεισμός-φτώχεια κλπ).Η ευρύτερη άνθηση των επιστημών και
η βελτίωση της εκπαίδευσης είναι επίσης συναρτώμενα με την ευρύτερη
έννοια της ανάπτυξης.

51

https://el.wikipedia.org/wiki/Ακαθάριστο_Εγχώριο_Προϊόν, «ΑΕΠ», τελευταία ανάγνωση 22/03/2013
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5.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η έννοια του ανταγωνισμού επηρεάζεται από την εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων καθώς και του επιπέδου της προσαρμοστικότητας και της
καινοτομίας που παρουσιάζουν.
Πιο συγκεκριμένα ο ανταγωνισμός ορίζεται :
-Σε επίπεδο επιχείρησης : ως την δυνατότητα της επιχείρησης να εξελιχτεί και
να επιβιώσει λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρήσεις και τα κέρδη του ίδιου
κλάδου.
-Σε μέσο επίπεδο : ο κλάδος ή η βιομηχανία που ανταγωνίζεται σε εθνικό
επίπεδο ή ανταγωνίζεται με βιομηχανίες άλλων χωρών.Σε αυτό το επίπεδο
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (για
δημιουργία προστιθεμένης αξίας,κέρδη κλπ) ,καθώς και η διαφοροποίηση της
βιομηχανίας από τη μια χώρα στην άλλη λόγω διαφορετικής δομής της
(εξαιτίας ιστορικών, θεσμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών κλπ).
-Σε μάκρο επίπεδο ή σε επίπεδο εθνικού κράτους : τα κράτη ανταγωνίζονται
στο πλαίσιο δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη του
οικονομικού τομέα.Ο ανταγωνισμός τους επεκτείνεται στο να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες πολιτικές, να δρομολογήσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που
είναι συνεπείς με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, να διορθώσουν τις
όποιες δυσλειτουργίες των αγορών και να δημιουργήσουν το θεσμικό πλαίσιο
που ενισχύει την εμπιστοσύνη, παράγει κοινωνικό κεφάλαιο,ενθαρρύνει και
διευκολύνει την επιχειρηματικότητα,δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες θέσεις εργασίας,βελτιώνει τις
δεξιότητες και την εκπαίδευση των εργαζομένων, δημιουργεί ίσες και
περισσότερες ευκαιρίες ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό και την συνοχή της
κοινωνίας.
-Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα : η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
παρουσιάζει παρόμοια
χαρακτηριστικά
με αυτά
της
εθνικής
ανταγωνιστικότητας52.Επηρεάζεται από τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε
52

repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4619/1315.pdf , Μιχάλης Χλέτσος ,«Ανταγωνιστικότητα-ΕπιχειρηματικότηταΕξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας» , τελευταία ανάγνωση 22/03/2013
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συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται (θεσμικό
πλαίσιο,δομες ,τοπική κοινωνία,επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης κλπ).
Ως γενική πολιτική ενδυνάμωσης του ανταγωνισμού θα πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα εισαγωγής στην επιχειρηματικότητα στο σύνολο των μελών της
κοινωνίας και σε ευπαθείς ομάδες ,(γυναίκες,ΑΜΕΑ κλπ),να αναβαθμιστεί η
εκπαίδευση,να γίνει μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας ,να εξορθολογιστεί το
σύστημα φορολογίας με παράλληλη μειωση της γραφειοκρατίας και να
λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα υποστηρικτικά προς την
επιχειρηματικότητα.

5.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το διεθνές περιβάλλον και η απελευθερωμένη Ευρωπαϊκή αγορά που
επιτρέπει την ελεύθερη επενδυτική και επιχειρηματική δραστηριότητα έχει
δημιουργήσει πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της
επιχειρηματικότητας.Στο πλαίσιο της διεθνούς και Ευρωπαϊκής
επιχειρηματικής δραστηριότητας σημαντικό ρόλο κατέχουν οι εξαγορές
επιχειρήσεων και οι συγχωνεύσεις εταιρειών ,η δημιουργία συνεταιρισμών ,η
αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχουσών επιχειρηματικών
μονάδων ,η δημιουργία και επέκταση υπεράκτιων εταιριών (offshore) και η
χρήση του διαδικτύου για μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
5.3.α.Η επιχειρηματική ηθική στις εξαγορές & συγχωνεύσεις εταιρειών
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον και ο περιορισμός των διαθέσιμων κεφαλαίων
περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την δυνατότητα των επιχειρήσεων να
ανταπεξέλθουν ή να δημιουργήσουν καινούριες επιχειρηματικές μονάδες.Η
στρατηγική επιλογή των επιχειρήσεων στρέφεται στην εξαγορά ή την
συγχώνευση εταιριών.Η εξαγορά αναφέρεται στην απόκτηση και τη
μεταβίβαση του πλειοψηφικού μέρους (μεγαλύτερο του 50%) ή του
συνολικού μέρους της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης με την καταβολή
χρημάτων ή μέσω του Χρηματιστήριου με ανταλλαγή,(ή αγορά),μετοχών.Η
συγχώνευση αφορά την ένωση δυο επιχειρήσεων και του σχηματισμού τους
σε μια με την ανταλλαγή μετοχών .Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση παύει να
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υφίσταται ως υποκείμενο δικαίου και προσαρμόζει τις επιχειρησιακές τις
δομές σύμφωνα με αυτές που ισχύουν στην αγοράζουσα εταιρεία.
Επιγραμματικά παραθέτουμε τα ειδή των εξαγορών & συγχωνεύσεων.
Οι εξαγορές και οι συνχωνεύσεις53 διακρίνονται σε :
 Οριζόντιες : πρόκειται για εταιρείες που συγχωνεύονται ή
εξαγοράζονται οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παρόμοιο τομέα
παραγωγής συνήθως για λόγους μείωσης του ανταγωνισμού ή για
λόγους επέκτασης.
 Κάθετες :με στόχο την μείωση παραγωγής και κόστους,εξαγοράζουν ή
συγχωνεύονται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς
προμηθείας και διάθεσης προϊόντων (προηγούμενα ή επόμενα σταδία
παραγωγής).
 Συμπληρωματικές :αφορά αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες.
 Ασυσχέτιστες :καμιά συνέργεια των δραστηριοτήτων τους.
Ανάλογα με τον τρόπο που τελέστηκαν οι εξαγορές & οι συνχωνεύσεις
διακρίνονται σε :
 Φιλικές :οι δυο εταιρείες συμφωνούν με την διαδικασία εξαγοράς ή
συγχώνευσης και καθορίζουν από κοινού τους όρους.
 Επιθετικές : μέσω χρηματιστήριου αγορά μετοχών-η διοίκηση της
εταιρείας-στόχου δεν επιθυμεί την εξαγορά.
Οι λόγοι επιλογής συγχώνευσης ή εξαγοράς ποικίλουν και είναι ανάλογες της
στρατηγικής της επιχείρησης(υπέρβαση εμποδίων εσόδου σε μια
αγορά,αποφυγή ανταγωνισμού ,τεχνολογική αναβάθμιση,αύξηση δυναμικής
στην αγορά κλπ).Οι εταιρείες που προβαίνουν σε αυτές τις επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες θα πρέπει να μελετήσουν συστηματικά τους πιθανούς
κινδύνους και τις δομές της αλλότριας εταιρείας ώστε να είναι εφικτή η
υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων. Τα ζητήματα της επιχειρηματικής
ηθικής θέτονται στους όρους που προτείνει η αγοράζουσα εταιρεία και το
53

Βασίλης Παπαδάκης,“Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία”, genesis pharma s.a. ,Αθήνα 2002
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σύνολο της συμπεριφοράς της εταιρείας μετά την διαδικασία συγχώνευσης ή
εξαγοράς,(σεβασμός στους εργαζόμενους, ειλικρίνεια ,ισότητα,ζήτημα
απολύσεων, μισθολογικό κόστος κλπ),ώστε να δομηθεί μια κοινή κουλτούρα
με αρμόνικες προεκτάσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης που θα διέπεται
από κοινές αξίες και στόχους.
Η κουλτούρα και εν γένει η εσωτερική φιλοσοφία καθορίζει τον τρόπο
διοίκησης και λήψης αποφάσεων που θα ακολουθήσει η νεοεισερχομένη
εταιρεία.Η στρατηγική και η εσωτερική δομή που θα ακολουθήσει η
διοίκηση,θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της επιχειρηματικής
ηθικής ,σεβασμού της πολιτιστικής ταυτότητας και των ηθικών προτύπων της
τοπικής κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

5.3.β.Η επιχειρηματική ηθική & οι συνεταιρισμοί
Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε Αστικούς Συνεταιρισμούς(νόμος 1667/1986)
και Αγροτικούς συνεταιρισμούς (νόμος 2810/2000)54.Πρόσφατα το υπουργείο
Οικονομικών ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με ακαδημαϊκούς φορείς, ΜΚΟ,
Τοπική Αυτοδιοίκηση και εμπλεκόμενα Υπουργεία, για τον εκσυγχρονισμό των
Αστικών συνεταιρισμών. Στους Αστικούς συνεταιρισμούς διακρίνουμε τους
:καταναλωτικούς,παραγωγικούς,προμηθευτικούς, πιστωτικούς, μεταφορικούς
και τουριστικούς συνεταιρισμούς.Οι δραστηριότητες τους επικεντρώνονται σε
προμήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελματικών και βιοτικών αναγκών,
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την βελτίωση της παραγωγής τους,την
μεταποίηση ή διάθεση των προϊόντων τους ,την παροχή δανείων και άλλων
οικονομικών διευκολύνσεων,την επαγγελματική και πολιτιστική εκπαίδευση
καθώς και την κάλυψη κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών.
Στους Αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται οι αγροτικοί,οι
κτηνοτροφικοί και οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί με συλλογική καλλιέργεια, με
κοινές δραστηριότητες στην παραγωγή ,την επεξεργασία ,στην διάθεση
αγαθών,στην βοήθεια
δανειοδότησης των
μελών,αποζημιώσεις επί
καταστροφών,με σκοπό να βελτιώσουν τα μέλη την οικονομική τους
κατάσταση και να μειώσουν το κόστος παραγωγής.
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Οι συνεταιρισμοί βασίζονται στην αλληλοβοήθεια επαγγελματικών και
κοινωνικών ομαδων,προσφέρουν αναδιανομή του πλούτου και δυνατότητες
περιφερειακής ανάπτυξης.Σε πολλές περιπτώσεις παράγουν και πολιτιστικό
έργο αναδεικνύοντας τοπικά προϊόντα και πρακτικές των τοπικών κοινωνιών.
Οι συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν φορολογική διαφάνεια και να
λαμβάνουν δημοκρατικές αποφάσεις.Ωστόσο η δυσκίνητη διοίκηση ,οι
δυσχέρειες στην ορθολογική λήψη αποφάσεων ,η άγνοια του σύγχρονου
management ,η έλλειψη της καινοτομίας και η απουσία χρηματοδοτικού και
νομοθετικού πλαισίου 55καθώς και η έλλειψη κουλτούρας δεν συντελούν στην
επιτυχή διάδοση του συνεταιριστικού εγχειρήματος στην Ελλάδα.
Σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα εκμετάλλευσης της
μισθωτής εργασίας που θέτουν ηθικά ζητήματα (π.χ. περίπτωση σκανδάλου
Μανωλάδας).Η έλλειψη εκπαίδευσης αλλά και η αύξηση της φτώχειας
αυξάνει τα φαινόμενα χρήσης χημικών ουσιών επιβλαβών για το σύνολο του
φυσικού περιβάλλοντος.
 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτυχθεί το δίκτυο
«Κοινωνικής Οικονομίας» με σκοπό την οικονομική,την κοινωνική και
την επιχειρηματική ανάπτυξη και διοίκηση.Οι «Συνεταιρισμοί
Ευρώπης» αριθμούν περί τα 250.000 μέλη56.

Η σύμπλευση της επιχειρηματικής ηθικής και ευαισθητοποίησης παράλληλα
με τα αντίστοιχα επιτυχημένα εγχειρήματα του εξωτερικού ,σε συνδυασμό με
την απαιτουμένη πολιτική πρωτοβουλία θα καταφέρουν να δώσουν
αναπτυξιακές δυνατότητες στον θεσμό.
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5.3.γ. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών μονάδων
Η επέκταση της εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως
προέκταση της σύγχρονης επιχειρηματικότητας,επιβάλει την αναμόρφωση και τον
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.Η στήριξη και η διάδοση της καινοτομίας και η
παρακολούθηση των διεθνών και Ευρωπαϊκών επιχειρησιακων δομων σε
καινοτομικά εγχειρήματα δρουν θετικά στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της
επιχειρηματικότητας.Οι επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να γίνουν βιώσιμες
θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις εσωτερικές τους δομές,να αναπτύξουν
περιβαλλοντική ευαισθησία,όπως την αναλύσαμε παραπάνω,και να κάνουν
ορθολογική χρήση των παρεχόμενων πόρων.Μέσω του ΕΣΠΑ παρέχονται πόροι που
προωθούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (προώθηση καινοτομικής
επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιώνεπιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο-ανάπτυξη τη γυναίκειας επιχειρηματικότητας
κλπ).Η χρήση αυτών των πόρων θα πρέπει να γίνει με ορθολογικό τρόπο,σύμφωνα
με τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής,ώστε να έχει τα επιθυμητά
αποτελέσματα.Τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό με την πολιτισμική
καινοτομία που θα διέπεται από πνεύμα συνεργασίας ,ειλικρίνειας παράλληλα με
τους κανόνες που θέτει η αειφόρος ανάπτυξη.

5.3.δ. Υπεράκτιες εταιρείες (offshore) και η επιχειρηματική ηθική
Οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είναι οικονομικές οντότητες με βραχυπρόθεσμο
κυρίως οικονομικό προσανατολισμό χωρίς όμως να διαπνέονται από την γενική
αρχή της συνεχούς επιχειρηματικότητας που προσφέρει πρόοδο της ανάπτυξης και
της ανταγωνιστικότητας.Οι λειτουργίες των υπεράκτιων εταιρειών(ή εξωχώριες),
τελούνται σε διαφορετικούς τόπους από εκείνους που συστάθηκαν. Η σύσταση των
εταιριών αυτών δεν είναι παράνομη και συνήθως συνδέεται με πολυεθνικές
εταιρείες οι οποίες με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν χαμηλότερη φορολογία ή και
αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ.
Η δημιουργία αυτού του είδους εταιρειών είναι εξαιρετικά εύκολη,διασφαλίζει τα
περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή ιδιοκτητών),προβλέπει την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων,παρέχεται τραπεζικό απόρρητο,προάγει τις διεθνείς
συναλλαγές και την ανωνυμία των μετόχων.Παράλληλα παρέχει την δυνατότητα
στον επιχειρηματία,ο οποίος θα απασχολήσει εργαζόμενους σε υπεράκτια
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επιχείρηση ,να μην πληρώνει ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές.Πόλλες είναι
ωστόσο οι περιπτώσεις όπου υπεράκτιες εταιρείες εμπλέκονται σε παράνομες και
αξιόποινες πράξεις όπως νομιμοποίηση εσόδων,φοροδιαφυγή,χρηματοδότηση
παρανομών οργανώσεων και απάτες κατά επενδυτών57.Η διοικητική της μορφή δεν
είναι πάντοτε διάφανη ,καθώς η διοίκηση ακολουθεί εντολές, ενώ σημειώνεται η
αρνητική επιρροή τους στην διεθνή οικονομική και επιχειρηματική τους
δραστηριότητα.
Τα παραπάνω μας φέρνουν αντιμέτωπους με πληθώρα ζητημάτων περί
επιχειρηματικής ηθικής καθώς και στον διαχωρισμό της νόμιμης από την ηθική
δραστηριότητα.Σε αυτήν την επιχειρηματική δομή σκοπός είναι το μεγαλύτερο
κέρδος χωρίς μεγάλο ρίσκο και δεν συνεπάγεται κοινωνική ή ηθική
ευαισθησία.Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Κύπρου (45.000 υπεράκτιες
εταιρείες ) και του Λουξεμβούργου (μη επιβολή φόρου εισοδήματος) καθώς και
άλλων χωρών όπως η Μάλτα, το Μονακό, η Κόστα Ρίκα, ο Παναμάς, η Λιβερία, το
Λιχτενστάιν ,οι Σεϋχέλλες και σχεδόν όλες οι εθνικές οικονομίες φιλοξενούν αυτού
του χαραχτήρα τις εταιρείες.
Οι στοχευμένες πολιτικές πρωτοβουλίες είναι αυτές που μπορούν να μετριάσουν τα
οικονομικά φαινόμενα που επιδρούν αρνητικά στο κοινωνικό σύνολο και αντίκεινται
στην επιχειρηματική ηθική,μέσω βελτίωσης των υποδομών, (περίπτωση Ιρλανδίας),
εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος και παροχή επιχειρηματικών
κινήτρων εγκατάστασης παραδοσιακής μορφής επιχειρήσεων.

5.3.ε. Η χρήση του διαδικτύου για μεταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών
Η πρόσβαση σε διαδικτυακές πύλες,η εξοικείωση με την τεχνολογία των
υπολογιστών,οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινής ζωής,οι χαμηλότερες τιμές,η
συχνή χρήση των κοινωνικών δικτύων (facebook,twitter κλπ) και η επέκταση του
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διεθνούς εμπορίου έχουν συνδράμει στην αύξηση των διαδικτυακών αγορών (online).Παρά την δυσπιστία των Ελλήνων καταναλωτών για την ασφάλεια σε αυτού
του είδους τις συναλλαγές η χρήση τους έχει αυξηθεί ενώ για κάποιες υπηρεσίες
είναι επιβεβλημένη (αγορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραμμάτων,
αεροπορικών εισιτήριων κλπ). Σύμφωνα με έρευνες οι Έλληνες αγοράζουν κυρίως
λογισμικό και hardware (το 90%), εισιτήρια ταξιδιών(το 78%), οικιακά είδη, ρούχα
και παπούτσια(το 47%), κοσμήματα(το 25%), καλλυντικά (το 24%), προϊόντα σούπερ
μάρκετ (το 11%) και είδη γρήγορου φαγητού(το 6%)58.Στην καθιέρωση αυτού του
είδους των συναλλαγών έχουν συνδράμει και οι τράπεζες με δημιουργία smart-chip
καρτών με σκοπό να αυξήσουν τα κέρδη τους αλλά και να προστατέψουν τον
καταναλωτή.
Οι δυνατότητες που δίνονται από την διαδικτυακή πώληση είναι εξαιρετικά
σημαντικές για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.Ακόμα και οι
πιο απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να μεταπωλήσουν τα προϊόντα τους από
την μια μεριά του κόσμου στην άλλη.Οι διαδικτυακές αγορές και ο ρυθμός τους
δείχνουν τις ανάγκες της αγοράς,τονώνουν την τοπική επιχειρηματικότητα,βοηθούν
στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων ή και μικρών επιχειρήσεων και προάγουν την
καινοτομία.
Ωστόσο τίθεται το θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών.Σημαντικότερο είναι το
ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και η πιθανή χρήση τους για παράνομες
ενέργειες.Στο ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση με τους
νόμους 2472/1997 και 2744/1999 (εναρμόνιση με την οδηγία 97/66/ΕΚ και
αργότερα 2002/58/ΕΚ-πεδίο τηλεπικοινωνιών) και την καθιέρωση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (οδηγια 95/46/ΕΚ)59.Στους νόμους γίνεται
ενδελεχής κατηγοριοποίηση των νόμιμων προϋποθέσεων και παρέχεται αυξημένη
προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.Ο νομοθέτης προβλέπει τους κανονισμούς
για την χρήση των προσωπικών δεδομένων για λόγους Ηλεκτρονικού Direct
Marketing.Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις δικτυακές συναλλαγές θα
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πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της επιχείρησης τους
και την ασφάλεια του καταναλωτή από φαινόμενα απάτης,και παράλληλα να μην
γνωστοποιούν τα στοιχεία που νομιμοποιούνται να κατέχουν σε τρίτους για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.Η ασφάλεια των συναλλαγών ,η προστασία του
διακινούμενου χρήματος και ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων
υποδεικνύουν επιχειρηματική ηθική.Για αυτό τον σκοπό οι εταιρείες θα πρέπει να
εγκαταστήσουν συστήματα αναχαίτισης από εξωτερικές επιθέσεις , συστήματα
εντοπισμού ιών καθώς και σύστημα αναχαίτισης από διαδικτυακούς hackers
(χορήγηση πιστοποίησης ISO 17024:2004,υπαρξη ηλεκτρονικής υπογραφής,σαφείς
οροί περί απορρήτου κλπ).

5.3.ζ. Ο νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και παράνομες πρακτικές
Το κράτος με σκοπό να διασφαλίσει τις σωστές πρακτικές για τον ανταγωνισμό
νομοθέτησε τον νόμο περί «Αθέμιτου Ανταγωνισμού» (νόμος 146/1914).Στο νόμο
προβλέπεται η απαγόρευση εμπορικών ή γεωργικών συναλλαγών που αντίκειται
στα χρηστά ήθη (άρθρο 1),απαγορεύεται μεταξύ άλλων ,η διοχέτευση πληροφοριών
των επιχειρηματικών πρακτικών (άρθρο 3) ή η παράγωγη ψευδών δηλώσεων με
σκοπό την βλάβη (άρθρο 12), διασφαλίζει το διακριτικό γνώρισμα της κάθε
επιχείρησης όπως όνομα ,επωνυμία επιχείρησης ,έντυπου κατοχυρωμένου από την
επιχείρηση κλπ (άρθρο 13),προστατεύει το απόρρητο της επιχειρήσεως από
εργαζόμενο της επιχείρησης σε τρίτους με σκοπό την βλάβη (άρθρο 16).Στα άρθρα
του νόμου γίνεται σαφές ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις δίκες
τους δυνάμεις ώστε να εξελιχθούν και να επιβιώσουν,χωρίς να προσπαθούν να
προκαλέσουν βλάβη στους ανταγωνιστές τους ή υποκλέψουν επιτυχημένες
επιχειρηματικές πρακτικές.Το σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει ωστόσο
οδηγήσει αρκετές εταιρείες σε παράνομες ενέργειες που σκοπό έχουν την
απόσπαση πληροφόρησης.Η πλέον γνωστή είναι η πρακτική του «ψαρέματος»
(phishing) ή της πρακτικής γνωστής με τον όρο «κοινωνική μηχανική»60.Το
«ψάρεμα» πληροφοριών γίνεται μέσω πλαστών ισότοπων ή πλαστού e-mail με
σκοπό την απόσπαση στοιχείων.Στην περίπτωση της κοινωνικής μηχανικής η απάτη
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γίνεται μέσω της χειραγώγησης ατόμων με σκοπό την συλλογή πληροφοριών
(κωδικοί , επιχειρηματικές πρακτικές ,συνεργασίες κλπ).
Οι κανόνες ,η καθιέρωση του υγιούς ανταγωνισμού και η επέκταση τους είναι
σαφώς δύσκολο εγχείρημα,αλλά δύνανται να υλοποιηθούν αν επικρατήσουν οι
σωστές δομές στο μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς
και η επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων.Η επιχειρηματική ηθική δίνει τα
απαραίτητα εχέγγυα προς αυτή την κατεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική κρίση,η έλλειψη πόρων,οι δυσοίωνες περιβαλλοντικές συνθήκες,τα
φαινόμενα φτώχειας,η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και των αγορών σε
συνδυασμό με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα καθώς και την αδυναμία του
οικονομικού συστήματος και των πολιτικών φορέων να προφυλάξουν την
επιχειρηματική δραστηριότητα και βιωσιμότητα,δημιουργούν την αναγκαιότητα
μιας ώριμης και υπεύθυνης λύσης.Η επιχειρηματική ηθική και οι ηθικοί
προβληματισμοί που την συνοδεύουν φαίνεται να μπορούν να θεμελιώσουν
θεωρητικές ,πρακτικές και οικονομικές λύσεις.Η άποψη ότι η μεγιστοποίηση του
κέρδους είναι ο μοναδικός εταιρικός στόχος φαίνεται να μην απαντά στις κοινωνικές
αναζητήσεις και απαιτήσεις.Οι πρακτικές του παρελθόντος απέτυχαν σε όλους τους
τομείς και μας φέρνουν αντιμέτωπους με την σκληρή πραγματικότητα όπου οι
συνθήκες ζωής χειροτερεύουν,το εισόδημα όλων μειώνεται και η επιχειρηματική
δραστηριότητα συρρικνώνεται.Αυτό το οποίο έχει πρωτίστως πληγεί είναι το αξιακό
μας σύστημα καθώς έννοιες όπως η ηθική , η δεοντολογία , η υπευθυνότητα ,η
ειλικρίνεια ,η συνέπεια ,ο σεβασμός στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον
ανάγονται στην σφαίρα του φαντασιακού ή συμβολικού τρόπου δράσης.Η
επιχειρηματική ηθική υποδεικνύει ότι η ηθική μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη
αρκεί να υπάρξει η θέληση και η στοχευμένη προσπάθεια προς αυτήν την
κατεύθυνση.Στο πλαίσιο αλλαγής του σημερινού «ηθικού» κατεστημένου θα πρέπει
να συνδράμει το σύνολο της κοινωνίας , το τραπεζικό σύστημα ,ο επιστημονικός
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κόσμος , οι πολιτικοί φορείς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων,εντός και εκτός
συνόρων.Οι αλόγιστες καταναλωτικές συνήθειες φαίνεται να αλλάζουν και η
παραπλανητική ανάπτυξη αντικαθίστανται από την ορθή καταναλωτική
συμπεριφορά και την μακροοικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα.Το υφεσιακό
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις επιβάλλει να
δημιουργηθούν δομές μέσω διαρθρωτικών αλλαγών,εξυγίανση του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα ,νέες υποδομές,μείωση της γραφειοκρατίας και βιωσιμότερο
φορολογικό σύστημα.Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την
χρηματοδότηση της καινοτομίας ,τον σεβασμό των μικρομεσαίων και μικρών
επιχειρήσεων θα δώσουν το έρεισμα για να αποδώσει η επιχειρηματική ηθική την
ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης οικονομίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
- Νικήτας Αλιπραντής ,Γιώργος Κατρούγκαλος , «Το ΔΕΚ ως απορρυθμιστής του εργατικού

Δικαίου», «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου», Τεύχος 5/2008
- Θεόδωρου Π. Λιανού-Θεοφάνη Ε. Μπένου, «Μακροοκονομικη Θεωρια &Πολιτική» Εκδοσεις Ευγ.
Μπένου
- Δημήτριου Ηλ. Μακρυγιάννη, «Κοσμολογία και ηθική του Δημόκριτου», Εκδόσεις Γεωργιάδη,
Αθήνα 1999
- Βασίλης Παπαδάκης,“Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία”, genesis
pharma s.a. ,Αθήνα 2002
- Θεοδόσιος Πελεγρίνης,«Ηθική Φιλοσοφία», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997,σελ. 110112
-Βασίλης Σωτηρόπουλος ,»Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων», Εκδόσεις
Σάκκουλα ,Αθήνα 2006
- Archie B. Carroll-Ann K. Buchholtz, “Business and Society”, seventh edition, South-Western
Cengage Learning, USA 2008,
- Herbert Spencer , “The Principles of Biology Volume I”, New York 1866,D. Appleton & Company
- Journal of Business Ethics, “Socratic Dialogue as a Tool for teaching Business Ethics”, Kevin
Morrell, September 2004, Volume 53

51

- Sandra B. Rosenthal, Rogene A. Buchholz , “Rethinking Business Ethics: A Pragmatic Approach”,
Εκδόσεις Oxford University Press, New York 2000
- Max Weber, “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 1905”,Εκδόσεις Unwin Hyman,
London & Boston 1939

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
- enimerwsi2.wordpress.com
- el.wikipedia.org/wiki
- www.innovation-ideas.gr
- www.socialeconomy.eu.org
- repository.edulll.gr
-www.whistleblowers.gov
- www.ethics.org/nbes
- users.auth.gr
-www.elte.org.gr
- www.eben.gr
-WWW. europa.eu
- www.ifestos.edu.gr
- www.minenv.gr
- www.csrhellas.org
-www.csr-ccci.org.cy
- www.csrhellas.gr
-SAMSUNG.COM
- www.guardian.co.uk
- www.gutenberg.netonlinereader

52

- http://plato.stanford.edu
-WWW. didefth.gr
-WWW. academic.udayton.edu.COM
- www.cs.ubc.ca
-panayiot.simor.ntua.gr
-www.csr-ccci.org.cy
-WWW.ELOT.GR
- www.nnet.gr
-www.hiia.gr

53

