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«Όινη ζέινπκε αλάπηπμε, αιιά αλ είζαη ζε ιάζνο δξόκν, πξόνδνο θαη αλάπηπμε 

ζεκαίλεη λα θάλεηο κεηαβνιή θαη λα γπξίζεηο πίζσ, ζην ζσζηό δξόκν». 

Clive Staples Lewis 1898-1963 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ εθδειψζεθε αξρηθά ζηηο ΗΠΑ, κε επίθεληξν ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ εμππεξέηεζεο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, έιαβε πνιχ γξήγνξα δηαζηάζεηο επηδεκίαο, πιήηηνληαο πνιιέο ρψξεο. 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή απηή θξίζε, επεθηάζεθε ηαρχηαηα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν, εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο κνξθήο ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκίαο, 

κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκία ζε δηεζλέο επίπεδν. Σφζν ε Δπξψπε, φζν θαη ε ρψξα καο, 

πξνζπαζνχλ ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ λα θηλεζνχλ πξνο κηα βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε βάζε ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, ηε δηαθάλεηα, ηελ 

αμηνθξαηία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ην αίζζεκα επζχλεο πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Η έιιεηςε επηρεηξεζηαθήο εζηθήο, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία αθφκε θαη ηελ φμπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, φκσο ε χπαξμή 

ηεο, απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθπγή ηνπο θαη αθνξά ηα πξφζσπα 

θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο, αγγίδνληαο θάζε κνξθή δξάζεο θαη έθθξαζήο ηνπο. 

Οπζηαζηηθά, σο επηρεηξεκαηηθή εζηθή ελλννχκε ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επηρείξεζεο απέλαληη ζην εηαηξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία ψζηε λα πξνάγεηαη, 

παξάιιεια κε ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο, ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, ε πξφνδνο θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

Δπηπιένλ, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά βαζίδεηαη ζε εηαηξηθέο αμίεο θαη είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε αξρή ηνπ κνληέινπ ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: ηελ ινγνδνζία, ηε δηαθάλεηα, ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνλ ζεβαζκφ 

ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
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θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζνπκε ηελ επηρεηξεζηαθή εζηθή θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηεο ζηε ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή θαη φρη κφλν πξαγκαηηθφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρεη παξαηεξεζεί φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ 

ηηο δηαθξίλνπλ ε εζηθή ζπκπεξηθνξά, παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία. Δπηπιένλ, ζα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ηελ έλλνηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, επηζεκαίλνληαο ηελ αμία θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Σέινο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, ζα παξνπζηαζηνχλ  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ζα δηελεξγεζεί ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, βαζηδφκελνη ζε 

πνζνηηθή έξεπλα ζε έλα επξχ δείγκα, ηφζν  ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο  

γεληθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο θαη ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

«Τίπνηα δελ καο εκπνδίδεη λα εθπαηδεύζνπκε έλαλ άλζξσπν κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα 

κελ παξαβηάδεη ηνλ εζηθό λόκν, αθόκα θαη γηα ζθνπνύο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ θαη ηαπηόρξνλα λα εληζρύζνπκε θαη λα ελζαξξύλνπκε εθείλα ηα πςειά 

αηζζήκαηα ζηα νπνία ζηεξηδόκαζηε, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπκε ηνπο αλζξώπνπο από 

πνηαπά θαη άζιηα αληηθείκελα θαη λα ηνπο παξάζρνπκε κηα πςειόηεξε αληίιεςε ηεο 

επηηπρίαο ζηε δσή... Αμίδεη λα ηνπο εθπαηδεύζνπκε λα αηζζάλνληαη σο επηιήςηκα αιιά θαη 

ππνηηκεηηθά όρη κόλν ην ζθάικα θαη ηελ πξαγκαηηθή θαθία αιιά θαη ηελ απνπζία επγελώλ 

ζηόρσλ θαη επηδηώμεσλ». (J. S. Mill, 1806-1873) 

Η εζηθή πξνβιεκαηίδεη εδψ θαη πνιιά ρηιηάδεο ρξφληα ηελ αλζξσπφηεηα, εμειίζζεηαη 

ζπλερψο θαη επεξεάδεη φρη κφλν ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ηελ εηαηξηθή αληίιεςε θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ νη επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη ηνλ αληαγσληζκφ. Έλλνηεο φπσο ε αμηνπηζηία, ε 

επειημία, ε δηαθάλεηα, ε αμηνθξαηία, ε πεηζαξρία, ε αθεξαηφηεηα, ε δηάξθεηα, ε επάξθεηα, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα, ε πνηφηεηα, ην αίζζεκα επζχλεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο πινπνηνχληαη , ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεκεία αλαθνξάο θαη 

λα απνηππψλνληαη ζηελ πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο.  

χκθσλα κε ηνπο Νφκνπο ηεο Ηζηθήο (Gillon 1986), ν άλζξσπνο νθείιεη λα ελεξγεί κε 

γλψκνλα ην θαιφ φισλ, λα πξνζηαηεχεη ηε δσή θαη λα κελ ηελ θαηαζηξέθεη, λα ζέβεηαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πεξηνπζία ησλ άιισλ, λα πξνζηαηεχεη θαη λα βνεζά ηνπο αδπλάηνπο 

θαη ηέινο λα είλαη ρξήζηκνο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, λα κελ είλαη 

εθδηθεηηθφο θαη λα ζπζηάδεηαη γηα απηνχο. 

Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζην 

εηαηξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία, ψζηε λα πξνάγνληαη ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο, ην 

θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, ε πξφνδνο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Πνιινί ζεσξνχλ πσο ε επηρείξεζε 

δελ ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ηελ εζηθή αιιά κφλν κε ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Άιινη 
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ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη εμ’ νξηζκνχ δπλαηφ κία επηρείξεζε λα είλαη εζηθή γηαηί 

ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν, ζεκηηφ ή αζέκηην, γηα λα επηηχρεη ηελ πνιππφζεηε γηα απηήλ 

θεξδνθνξία (Andrė Comte Sponville, Διεπζεξνηππία 2005). Τπάξρνπλ φκσο θαη εθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο ε εηαηξηθή εζηθή είλαη 

ζεκηηή. 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο, Αλη. 

Γθφξηδε,
 

«ν ξόινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο είλαη κνλόδξνκνο ζηελ απνθπγή ηέηνησλ 

γεγνλόησλ, εηδηθά αλ ζπλνδεύεηαη από έλα θαηάιιειν εηαηξηθό θαη θξαηηθό ζεζκηθό πιαίζην, 

θαζώο θαη αλ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο, ην νπνίν ζπλερώο 

θαιιηεξγείηαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη πξνβάιιεηαη δπλακηθά από ηε δηνίθεζε».  

Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζαθψο  είλαη θαη παξάγνληαο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν, αληηβαίλνπλ θάζε έλλνηα εζηθήο θαη γηα 

απηφ βξηζθφκαζηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Η ζχγρξνλε επηρείξεζε, νθείιεη λα έρεη 

θνηλσληθά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ 

θνηλσληψλ, δηφηη κφλν έηζη κπνξεί λα πξνρσξήζεη βηψζηκα ε αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Γηακέζνπ απηψλ, νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη ηθαλέο λα αλαηξέςνπλ νπνηαδήπνηε 

εκπφδηα εκθαληζηνχλ απεηιεηηθά ζην δξφκν ηνπο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Όκσο νη λέεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία, έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ. Η 

θξίζε, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ζπλερψο αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη 

επθαηξίεο θαη ίζσο θαη δπζθνιίεο (ιφγσ ηεο θξίζεο) γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε ηνπιάρηζηνλ 

καθξνπξφζεζκα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηεο, αιιά απηφ φκσο δελ ζα πξέπεη λα 
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είλαη θαη ν κνλαδηθφο ζθνπφο ηεο. Οθείιεη λα αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεζηαθή εζηθή ηεο θαη λα 

είλαη θηιηθά πξνζθείκελε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αλαπηχζζνληαο έλα θνηλσληθφ πξφζσπν 

(πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θιπ). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΨΡΙΑ 

Η ειιεληθή νηθνλνκία γηα έβδνκν ζπλερέο έηνο (2008-2015) παξακέλεη ζε θαηάζηαζε 

βαζηάο χθεζεο θαη απμεκέλεο αλεξγίαο, ρσξίο νξαηά ζεκεία αλάθακςεο ζηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Η ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

ζπληαμηνχρσλ θαζψο θαη ηνπ ΑΔΠ, ζπλππάξρεη κε κηα νξηαθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη κε 

κηα ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ζε βαζκφ πνπ ζχκθσλα θαη κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (ΔΔ, ΔΚΣ, ΓΝΣ) αδπλαηεί λα θαηαζηεί βηψζηκν.  

Η ζπλερήο απηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Διιάδαο, έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο επηδφζεηο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Οη 

επηρεηξήζεηο δέρνληαη έληνλεο πηέζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

Αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα επαλεμεηάζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή, ηηο 

επελδχζεηο θαζψο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Ulrich, 

Rogovsky & Lamotte, 2009). Οη ζπλέπεηεο απφ ηηο ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηεξάζηηεο. Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο 

πξνζιήςεηο θαη πνιιέο είλαη εθείλεο πνπ απνιχνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ.  

Με ηελ επηηάρπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ειθπζηηθφηεξνπ επελδπηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο,  απειεπζέξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ,  ηαρχηεξε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, αλαπηπμηαθφο λφκνο, επειημία 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θιπ., θαζψο επίζεο θαη κε ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ιφγσ ηεο θξίζεο, αλακέλεηαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ ηάζεσλ εμέιημεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Τπνζηεξίδεηαη,  φηη απφ εθέηνο ζα ζηακαηήζεη ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη 

ζα ππάξμεη επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο (+0,6% ην 

2014 θαη +2,9% ην 2015, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). 
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Πίλαθαο: Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο - Χεηκώλαο 2015 

Πξνβιέςεηο γηα ηελ Διιάδα 
2013 2014 2015 2016 

Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (%, ζε εηήζηα βάζε) -3,9 1,0 2,5 3,6 

Πιεζσξηζκφο (%, ζε εηήζηα βάζε) -0,9 -1,4 -0,3 0,7 

Αλεξγία (%) 27,5 26,6 25,0 22,0 

Ιζνδχγην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (% ηνπ ΑΔΠ) -12,2 -2,5 1,1 1,6 

Αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο (% ηνπ ΑΔΠ) 174,9 176,3 170,2 159,2 

Ιζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (% ηνπ ΑΔΠ) -2,3 -2,0 -1,5 -0,9 

Πεγή: Επξσπατθή Επηηξνπή, http://ec.europa.eu   

Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, κεηψλεη ηνπο θνηλσληθνχο αληαγσληζκνχο θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ επηπρία, ελψ ε βηνκεραληθή αχμεζε, αγθαιηάδεη θαη πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Σέινο ε θνηλσληθή αλάπηπμε 

είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλζξψπηλεο απειεπζέξσζεο, αλάηαζεο θαη επδαηκνλίαο, πνπ 

πξνυπνζέηεη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη απαηηεί ηε βηνκεραληθή αχμεζε, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη 

επηζθξαγίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

1.1. Η Επιχειρηματικότητα ςτην Ελλάδα 

Η ειιεληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν βαζηάο θξίζεο κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηε ζπλερή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ χθεζε πνπ 

παξακέλεη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά, γεγνλφο πνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία θαη 

ζηηο επηδφζεηο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Η επηδείλσζε είλαη πιένλ δηάρπηε θαη ζε 

φιν ην εχξνο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ πηψζε ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ, ηελ αλαηξνπή ζηελ θεξδνθνξία θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο 

βάζεο ηνπ εκπνξίνπ. Η θξίζε ζαθψο θαη επεξέαζε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγψληαο 

αξθεηά πξνβιήκαηα. 

http://ec.europa.eu/
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΙΜΔ-ΓΔΒΔΔ πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ εηαηξεία ΜARC ΑΔ, αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ  θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζηε ρψξα καο,  ζε παλειιαδηθφ δείγκα 1009 πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (0-49 

άηνκα πξνζσπηθφ), ζην δηάζηεκα 17 έσο 26 Φεβξνπαξίνπ 2015 έρνπλ σο εμήο («Δμακεληαία 

απνηχπσζε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο», epixeiro.gr, 15-04-2015): 

 Σα κεηξήζηκα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδίξνο, δήηεζε, παξαγγειίεο, 

ξεπζηφηεηα) εκθαλίδνληαη λα δηαηεξνχλ κηα «απφζηαζε» απφ ηελ αηζηφδνμε νπηηθή ησλ 

γεληθψλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο ςπρνινγίαο πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαηαγξάθνπλ αξλεηηθέο επηδφζεηο ζε φινπο ηνπο δείθηεο. 

Μφιηο 1 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο παξνπζίαζε θέξδε ηε ρξήζε πνπ καο πέξαζε, ελψ ην 37,3% 

θαηέγξαςε δεκίεο. Οη επηρεηξήζεηο κε πςειφ θχθιν εξγαζηψλ θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζσπηθφ (>5 αηφκσλ) ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φια ηα κεγέζε. 

 ηα ππφινηπα κεγέζε, πάλσ απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλνπλ θαη ζε απηφ ην 

εμάκελν κείσζε ηνπ ηδίξνπ (53,2%), ηεο δήηεζεο(55,2%), ησλ παξαγγειηψλ 

(58,9%).χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΙΜΔ-ΓΔΒΔΔ εθηηκάηαη φηη ε ζπλνιηθή πηψζε 

ζην ηδίξν ηελ ηειεπηαία ρξνληά άγγημε ην 13% (Φεβξνπάξηνο 2014- Φεβξνπάξηνο 2015). 

Η ζπλνιηθή πηψζε ηνπ ηδίξνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο αγγίδεη ην 77 %. Ο θιάδνο ηνπ 

εκπνξίνπ εκθαλίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο απψιεηεο. 

 Πεξηζζφηεξν αλεζπρεηηθά είλαη ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

επέλδπζεο, αθνχ ην 62,4% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε επηδείλσζε ζην δείθηε 

ξεπζηφηεηαο, ελψ κφιηο ην 12,1% πξνρψξεζε ζε επελδχζεηο. ε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαίλεηαη λα ην δηαηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο κηθξήο ειηθίαο (έσο 5 

εηψλ), κε πςειφ ηδίξν θαη κε πξνζσπηθφ > 5 αηφκσλ. 

 Σν γεγνλφο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ηείλεη νξηαθά ζε έλα ζεηηθφηεξν κνλνπάηη 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη καθξννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, απνηππψλεηαη ζηηο ηάζεηο ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. H δηαθνξά αξλεηηθψλ-ζεηηθψλ απνηηκήζεσλ, κεηψλεηαη ζην -50,2 

(απφ -54,0 ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα θαη -85,5 ηνλ Ινχιην ηνπ 2012), ελψ ελδείμεηο 

ζηαζεξνπνίεζεο δείρλνπλ 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο. 

 Πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθή (ηνπιάρηζην ηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, 

Φεβξνπάξηνο 2015) είλαη ε εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ην επφκελν εμάκελν, φπνπ ζε φινπο ηνπο δείθηεο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή βειηίσζε 

ηνπ ηζνδπγίνπ ζεηηθψλ – αξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ. πγθεθξηκέλα, κφιηο 3 ζηηο 10 

επηρεηξήζεηο (31,4% απφ 56,1% ζηελ έξεπλα Ινπιίνπ 2014) πξνβάιινπλ αξλεηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ην επφκελν εμάκελν, ελψ γηα 1 ζηηο 4, νη πξννπηηθέο εκθαλίδνληαη λα 

είλαη βειηηνχκελεο. Γηα ηνπο δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ θαη δήηεζεο, ν ιφγνο αξλεηηθψλ-

ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ είλαη 3:2, ελψ γηα ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο, παξαγγειηψλ θαη 

επέλδπζεο ν ιφγνο πξνζεγγίδεη ην 2:1. 

Σν κέιινλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ θξίζε θξίλεηαη αβέβαην. Η θξίζε, 

νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηα φξηα 

αληνρήο ηνπο. Οη ρξφληεο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα, αλεβαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο πξνζνρήο. Οη επηρεηξεκαηίεο, δελ πξέπεη λα παληθνβάιινληαη αιιά λα 

ρεηξίδνληαη κε ςπρξαηκία φιε απηή ηελ αβεβαηφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη δηνξαηηθέο θαη 

θαιά πξνεηνηκαζκέλεο κπνξεί λα δηαθξίλνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο κέζα ζηελ θξίζε θαζψο 

φπσο θάζε λφκηζκα έρεη δχν φςεηο, έηζη θαη ε θξίζε απφ ηε κηα απνηειεί πεξίνδν δνθηκαζίαο 

θαη απφ ηελ άιιε ζπληζηά κηα κνλαδηθή επθαηξία λα γίλνπκε θαιχηεξνη θαη δπλαηφηεξνη. 

αλ απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα έρνπλ αιιάμεη. Ο 

θαηαλαισηήο είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν επαίζζεηνο ζην ζέκα ηεο ηηκήο ρσξίο λα είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ράζεη θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Μεηξά ηα ρξήκαηά ηνπ, θάλεη έξεπλα αγνξάο πξνηνχ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ, 

αλαδεηά έμππλεο ιχζεηο θαη ζηξέθεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε πξνζηηέο ηηκέο θαη φζν 
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ην δπλαηφλ θαιχηεξε πνηφηεηα. Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο γλσξίδνπλ άλνδν ελψ ην 

brand loyalty έρεη κεησζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (Gerzema, 2009). Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πξνζηηέο θαη ζπκθέξνπζεο ιχζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο πξνζέρνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληέμνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ θξίζε ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ πςειφ 

αληαγσληζηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, λα είλαη επέιηθηεο, 

λα πξνζαξκφδνληαη έγθαηξα, λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία 

θαη ηα δηάθνξα ζχγρξνλα κέζα. 

 

1.2. Περί Ηθικήσ 

«Γηα λα έρεηο κεγάιε πηζαλόηεηα λα ηα θαηαθέξεηο ζπνπδαία ζε απηό ηνλ θόζκν, 

πξέπεη από ηελ αξρή λα απνθαζίζεηο λα πξνρσξήζεηο κε εζηθή»(Greenspan Alan,2001)  

Πνιιέο θνξέο αθνχκε γηα εηαηξείεο πνπ θιείλνπλ αθήλνληαο εθαηνληάδεο πειάηεο ρσξίο 

ηα πξντφληα πνπ είραλ πξνπιεξψζεη ή γηα εθείλν ην πινίν πνπ δελ είρε ζπληεξεζεί ζσζηά θαη 

βνχιηαμε παίξλνληαο καδί ηνπ ηφζνπο αλζξψπνπο. Αιιά ηη γίλεηαη κε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, 

δελ πξνβιέπνληαη θπξψζεηο γηα απηέο ηηο επηρεηξεκαηηθέο αηαζζαιίεο; Φπζηθά, αιιά δελ 

ππάξρεη εζηθή θινπήο ή απάηεο ή εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ (Θαλφπνπινο Γ., 2009). Απηφ 

ππνλνεί πσο κφλν φηαλ ζπιιεθζνχκε πξέπεη λα πιεξψζνπκε γηα ηελ παξάλνκε ελέξγεηα. 

 Χο φληα θνηλσληθά, έρνπκε κάζεη απφ ηελ νηθνγέλεηά καο, ην ζρνιείν, ηελ θνπιηνχξα 

καο, ηελ ρψξα καο λα έρνπκε αμίεο, αξρέο, πηζηεχσ, ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη λα 

αθνινπζνχκε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Απφ εδψ μεθηλά ν ρψξνο ηεο εζηθήο. Γίλνπκε ζηνπο 

πειάηεο καο ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέθνπλ ην πξντφλ καο νπνηεδήπνηε παξνπζηάδεη 

ειαηηψκαηα, δηφηη έηζη νξίδνπκε ην ζεβαζκφ καο ζηνλ πειάηε θαη επεηδή ε επηρείξεζή καο ην 

ζεσξεί δενληνινγηθά ζσζηά. Δπηζπκνχκε ε θνηλσλία λα πηζηεχεη φηη ε επηρείξεζή καο είλαη 

εζηθή, ζπλεηή, εγθξαηήο, ζεηηθή.  
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Η εζηθή είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλδηαιιαγέο, φπσο είλαη άιισζηε ζε θάζε αλζξψπηλε ζπλαλαζηξνθή. Ση είλαη φκσο εζηθή; 

 Ηζηθή είλαη ν θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αμίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, όζνλ αθνξά ηελ νξζόηεηα ή ηελ αθαηαιιειόηεηα πξάμεσλ 

θαη ηελ αγαζόηεηα ή κε θηλήηξσλ ή ζθνπώλ. 

 Ηζηθή είλαη θάζε δηδαζθαιία ζξεζθείαο, ηδενινγίαο ή δνγκαηηθώλ πεπνηζήζεσλ πνπ 

θαζνξίδεη ηη είλαη θαιό θαη ηη είλαη θαθό ή ηη επηηξέπεηαη θαη ηη απαγνξεύεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πιαίζην. 

 Ηζηθή είλαη έλα ζπλερώο εμειηζζόκελν ζύλνιν θαλόλσλ αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ραξαθηεξίδεη κία θνηλσληθή νκάδα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή. 

 Ηζηθή είλαη ην ζύλνιν ησλ αξρώλ θαη ησλ αμηώλ πνπ έρεη δηακνξθώζεη θαη ηεξεί έλα άηνκν 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

 ε πην πξαθηηθή βάζε, ε εζηθή αζρνιείηαη κε ην πώο νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηνπο 

άιινπο θαη ηα ππόινηπα όληα, ώζηε λα πξνάγεηαη ην θνηλσληθό ζπκθέξνλ, ε πξόνδνο, ε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ε έλλνηα ηνπ θαινύ ή ηνπ θαθνύ, ηνπ δίθαηνπ ή ηνπ άδηθνπ. 

 Καηά ην θηινζνθηθφ ελλνηνινγηθφ ηεο νξηζκφ, εζηθή είλαη ε κειέηε ησλ εζώλ, (αμηώλ, 

αληηιήςεσλ ζπκπεξηθνξώλ) κηαο θνηλσλίαο θαη θαη’ επέθηαζε ην ζύζηεκα ησλ θαλόλσλ 

ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ξπζκίδεη ηηο πξάμεηο θαη ζηάζεηο κηαο θνηλσλίαο ζε νξηζκέλν 

ηόπν θαη ρξόλν (Γξαπαληψηεο Ι, 2013). 

Με βάζε ηνπο νξηζκνχο απηνχο είκαζηε ζε ζέζε λα νξίζνπκε έλα άηνκν σο εζηθφ ή 

αλήζηθν. Πξφθεηηαη δειαδή γηα αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ή δελ είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο απνδεθηνχο λφκνπο πεξί εζηθήο. 
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1.3. Επιχειρηςιακή Ηθική 

Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, εθηφο απφ ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα αξρίδεη θαη ε 

επηρείξεζε λα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ πνιηηηθφ ξφιν. Η επηρείξεζε νπζηαζηηθά είλαη ην 

ζχλνιν ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε δηαδηθαζηψλ, ην ζπλδπαζκφ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο. Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη 

κνξθή ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο πνπ εμεηάδεη εζηθέο αμίεο θαη εζηθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Πσο λνείηαη φκσο ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή; 

Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη ε εθαξκνγή ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γεληθώλ 

αξρώλ πεξί εζηθήο, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγηθή εμηζνξξόπεζε θαη ζύλζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη 

ησλ ζρέζεσλ επηρείξεζεο- κεηόρνπ- εξγαδνκέλνπ- πξνκεζεπηή- πειάηε- θαηαλαισηή- 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ. ην επξχηεξν πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο εγγξάθνληαη ηφζν ε 

επηδίσμε ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, φζν θαη ε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη ε ελαζρόιεζε δειαδή θαη ε 

αληηκεηώπηζε ηεο επηρείξεζεο, απέλαληη ζην εηαηξηθό ηεο πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία ώζηε 

λα πξνάγεηαη, παξάιιεια κε ην επηρεηξεκαηηθό θέξδνο, ην θνηλσληθό ζπκθέξνλ, ε πξόνδνο, ε 

δεκηνπξγηθόηεηα. 

Η επηρεηξεζηαθή εζηθή κπνξεί λα θαζνξηζηεί επίζεο όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

1. εζηίαζε ζηελ θνηλσληθή επζχλε. 

2. έκθαζε ζηελ ηηκηφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε. 

3. έκθαζε ζην ρξπζφ θαλφλα. 

4. ηηκέο πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ζπκπεξηθνξά ή κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

θάπνηνπ. 

5. ππνρξεψζεηο, επζχλεο, θαη δηθαηψκαηα πξνο ηελ επζπλείδεηε εξγαζία ή ην δηαθσηηζκέλν 

ζπκθέξνλ 
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6. θηινζνθία γηα ην ηη είλαη θαιφ θαη θαθφ. 

7. εζηίαζε ζηε κεκνλσκέλε ζπλείδεζε ή/θαη ην λνκηθφ ζχζηεκα θάπνηνπ. 

8. ζχζηεκα ή ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο πνπ εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θάπνηνπ. 

9. αλεζπρία γηα ηελ αθεξαηφηεηα, ηη νθείιεη λα είλαη, ζπλήζεηα, ινγηθή, ή/θαη αξρέο ηνπ 

Αξηζηνηέιε. 

10. έκθαζε ζηελ αξεηή, εγεζία, ραξαθηήξαο εκπηζηεπηηθφηεηα, θξηηηθή ησλ άιισλ, 

ηνπνζέηεζε ηνπ Θεφ πξψηα, θιπ. 

 

Μεξηθέο από ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα όξηα ηεο εηαηξηθήο εζηθήο είλαη: 

1. Η εηαηξηθή εζηθή είλαη εθαξκνζκέλε «εζηθή». Φέξλεη απαληήζεηο, φρη κφλν  δηακάρε. 

Αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δελ απνβάιινπλ αιιά πνπ 

ππεξβαίλνπλ  γεληθεπκέλεο ηδηφηεηεο φπσο ηελ ηηκηφηεηα ή ηε δηθαηνζχλε. 

2. Η εηαηξηθή εζηθή εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο. Πξέπεη λα είλαη απνδεθηή θαζψο επίζεο θαη 

βεβαησκέλε. Η ηζρχο ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ακνηβαία απνδνρή. 

3. Η εηαηξηθή εζηθή κπνξεί ζπρλά λα ζεζκνπνηεζεί  κε  ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη  

θαλφλεο . 

4. Η εηαηξηθή εζηθή ζρεδηάδεηαη γηα λα παξέρεη έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή ηεο θαηαλφεζεο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα ζπλαιιαγή ή ζε κηα ζρέζε, 

απινπνηψληαο απέξαληα ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ παξνρή ηεο 

πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνζέζεσλ/ζρέζεσλ. 

5. Μηα εηαηξηθή εζηθή (ή πξφηππν ζπκπεξηθνξάο) ηζρχεη κφλν γηα ηνλ ηνκέα ηεο θνηλήο 

απνδνρήο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπλαιιαγή. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο βάζεηο εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ θάζε 

επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά. 
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Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο είλαη απιφο θαη νπζηαζηηθφο. ηφρνο ηεο 

είλαη λα θαηαζηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ππεχζπλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη λα 

ηηο σζήζεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο. ηελ νπζία απνζθνπεί 

ζηελ επίηεπμε ηεο καθξνρξφληαο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ 

επεκεξία φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

1.4. Πλεονεκτήματα Επιχειρηματικήσ Ηθικήσ 

Η εθαξκνγή ελφο κνληέινπ επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη ηα 

εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 πλεηζθέξεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

 Καιιηεξγεί θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ ηεο. 

 Δμαζθαιίδεη θαη δηαηεξεί ηε ζεηηθή εηθφλα θαη θήκε ηεο επηρείξεζεο. 

 Καιιηεξγεί θιίκα αμηνθξαηίαο θαη δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δληζρχεη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. 

 Δληζρχεη ηελ πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ. 

 Απνθεχγεη λνκηθά πξνβιήκαηα. 

 Γεκηνπξγεί  ηζρπξφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο, κε άκεζν 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο. 

 Η επηρείξεζε απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Καη αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε νξζψο φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

εζηθή απνηειεί γηα ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηα απαξαίηεηε αλαγθαηφηεηα. Οη 

νξγαληζκνί, απνδερφκελνη εζηθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο θαη πην νξζνινγηθέο πνιηηηθέο, 

ζίγνπξα, ζα ππεξεηνχζαλ θαιχηεξα ηελ θνηλσληθή ηνπο ηδηφηεηα. Αιιά απηφ, ην νπνίν έρεη 

ηειηθά ζεκαζία, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξαθηηθέο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα γίλνπλ 
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απνδεθηέο απφ ην πνιπζχλζεην θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξαθηηθέο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ 

εζηθή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ απιψλ θαηαλαισηψλ. 

 

1.5. Ο κώδικασ Δεοντολογίασ και Ηθικήσ 

Ο θώδηθαο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο είλαη νη δηαηππσκέλεο θαη 

αθνινπζνύκελεο αξρέο ζπκπεξηθνξάο ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ζηεξίδνπλ 

ηνπο ζηόρνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο επηθνηλσλνχλ κε ηνλ 

θψδηθα απηφ ζην εζσηεξηθφ (δηνίθεζε, εξγαδφκελνη) θαη ζην εμσηεξηθφ (πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, θιπ) πεξηβάιινλ έηζη ψζηε  λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη αμίεο θαη νη αξρέο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο βαδίδεη ε επηρείξεζε. 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο, αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ηππηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζεκαηνδνηεί ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο 

(Αζπξίδεο Γ.,2010). Απνηειεί κηα έγγξαθε δήισζε, πνπ θαζνξίδεη επαθξηβψο ηηο εηαηξηθέο 

αξρέο, ηελ εζηθή, ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο. Αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάιεςε επζπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππαιιήινπο, ζηνπο κεηφρνπο, ζηνπο πειάηεο, ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζε θάζε άιιν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο (stakeholders).  

πκπεξηιακβάλνληαη δειαδή, ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο θαη ππαιιειηθέο νδεγίεο γηα ηε 

ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ, πεγέο αλαδήηεζεο ζπκβνπιψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαζψο θαη παξαδείγκαηα πξαγκαηηθά απφ επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ εζηθά δηιιήκαηα( 

Σξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξεία Siemens, ε νπνία θαηεγνξήζεθε γηα ηε 

δσξνδνθία θαη ηε δηαθζνξά πνιηηηθψλ θαη ζηειερψλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ). Δπίζεο, 

θαζνξίδεη έλα ζχλνιν θνηλψλ αμηψλ κε ζθνπφ λα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε ηαπηφηεηα θαη 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, φξακα, πξφηππα ζπκκφξθσζεο θαη θαλφλεο ζπλαιιαγήο – 

δηαπξαγκάηεπζεο, κε φινπο φζνπο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ έλαληη ηεο επηρείξεζεο.  
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Οξηνζεηεί ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: (α) ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

κεηαμχ ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηφζν ζε 

πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, (β) ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλψηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ γηα ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαη (γ) ζηελ εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζεζπίδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο.  

Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ 

δχζθνιεο εζηθέο θξίζεηο βάζεη ησλ αμηψλ ηνπ θψδηθα θαη λα γλσξίδνπλ φηη είλαη ππφινγνη γηα 

ηηο φπνηεο απνθάζεηο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζα θάλεη θαλεξφ φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

αθεξαηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή αθεξαηφηεηα. Ο θψδηθαο εζηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κέζα ζηελ επηρείξεζε βνεζά ζηελ άκεζε ξχζκηζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Γηαηππψλνληαο εζηθά πξφηππα, επζπγξακκίδνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο εζηθέο 

αμίεο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Οπζηαζηηθά, έλαο θώδηθαο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν από έλα ζύλνιν θαλόλσλ θαη δηαδηθαζηώλ, ην νπνίν νξίδεη ηη πξέπεη ή όρη λα 

θάλνπλ νη εξγαδόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο (Cassell et al., 1997). 

Σα πςειά πξφηππα εζηθήο δενληνινγίαο θαη ε πιήξε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο 

ηζρχνληεο εζληθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο εγγπάηαη ηελ παξνρή θαιψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ δίθαηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηελ απαγφξεπζε ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ηελ θαιή εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλαγλψξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη άιισλ κνξθψλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Adams et al (2001), ππελζπκίδεηαη φηη «ε παξνπζία ησλ θσδηθώλ εζηθήο 

είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Εηδηθόηεξα, ε απνπζία ησλ θαλόλσλ εζηθήο δίλεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηελ εληύπσζε όηη ε δηνίθεζε δελ δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ηεο εζηθήο, θαη επνκέλσο 

δελ ζα πξέπεη λα απαζρνιεί θαη ηνπο ίδηνπο». 
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Ο Κψδηθαο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απνηξνπή αλήζηθσλ ελεξγεηψλ, 

κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, θαη πξνέθηαζε ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο, 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε ζε βειηηψζεηο 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα, λα εκπνδίζεη ηηο δεκίεο θαη λα παξάμεη έλα βαζκφ λφκηκεο πξνζηαζίαο 

γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

1.6. Βιώςιμη Ανάπτυξη 

Ο φξνο βησζηκφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δσή θαη θπξίσο κε ηελ επηβίσζε ησλ 

αηφκσλ, ππαξρφλησλ θαη κειινληηθψλ, φπσο θαη ησλ πφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ιέμε 

«βησζηκφηεηα», ηίζεηαη απφ ηνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο πεξηβαιινληνιφγνπο, πνιηηηθνχο, 

δεκνζηνγξάθνπο θιπ, σο αληίζηνηρε ηεο Αγγιηθήο ιέμεο «sustainability», ρσξίο φκσο λα 

απνδίδεηαη επαθξηβψο ε έλλνηα ηεο αγγιηθήο ιέμεσο. 

Ο φξνο βηψζηκε αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία θαη παξάγνληεο νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο, θιπ. Δίλαη κηα νηθνλνκηθφ-θνηλσληθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπλδένληαη αξκνληθά νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη 

πεξηβαιινληνινγηθνί ζηφρνη ηεο θνηλσλίαο ζε έλα ηζνξξνπεκέλν πιαίζην. Βηψζηκε αλάπηπμε 

ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο φπσο επίζεο θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Με ηνλ φξν βηψζηκε αλάπηπμε ζα κπνξνχζε λα νλνκάζεη θαλείο εθείλε ηελ αλάπηπμε ε 

νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζεκεξηλψλ γελεψλ, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο 

απαηηήζεηο ησλ γελεψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δίλαη ηαπηφζεκε έλλνηα κε εθείλε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηεο νπνίαο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αέλαε δσή θαη 

πξνηεξαηφηεηά ηεο ε εμαζθάιηζε πνηφηεηαο δηαβίσζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο-πεξηβάιινλ, 

νηθνλνκία, πνιηηηζκφ, γηα φινπο θαη γηα πάληα. 
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Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, βηψζηκε αλάπηπμε ζεκαίλεη πηνζέηεζε επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ  θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ άιισλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ελψ πξνζηαηεχνπλ, δηαηεξνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο 

θαη θπζηθνχο πφξνπο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζην κέιινλ. 

Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζπλερψο αληαγσληζηηθή αγνξά. Απηφ ππνλνεί θαηλνηφκν ηξφπν 

δηαρείξηζεο θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Γειαδή, ζεβαζκφο ζηνλ εξγαδφκελν, ζην 

πεξηβάιινλ, ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηηο πφιεηο φπνπ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη. εκαίλεη 

επίζεο θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαη δηαηήξεζε ελφο πγηνχο 

αληαγσληζκνχ.  

Η αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βησζηκφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πιένλ επηηαθηηθή. Η βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί ην πιένλ θαηάιιειν 

κνληέιν αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζήκεξα. Η «βηψζηκε αλάπηπμε» ηε δεθαεηία ηνπ ’70, ε 

«εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε» θαη ε «εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» αξγφηεξα θαη ε «δηαθάλεηα» 

ζηηο κέξεο καο είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηδενινγηθέο παλνπιίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο γηα λα αληηκεησπίζεη ην ίδην, πάλσ- θάησ, πξφβιεκα: ηελ απιεζηία 

θαη ηε δηαθζνξά. 

Μία εζηθή επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλερίζεη ην γεληθφ ζηφρν ηεο αεηθνξίαο. ε εηαηξηθφ 

επίπεδν, ε βησζηκφηεηα ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα ζπλερίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ζηηο 

θπζηθέο, θνηλσληθέο θαη αλζξψπηλεο πξσηεχνπζεο (Zsolnai, L. 2012). Η αεηθφξνο αλάπηπμε 

απνηειεί ζεκειηψδε ζηφρν πνπ απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κε αιιεινεληζρπκέλνπο ηξφπνπο. Γηα λα επηδηψμνπλ ηελ αεηθνξία νη 

εηαηξείεο, πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ πξνεγκέλεο θαη θαηλνηφκεο πνιηηηθέο θαη εξγαιεία (Tencati 

2012). 
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1.7. Η επιχειρηςιακή ηθική ςτο διεθνέσ περιβάλλον 

«Με ηε ζπλερή δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε επηρεηξεζηαθή εζηθή θαη εηδηθόηεξα ε 

εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ιακβάλεη επηπξόζζεηε ζεκαζία, δεδνκέλνπ όηη ε ίδηα ε 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ζε ζπλδπαζκό κε κηα ηέηνηα επέθηαζε, κπνξεί λα ππνλνκεύζεη ηηο 

θνηλέο πνιηηηζηηθέο θαη εζηθέο αμίεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηα ήζε ησλ νκνηνγελώλ 

νξγαλώζεσλ». (Mahdavi, 2001) 

ηηο ψξηκεο θνηλσλίεο, φπσο ζηελ ΔΔ, έρνπλ πηνζεηεζεί ζεηξά απφ ζεζκηθά πιαίζηα θαη 

λφκνπο, πνπ απεπζχλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεηνχλ εθηφο απφ ηελ έληηκε 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη κε εζηθφ θαη θνηλσληθά ππεχζπλν 

ηξφπν. Αθφκε, ηνπο δεηνχλ ζπζηεκαηηθά λα θξνληίδνπλ γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, αιιά θαη γηα ηελ αεηθνξία 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Οη αλεζπρίεο γηα ηελ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζε άιιεο ρψξεο, 

εθδειψζεθαλ κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο, φπσο ε Πξάμε γηα ηηο Πνιηηηθέο Γηαθζνξάο ηνπ 

Δμσηεξηθνχ ηνπ 1977 θαη ε Πξάμε ησλ Sarbane-Oxley
1
 ηνπ 2002. Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηίζεληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε 

ή κε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ χπαξμε ή κε δηαθξίζεσλ αλάινγα κε ην θχιν, ηε 

ζξεζθεία, ηελ εζληθφηεηα θιπ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, 

ζηελ θάζε ρψξα. 

Αξθεηνί είλαη νη δηεζλείο θνξείο, φπσο ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη δηεζλή πξφηππα πξαθηηθήο γηα ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο 

                                                             
1 Ο λφκνο Sarbanes-Oxley Act ηνπ 2002, επίζεο γλσζηή σο ε «Μεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Λνγηζηηθήο Δηαηξείαο θαη 

Investor Protection Act» (ζηε Γεξνπζία) θαη «Δηαηξηθή Τπεπζπλφηεηα θαη Διέγρσλ θαη ηελ Πξάμε Δπζχλεο» (ζηε Βνπιή) 

θαη θνηλψο νλνκάδεηαη λφκνο Sarbanes-Oxley, Sarbox ή SOX, είλαη κηα Ηλσκέλεο Πνιηηείεο νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία 

ζεζπίζηεθε ζηηο 30 Ινπιίνπ 2002, ε νπνία θαζνξίδεη λέα ή βειηησκέλα πξφηππα γηα φια ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

εηαηξεηψλ ζηηο ΗΠΑ θνηλνχ, ηε δηαρείξηζε θαη ησλ δεκνζίσλ ινγηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Δίλαη ην φλνκά ηνπ απφ ηνπο ρνξεγνχο 

ησλ ΗΠΑ γεξνπζηαζηήο Paul Sarbanes (D-MD) θαη Δθπξφζσπνο ησλ ΗΠΑ Μηραήι Γ. Oxley (R-OH). 
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δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ βνήζεηα απηψλ ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ αξρψλ 

ηεο εζηθήο γεληθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ θψδηθεο νη νπνίνη ζα 

αληαλαθινχλ δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα βέιηηζηεο πξαθηηθήο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη αξθεηέο είλαη θαη νη δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζε ζέκαηα φπσο, ε θνξνινγία, νη κεηαθνξέο, ε 

αζθάιεηα, ε πξνάζπηζε επξεζηηερληψλ, επηρεηξεζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ θ.ά. 

Απηφ φκσο πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη κεξηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη 

εζηθά θαηάιιεινη ή ππνρξεσηηθνί ζχκθσλα κε ηελ θνπιηνχξα κηαο ρψξαο, κπνξεί λα είλαη 

εζηθά ακθηζβεηήζηκνη ζε κηα άιιε ρψξα. Η θαηαλφεζε ηεο ηαπσληθήο εζηθήο επεμεγεί 

δηάθνξεο θξηηηθέο ησλ Ιαπψλσλ εηο βάξνο ησλ ακεξηθάληθσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, 

ηνπ ηχπνπ φηη νη ακεξηθαληθέο εηαηξίεο επηθεληξψλνληαη κφλν ζηε βξαρππξφζεζκε πεξίνδν 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, απνιχνπλ ηνπο εξγάηεο ηνπο πνιχ γξήγνξα, ηα αλψηεξα ζηειέρε 

ηνπο πιεξψλνληαη ππέξνγθνπο κηζζνχο θιπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Ιαπσλία έρεη δερζεί 

θξηηηθή γηα δηαθξίζεηο θαηά ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, γηα ππεξβνιηθή απαζρφιεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, ζε ζεκείν πνπ θάπνηνη θπξηνιεθηηθά πεζαίλνπλ απφ απηφ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο δηεζλψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ. «Οπνηαδήπνηε έθεζε γηα ππνζηήξημε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ρώξαο 

πξνέιεπζεο έλαληη απηώλ ηεο ρώξαο ππνδνρήο ή αληίζηξνθα, απαηηεί ηελ έθεζε ζηνπο δηεζλείο 

θαλόλεο εζηθήο» (Bowie, 1988). Ο Bowie πξνβάιιεη ηξεηο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δηεζλείο 

θαλφλεο εζηθήο. Πξψηνλ, ππάξρεη ήδε κία εθηελήο ζπκθσλία αλάκεζα ζηα έζλε, φπσο απηφ 

απεηθνλίδεηαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζηε Γηαθήξπμε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Οηθνπκεληθά Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε 

πνιπάξηζκσλ δηεζλψλ «ζπλζεθψλ» πνπ θαζηδξχνπλ ηνπο θαλφλεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γεχηεξνλ, θάπνηνη θαλφλεο εζηθήο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ θάζε 
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θνηλσλία. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα απνδέρνληαη ηνπ εζηθνχο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο, θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Σξίηνλ, θάπνηνη εζηθνί θαλφλεο απαηηνχληαη γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλ θάπνηνη εζηθνί θαλφλεο ή αξρέο 

φπσο ε εηιηθξίλεηα, ε εληηκφηεηα, πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα π.ρ. ζε κία 

πνιπεζληθή επηρείξεζε, ηφηε ελδερνκέλσο απηνί νη θαλφλεο ή αξρέο λα πηνζεηεζνχλ απ’ φιεο 

ηηο πνιπεζληθέο, γηαηί απηέο πνπ δελ ζα ελεξγήζνπλ έηζη, πηζαλψο δε ζα επηβηψζνπλ.  

Η χπαξμε ησλ παγθφζκησλ θαλφλσλ εζηθήο ή ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, δελ ζεκαίλεη φηη ε αζθνχκελε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ίδηα ζε φιεο ηηο ρψξεο, αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Οχηε ζεκαίλεη φηη κηα πνιπεζληθή, απφ κία πςειά βηνκεραλνπνηεκέλε 

θνηλσλία, έρεη ηηο ίδηεο εζηθέο ππνρξεψζεηο κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, φηαλ αζθεί ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζε κία θησρή ρψξα. Ο De George (1993), αλ θαη πηζηεχεη 

φηη ππάξρνπλ παγθφζκηνη θαλφλεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο, πξνζζέηεη φηη ζε κηα ρψξα ζηελ 

νπνία εθιείπνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, αλζίδεη ε δηαθζνξά θαη ε επηβνιή 

ηνπ λφκνπ είλαη αλεπαξθήο, επηηξέπεηαη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα παξεθθιίλνπλ, φπσο π.ρ 

ε δσξνδνθία γηα λφκηκεο ππεξεζίεο. 

Σειηθά, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ επηρεηξεζηαθήο εζηθήο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνξξένπλ, δηθαηνινγνχλ ηελ πξνζπάζεηα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΕΤΝΑ 

Η Ελληνική Πραγματικότητα ςτον Επιχειρηματικό Κόςμο 

 

2.1. κοπόσ και ςτόχοι τησ έρευνασ 

Η εζηθή είλαη έλα θαηλφκελν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πνπ αθήλεη ηα ίρλε ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Η ζηξνθή ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ 

πηνζέηεζε επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο είλαη απνηέιεζκα ξαγδαίσλ επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ θαη 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο 

ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

Η έιιεηςή ηεο απνηειεί βαζηθή αηηία χπαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο 

θαη επηρεηξεκαηηθήο θξίζεο, ηεο νπνίαο ηηο ζπλέπεηεο βηψλνπκε ηα ηειεπηαία  ρξφληα . Δίλαη 

θαλεξφ ινηπφλ θαη κε βάζε ηα φζα έρνπλ ιερζεί παξαπάλσ, πσο γηα λα έρνπκε επηηπρεκέλε 

πνξεία πξνο κηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα πξέπεη καδηθά αιιά θαη μερσξηζηά θάζε 

επηρείξεζε, λα δξα βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ δενληνινγίαο, λα 

εθπιεξψλεη βαζηθέο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη  γεληθφηεξα λα 

πηνζεηεί ηελ εζηθή ζηνπο θφιπνπο ηεο.  

Η εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ νπζηαζηηθά αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο γχξσ ηνπο, ψζηε λα πξνάγεηαη ε πξφνδνο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην 

θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. πλεπψο, ιφγσ ηνπ έληνλνπ επεξεαζκνχ πνπ έρεη ε εζηθή ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Διιάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα, απνθαζίζακε λα 

αλαδεηήζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε, ζηε βησζηκφηεηα ή κε ηφζν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, σο έλα θαηλφκελν πνπ έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεξεχλεζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δηεμήρζε έξεπλα 

ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 
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Γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε, ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο εζηθήο θαη ηεο 

πηνζέηεζεο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζήκεξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απεπζχλζεθε ζε επηρεηξεκαηίεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, νη 

νπνίνη κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ επεζήκαλαλ ηνλ ξφιν ηεο εζηθήο ζηελ επηρείξεζή ηνπο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθέξεη ή κε, απηή, ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

γεληθφηεξα. 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη πξνζσπηθέο ζθέςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ην θαηλφκελν ηεο επηρεηξεζηαθήο 

εζηθήο ζηε ρψξα καο, θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ε πηνζέηεζή ηεο ζηελ βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Δπίζεο, δηεξεπλάηαη πνηά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

επηρεηξεκαηίεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ δχζθνιε ζπγθπξία πνπ πεξλά ε ρψξα καο, θαη πσο 

πξνβιέπνπλ ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπο. 

 

2.2. Ερευνητική μέθοδοσ 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κέζνδνο ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, δεκηνπξγήζεθε, κέζσ δεπηεξνγελνχο έξεπλαο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, έλα 

πιήξεο δνκεκέλν, θιεηζηψλ εξσηήζεσλ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε 3 κέξε. ην 

πξψην κέξνο ζπιιέγνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ κε 8 εξσηήζεηο. Σν 

δεχηεξν κέξνο (εξσηήζεηο 1-16) πεξηέρεη γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε γλψκε ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο χπαξμεο ηεο επηρεηξεζηαθήο εζηθήο θαη πφζν 

απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο αιιά 

θαη φιεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 
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Χο κέζνδνο κέηξεζεο επηιέρζεθε, θπξίσο, ε θιίκαθα Likert πέληε δηαβαζκίζεσλ (1-5) 

ψζηε λα εθθξαζζεί ην κέγεζνο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε κηα νξηζκέλε δήισζε. Καηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειήθζε ππφςε ε αλάγθε ζπλνπηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπκπιήξσζεο ε νπνία θαη δελ μεπεξλά ηα 12 ιεπηά.  

 

2.3. Εργαλείο τησ έρευνασ 

Η επηινγή ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ σο κέζνπ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζεσξήζεθε 

φηη ζα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή γηα ηελ θαηαγξαθή απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ζε 

ζρέζε κε άιινπο ηξφπνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Με ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ απαηηείηαη εηδηθφο 

εξεπλεηήο γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, νη απαληήζεηο δελ επεξεάδνληαη απφ ηε ζρέζε 

«ζπλεληεπμηάδνληα-εξσηψκελνπ» θαη εμαζθαιίδεηαη επηπιένλ ε αλσλπκία ηνπ εξσηψκελνπ, 

πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ηδηαίηεξα γηα έξεπλεο πνπ ε απάληεζε δελ είλαη θνηλσληθά 

απνδεθηή. 

 

2.4. Δοκιμή- Pretesting  

Σν πξψην ζρέδην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηελεκήζε ζε 10 εξσηψκελνπο. ην δνθηκαζηηθφ 

απηφ ζηάδην κεηξήζεθε ν βαζκφο θαηαλφεζεο, «απνδνρήο», θαζψο θαη εξκελείαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.   

Δληνπίζζεθαλ αλάγθεο ζπγρσλεχζεσο θαη αλαδηαηχπσζεο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη 

αιιαγέο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο νξηζκέλσλ εμ’ απηψλ. Η ηειηθή κνξθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δηακνξθψζεθε βάζεη ησλ σο άλσ δηνξζσηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη δίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα.  
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2.5. τατιςτική επεξεργαςία δεδομένων 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηα εξσηεκαηνιφγηα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

θαηαρσξήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (Statistical Package for Social Sciences) γηα 

επεμεξγαζία. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο πεξηγξαθηθήο 

αιιά θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Γηα ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο απιήο θαηαλνκήο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ζηελ θάζε 

θαηεγνξία ησλ κεηαβιεηψλ, δηαγξάκκαηα πίηαο, ξάβδσλ ή ζηειψλ γηα ηελ νπηηθή ηνπο 

απεηθφληζε θαζψο θαη αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα. 

ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο ζπλάθεηαο δηπιήο εηζφδνπ (Crosstabulations), ελψ γηα ηνλ έιεγρν 

ζεκαληηθφηεηαο εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ελδερνκέλσλ ρ
2
 (chi square test).  

Χο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο έξεπλαο νξίζηεθε ην 0,05. Όπνπ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο βξέζεθε κεγαιχηεξν ηνπ 0,05, ζεσξήζεθε φηη ε δηαθνξά δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη νπζηψδεο. Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη κηα δήισζε ηεο 

πηζαλφηεηαο λα πξνθχςεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα έλα δείγκα 

δεδνκέλσλ αλ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε (δειαδή, αλ ε ζπζρέηηζε είλαη 0.00) ζηνλ πιεζπζκφ 

απφ ηνλ νπνίν ιήθζεθε ην δείγκα.  

 

2.6. Διεξαγωγή έρευνασ 

Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο βαζίζζεθε ζηελ ηερληθή κε πηζαλφηεηαο. Γηαλεκήζεθαλ 200 

εξσηεκαηνιφγηα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25 

Φεβξνπαξίνπ έσο θαη 15 Μαξηίνπ. Η έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ κηα ζπζηεκαηηθή θαη 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε πξνζσπηθή επαθή. Οη εξσηψκελνη ηεο έξεπλαο, πξνρψξεζαλ ζηε 



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  29 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ -σο επί ην πιείζηνλ- πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξνζσπηθήο επαθήο. Μάιηζηα, κέζα θαη απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο εξσηψκελνπο, 

δφζεθαλ επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ην εξσηεκαηνιφγην θαη κπνξέζακε λα επηηχρνπκε 

θαη κηαο κηθξήο δηάξθεηαο ζπδήηεζεο, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ, θαηά ηελ νπνία εμάγακε 

επηπιένλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

2.7. Εγκυρότητα και Αξιοπιςτία τησ έρευνασ 

Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ, 

πξνζπαζήζακε λα ζπγθξνηήζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηα 

εξσηήκαηα θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ «θιεηζηνχ ηχπνπ», γηα λα είλαη εχθνιε θαη 

ζπγθεθξηκέλε ε απάληεζή ηνπο. Σνλίζηεθε αθφκε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε αλσλπκία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε ζεκαζία αμηνπηζηίαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Η έξεπλα δηελεξγήζεθε κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη ην δείγκα πεξηνξίζηεθε ζε 

200 επηρεηξήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην 

δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα είλαη απιψο 

ελδεηθηηθά.  

  

2.8. Παρουςίαςη ανάλυςη και ερμηνεία των δεδομένων 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ αλάιπζε έγηλε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ θάζε 

κεηαβιεηήο θαη ζπζρέηηζή ηνπο. 

Δπίζεο παξνπζηάδνληαη, πξψηα ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αηνκηθά-δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο θαηαλνκέο 

ζπρλνηήησλ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ 

δείγκαηνο θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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 Α΄ Μέξνο: Δεκνγξαθηθά Σηνηρεία 

Πίλαθαο 1 

Φχιν εξσηψκελσλ 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Άλδξαο 115 57,50 57,50 

Γπλαίθα 85 42,50 100,00 

χλνιν 200 100,00 0,00 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ πνπ πήξε κέξνο ζηελ έξεπλα (57,50%), είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ (42,50%). Η δηαθνξά ηνπο απηή 

αλαδεηθλχεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξφλν κε ην 

ρξφλν, έρεη αξρίζεη λα απμάλεηαη. Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, έρνπλ αξρίζεη ελεξγά λα 

εγνχληαη είηε λα έρνπλ κηα δηθή ηνπο επηρείξεζε. Θεσξψ πσο είλαη θαη έλα πνζνζηφ πνπ δελ 

απέρεη πνιχ απφ ηελ ειιεληθή επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. ε κηα ρψξα, ε νπνία 

δνθηκάδεηαη κε πξσηφγλσξν ηξφπν ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ζε κηα αγνξά πνπ απνδεηά 

δηεμφδνπο, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αμηνπνηνχλ ζε ίζν βαζκφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο. 

 

 

57,50 %

42,50 %

Φχιν εξσηψκελσλ

Άλδξαο

Γπλαίθα
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Πίλαθαο 2 

Ηιηθία Δπηρεηξεκαηία 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

18-24 27 13,50 13,50 

25-34 43 21,50 35,00 

35-44 37 18,50 53,50 

45-54 51 25,50 79,00 

55+ 42 21,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, νη ειηθίεο πνπ δειψζεθαλ είλαη απφ 18 εηψλ 

έσο θαη άλσ ησλ 55 εηψλ. Όπσο βιέπνπκε ζην παξαπάλσ πίλαθα θαη δηάγξακκα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσησκέλσλ, είραλ ειηθία απφ 35 εηψλ έσο θαη άλσ ησλ 55 

εηψλ (65,00%), γεγνλφο αλακελφκελν. Αληηζέησο, παξνπζηάδεηαη ρακειφηεξν ην ειηθηαθφ 

πνζνζηφ ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. 
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Ηιηθία Δπηρεηξεκαηία



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  32 

Πίλαθαο 3 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε Δπηρεηξεκαηία 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Άγακνο/ε 82 41,00 41,00 

Έγγακνο/ε 73 36,50 77,50 

Γηαδεπγκέλνο/ε 27 13,50 91,00 

Υήξνο/α 18 9,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

 

Παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη ην 41% ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

είλαη άγακνη ελψ ην αληίζηνηρν 36.50% είλαη έγγακνη θαη κηθξά είλαη ηα πνζνζηά ηφζν ησλ 

δηαδεπγκέλσλ (13,50%)φζν θαη ησλ ρήξσλ (9,00%). 

Πίλαθαο 4 

Mνξθσηηθφ Δπίπεδν Δπηρεηξεκαηία 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 10 5,00 5,00 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 39 19,50 24,50 

Απφθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ 45 22,50 47,00 

Απφθνηηνο ΙΔΚ 34 17,00 64,00 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 72 36,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

Άγακνο/ε
Έγγακνο/ε

Γηαδεπγκέλνο/ε
Υήξνο/α

41,00%

36,50%

13,50%

9,00%

Oηθνγελεηαθή Kαηάζηαζε Δπηρεηξεκαηία
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Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξεκαηηψλ, φπσο 

απεηθνλίδεηαη παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ (36,00%), είλαη 

επηρεηξεκαηίεο κε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα, ελψ ην 22,50% είλαη απφθνηηνη 

ΑΔΙ/ΣΔΙ, δειαδή έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη κνξθσκέλνη θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Δλ αληηζέζεη κε πην κηθξά πνζνζηά ησλ 

απνθνίησλ Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ (19,50%), απνθνίησλ ΙΔΚ (17,00%) θαη ησλ απνθνίησλ 

δεκνηηθνχ (5,00%). 

Πίλαθαο 5 

Γξαζηεξηφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Παξνρή Τπεξεζηψλ 38 19,00 19,00 

Βηνκεραληθή 14 7,00 26,00 

Δκπνξηθή 69 34,50 60,50 

Σνπξηζηηθή 52 26,00 86,50 

Βηνηερληθή 24 12,00 98,50 

Άιιε 3 1,50 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ

Απφθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ

Απφθνηηνο ΙΔΚ

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ

5,00%

19,50%

22,50%

17,00%

36,00%

Mνξθσηηθφ Eπίπεδν Δπηρεηξεκαηία
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Χο πξνο ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην 34,50% είλαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ην 26,00% είλαη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ην 19,00% είλαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, ελψ αληίζηνηρα 

έρνπκε 12% βηνηερληθέο θαη 7% βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίλαθαο 6 

Ννκηθή Mνξθή ηεο Δπηρείξεζεο 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Αηνκηθή 80 40,00 40,00 

Δηαηξία (Ο.Δ., Δ.Δ.) 55 27,50 67,50 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(Δ.Π.Δ.) 
28 14,00 81,50 

Αλψλπκε (Α.Δ.) 35 17,50 99,00 

Άιιν 2 1,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

Παροχι Υπθρεςιϊν
Βιομθχανικι

Εμπορικι
Τουριςτικι

Βιοτεχνικι

19,00%

7,00%

34,50%

26,00%

12,00%

Γξαζηεξηφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  35 

 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη αηνκηθέο (40,00%), κε ην δεχηεξν πςειφηεξν 

πνζνζηφ λα ζπγθεληξψλεη ε λνκηθή κνξθή ηεο νκφξξπζκεο– εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο 

(27,50%). Γεληθά, νη λνκηθέο κνξθέο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απνηεινχλ αληίζηνηρα κφλν ην 17,50% 

θαη ην 14,00% αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 7 

Αξηζκφο Απαζρνινχκελσλ Αηφκσλ ζηελ Δπηρείξεζε 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

1-9 άηνκα 95 47,50 47,50 

10-49 άηνκα 16 8,00 55,50 

50-249 άηνκα 19 9,50 65,00 

250 θαη άλσ 8 4,00 69,00 

Γελ απαζρνιψ 62 31,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

40,00%

27,50%

14,00%

17,50%

1,00%

Nνκηθή Mνξθή ηεο Eπηρείξεζεο

Αηνκηθή

Δηαηξία (Ο.Δ., Δ.Δ.)

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(Δ.Π.Δ.)

Αλψλπκε (Α.Δ.)

Άιιν
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Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο, φπσο 

δηαθξίλεηαη παξαπάλσ, ην 47.50% απαζρνιεί απφ 1 έσο 9 άηνκα., ελψ νη 

απηναπαζρνινχκελνη θαιχπηνπλ έλα πνζνζηφ θνληά ζην 31%. ρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξέο ή πνιχ κηθξέο δειαδή κε αξηζκνχο εξγαδνκέλσλ θάησ ησλ 50. 

Παξαηεξνχκε γηα άιιε κηα θνξά πφζν ρακειά είλαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο γεληθφηεξα 

θαη φηη νη κηζέο θαη πιένλ επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, απαζρνινχλ ηα άθξσο απαξαίηεηα 

άηνκα. 

Πίλαθαο 8 

Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ην Πξνεγνχκελν Έηνο 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

 <= 20000 10 5,00 5,00 

20001 - 40000 64 32,00 37,00 

40001 - 60000 51 25,50 62,50 

60001 - 80000 28 14,00 76,50 

80001 - 100000 19 9,50 86,00 

100001 - 300000 17 8,50 94,50 

300001+ 11 5,50 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

1-9 άηνκα
10-49 άηνκα

50-249 άηνκα
250 θαη άλσ

Γελ απαζρνιψ

47,50%

8,00%
9,50% 4,00%

31,00%

Αξηζκφο Απαζρνινχκελσλ Αηφκσλ ζηελ Δπηρείξεζε
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ηνηρείν ην νπνίν ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο. Ο παξαπάλσ πίλαθαο θαη ην δηάγξακκα, καο 

δείρλεη φηη ε ζπγθξηηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ(71,50%) έρνπλ θχθιν 

εξγαζηψλ πνπ θπκαίλεηαη απφ ηηο 20.000 έσο θαη 80.000 €, ελ αληηζέζεη κε ην 5,00% πνπ 

παξνπζηάδεη θχθιν εξγαζηψλ θάησ ησλ 20.000 € θαη ην 23,50% κε θχθιν εξγαζηψλ απφ 

80.001 έσο θαη πάλσ απφ 300.000επξψ. 

 

 

 

 

  

<= 20000

20001 - 40000

40001 - 60000

60001 - 80000

80001 - 100000

100001 - 300000

300001+

5,00%

32,00%

25,50%

14,00%

9,50%

8,50%

5,50%

Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο ην Πξνεγνχκελν Έηνο 
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 Β΄ Μέξνο: Η Ηζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

Πίλαθαο 1 

Γεκηνχξγεζα ηελ επηρείξεζε επεηδή: 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Βξήθα κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία 60 30,00 30,00 

Έιιεηςε θαιχηεξεο επηινγήο εξγαζίαο 68 34,00 64,00 

πλέρηζε νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 71 35,50 99,50 

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 1 0,50 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε απάληεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ δελ δηαθέξεη πνιχ κεηαμχ 

ηνπο, αλαθνξηθά κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δεκηνχξγεζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 30,00% πξνέβε ζηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο ιφγσ χπαξμεο 

επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο, ελψ κε κηθξή δηαθνξά θαη κε πνζνζηφ 34,00% νη επηρεηξεκαηίεο 

πνπ εξσηήζεθαλ δεκηνχξγεζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο ιφγσ έιιεηςεο θαιχηεξεο 

Βρικα μια 
επιχειρθματικι 

ευκαιρία
Ζλλειψθ 

καλφτερθσ 
επιλογισ εργαςίασ

Συνζχιςθ 
οικογενειακισ 

επιχείρθςθσ
Δεν γνωρίηω/Δεν 

απαντϊ

30,00% 34,00% 35,50%

0,50%

Γεκηνχξγεζα ηελ επηρείξεζε επεηδή
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επηρεηξεκαηηθήο εξγαζίαο. Χο επί ην πιείζηνλ φκσο νη επηρεηξεκαηίεο ζπλέρηζαλ λα 

εξγάδνληαη (35,50%) θαη λα εγνχληαη ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζήο ηνπο.  

 

Πίλαθαο 2 

Ιθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 7 3,50 3,50 

Λίγν 40 20,00 23,50 

Αξθεηά 73 36,50 60,00 

Πνιχ 64 32,00 92,00 

Πάξα πνιχ 16 8,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

 

Απφ ηελ απάληεζε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη αξθεηά(36,50%) 

ηθαλνπνηεκέλνη έσο θαη πνιχ (32%)απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ 20% ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ επηρείξεζή ηνπο. Πνιχ κηθξά είλαη ηα πνζνζηά ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ απφ ηελ κηα 

3,50%

20,00%

36,50%
32,00%

8,00%

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ

Ιθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο επηρείξεζεο



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  40 

κεξηά δελ είλαη θαζφινπ επραξηζηεκέλνη (3,50%) θαη απφ ηελ άιιε εθείλσλ πνπ είλαη πάξα 

πνιχ επραξηζηεκέλνη (8,00%). 

Πίλαθαο 3 

Βαζκφο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. (N=200)  

(Πνζνζηά Γξακκήο%) 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

 
Διαφωνϊ 
Απόλυτα 

Διαφωνϊ 
Οφτε 

Συμφωνϊ/Οφτε 
Διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
Συμφωνϊ 
Απόλυτα 

Σφνολο 

Κάκε νομικι πράξθ είναι 
ταυτόχρονα και θκικι. 

9,00 22,50 16,00 41,00 11,50 100,00 

Ο ρόλοσ τθσ θκικισ ςταματάει 
όταν ξεκινάει το ςυμφζρον. 

1,00 19,50 19,50 39,00 21,00 100,00 

Για να ςυνεχίςει να υπάρχει μια 
επιχείρθςθ και να λειτουργεί ςε 
μια βιϊςιμθ αγορά, ζχει τθν 
ευκφνθ και τθν υποχρζωςθ να 
υιοκετιςει μια θκικι 
ςυμπεριφορά. 

1,00 7,00 14,00 60,00 18,00 100,00 

 Οι επιχειριςεισ απαιτοφν μία 
ρεαλιςτικι οικονομικι 
προςζγγιςθ και όχι θκικι 
Φιλοςοφία 

2,00 15,50 29,00 36,00 17,50 100,00 

Η ζλλειψθ εταιρικισ θκικισ 
ιταν ζνασ από τουσ βαςικοφσ 
παράγοντεσ που οδθγθκικαμε 
ςτθν παγκόςμια οικονομικι 
κρίςθ 

2,00 10,50 18,50 47,00 22,00 100,00 

Η θκικι είναι αποτζλεςμα 
εμπειριϊν, παιδείασ και 
χαρακτιρα του κάκε 
ανκρϊπου. 

0,00 3,00 14,50 49,50 33,00 100,00 

Εάν γνϊριηα ότι μια πράξθ μου 
(π.χ. παραοικονομία) δεν κα 
είχε ςυνζπειεσ ςτθν επιχείρθςι 
μου τότε κα προζβαινα ςε 
αυτι. 

4,50 22,50 18,00 33,00 22,00 100,00 

Η οικονομικι κρίςθ οδθγεί 
γενικότερα τισ επιχειριςεισ ςε 
ανικικεσ πράξεισ. 

1,00 15,50 15,50 42,00 26,00 100,00 

Ηκικό για τθν επιχείρθςθ είναι 
μόνο το να βγάηει χριματα 

7,00 35,50 13,50 26,50 17,50 100,00 

Η θκικι παίηει πολφ ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν επιχειρθματικότθτα 
και τθν ανάπτυξθ, κακϊσ οι 
επιχειριςεισ αποτελοφν 
οργανικά μζλθ τθσ κοινωνίασ. 

0,50 3,50 14,50 58,50 23,00 100,00 
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Οη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο ζπκθσλνχλ κε ηα φζα εξσηψληαη παξαπάλσ, θάζε 

λφκηκε πξάμε είλαη ηαπηφρξνλα θαη εζηθή (41,%), ν ξφινο ηεο εζηθήο ζηακαηάεη φηαλ 

μεθηλάεη ην ζπκθέξνλ (39%), γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη κηα επηρείξεζε θαη λα ιεηηνπξγεί 

ζε κηα βηψζηκε αγνξά, έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα πηνζεηήζεη κηα εζηθή 

ζπκπεξηθνξά (60%), νη επηρεηξήζεηο απαηηνχλ κία ξεαιηζηηθή νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε θαη φρη 

εζηθή Φηινζνθία (36%), ε έιιεηςε εηαηξηθήο εζηθήο ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ νδεγεζήθακε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε (47%), ε εζηθή είλαη 

απνηέιεζκα εκπεηξηψλ, παηδείαο θαη ραξαθηήξα ηνπ θάζε αλζξψπνπ (49,50%), εάλ γλψξηδα 

φηη κηα πξάμε κνπ (π.ρ. παξανηθνλνκία) δελ ζα είρε ζπλέπεηεο ζηελ επηρείξεζή κνπ ηφηε ζα 

πξνέβαηλα ζε απηή (33%), ε νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί γεληθφηεξα ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

αλήζηθεο πξάμεηο (42%), εζηθφ γηα ηελ επηρείξεζε είλαη κφλν ην λα βγάδεη ρξήκαηα (26,50%), 

Κάκε νομικι πράξθ 
είναι ταυτόχρονα …

Ο ρόλοσ τθσ θκικισ 
ςταματάει όταν …

Για να ςυνεχίςει να 
υπάρχει μια …

Οι επιχειριςεισ 
απαιτοφν μία …

Η ζλλειψθ 
εταιρικισ θκικισ …

Η θκικι είναι 
αποτζλεςμα …

Εάν γνϊριηα ότι μια 
πράξθ μου (π.χ. …

Η οικονομικι κρίςθ 
οδθγεί γενικότερα …

Ηκικό για τθν 
επιχείρθςθ είναι …

Η θκικι παίηει πολφ 
ςθμαντικό ρόλο …

9,00%

1,00%

1,00

2,00%

2,00%

0,00

4,50%

1,00%

7,00%

0,50

22,50%

19,50%

7,00%

15,50%

10,50%

3,00

22,50

15,50

35,50%

3,50%

16,00%

19,50%

14,00%

29,00%

18,50%

14,50%

18,00%

15,50%

13,50%

14,50%

41,00%

39,00%

60,00%

36,00%

47,00%

49,50%

33,00%

42,00%

26,50%

58,50%

11,50%

21,00%

18,00%

17,50%

22,00%

33,00%

22,00%

26,00%

17,50%

23,00%

Βαζκφο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο  γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο

Διαφωνϊ Απόλυτα Διαφωνϊ Οφτε Συμφωνϊ/Οφτε Διαφωνϊ Συμφωνϊ Συμφωνϊ Απόλυτα
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ε εζηθή παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε, θαζψο νη 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νξγαληθά κέιε ηεο θνηλσλίαο (58,50%). Μηθξά είλαη ηα πνζνζηά 

απηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηηο παξαπάλσ απφςεηο- ηδέεο. 

Πίλαθαο 4 

Η εηαηξεία ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ιαλζάξεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηεο, πξνζθεχγεη ζε κηα 

δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, πνπ πξνηείλεη δηαθήκηζε, πνπ ελψ πιήηηεη ηνλ αληαγσληζκφ παξαπιαλεί 

ζπγρξφλσο ηνπο θαηαλαισηέο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνηίκεζή ηνπ έλαληη άιισλ πξντφλησλ. Θα 

δερηείηε ηελ πξφηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο; 

  Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Ναη 46 23,00 23,00 

Ίζσο 36 18,00 41,00 

Όρη 113 56,50 97,50 

Γε γλσξίδσ/Γελ απαληψ 5 2,50 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

 

Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο (56,50%) δελ ζα πξνέβαηλαλ ζηελ «αλήζηθε» 

πξφηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο γηα κηα δηαθήκηζε πνπ ζα παξαπιαλεί ηνπο 

23,00%

18,00%

56,50%

2,50%

Η εηαηξεία ζαο, ..., πξνζθεχγεη ζε κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, πνπ πξνηείλεη

δηαθήκηζε, πνπ ελψ πιήηηεη ηνλ αληαγσληζκφ παξαπιαλεί ζπγρξφλσο ηνπο 

θαηαλαισηέο, ....

Θα δερηείηε ηελ πξφηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο;

Ναι

Ίςωσ

Όχι

Δε γνωρίηω/Δεν 
απαντϊ
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θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ή ππεξεζία. Παξφια απηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 41% ζα δερφηαλ ηελ πξφηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο, γηα λα πιήμεη ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

 

 

 

22,50%

18,00%

56,50%

3,00%

Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, 

.... 

Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. .... 

Θα ην ηηκνινγήζεηε ζε πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε;

Ναι

Ίςωσ

Όχι

Δε 
γνωρίηω/Δεν 
απαντϊ

Πίλαθαο 5. 

Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, ηελ αζζέλεηα πνπ 

καζηίδεη ηνλ θφζκν. Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. Όπσο είλαη 

θπζηθφ ζαλ επηρεηξεκαηίαο πνπ είζηε, ζα ηηκνινγήζεηε ην θάξκαθν ζε πνιχ πςειή ηηκή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε αγνξά ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. Θα ην ηηκνινγήζεηε 

ζε πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε; 

  
Πιήζνο 

(Ν) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ(%) 

Ναη 45 22,50 22,50 

Ίζσο 36 18,00 40,50 

Όρη 113 56,50 97,00 

Γε γλσξίδσ/Γελ απαληψ 6 3,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
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Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζε απηφ ην εξψηεκα, ζρεηηθά κε κία εξψηεζε πεξί πηνζέηεζεο 

εζηθήο ή αλήζηθεο πξάμεσο ζε κία κειέηε πεξίπησζεο (αλαθάιπςε κνλαδηθνχ θαξκάθνπ γηα 

ζεξαπεία θαξθίλνπ), βιέπνπκε πσο ην πνζνζηφ 56,50% δελ παξεθθιίλεη απφ εθείλν ηεο 

πξνεγνχκελεο απάληεζεο. Χο επί ην πιείζηνλ, νη επηρεηξεκαηίεο απαληνχλ αξλεηηθά ζην λα 

θάλνπλ πξάμεηο πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Βέβαηα θαη ζε απηή ηελ 

εξψηεζε ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ 40,50% πνπ ζα πξνέβαηλαλ ζε αλήζηθε πξάμε γηα 

κεγαιχηεξε θεξδνθνξία θαη αληαγσληζκφ. 

Πίλαθαο 6 

Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Η χπαξμε αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά 48 24,00 24,00 

Η δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 23 11,50 35,50 

Η νηθνλνκηθή θξίζε 54 27,00 62,50 

Η επηδίσμε θέξδνπο 75 37,50 100,00 

χλνιν 200 100,00   

 

 

Η φπαρξθ ανταγωνιςμοφ 
ςτθν αγορά Η διοίκθςθ των 

επιχειριςεων Η οικονομικι κρίςθ

Η επιδίωξθ κζρδουσ

24,00%

11,50%

27,00%
37,50%

Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα;



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  45 

Καη νη 4 παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ έιιεηςε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, ζήκεξα. Οη επηρεηξεκαηίεο καο, κε πνζνζηφ 37,50% ζεσξνχλ 

πσο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο έιιεηςεο εζηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ε επηδίσμε 

θέξδνπο, γεγνλφο πνπ δελ παξεθθιίλεη πνιχ απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 2015. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο, πξσηίζησο επηζπκνχλ λα είλαη θεξδνθφξεο θαη δεπηεξεπφλησο λα 

πξάηηνπλ κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη 

θαη ε χπαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο (27%) πνπ έρεη πιήμεη θαη ζπλερίδεη λα πιήηηεη ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία καο γεληθφηεξα. Με  ειάρηζηε δηαθνξά 3%, νη επηρεηξεκαηίεο 

πξνζδίδνπλ επζχλεο θαη ζηελ χπαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά (24%) ελψ κηθξφηεξε 

επζχλε(11,50%) πξνζδίδνπλ ζηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πίλαθαο 7 

 Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη εζηθέο απέλαληη: 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

 
Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 
χλνιν 

ηνπο εξγαδνκέλνπο (κε πιεξσκή 

ππεξσξηψλ, κε θαηαβνιή 

δεδνπιεπκέλσλ) 

3,00 9,00 23,00 33,50 31,50 100,00 

ηνπο θαηαλαισηέο (παξαπιαλεηηθφ 

κάξθεηηλγθ) 
3,00 10,00 20,50 34,00 32,50 100,00 

ηνπο πξνκεζεπηέο (θαθή ρξήζε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) 
1,00 17,00 37,00 31,00 14,00 100,00 

 ην πεξηβάιινλ (ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε γίλεηαη γηα ιφγνπο δηαθήκηζεο 

θαη πξνέρεη ην θέξδνο) 

0,50 11,50 21,00 45,50 21,50 100,00 

ηελ θνηλσλία (γεληθή αδηαθνξία) 0,50 7,00 24,00 43,00 25,50 100,00 

ην θξάηνο (δηαθζνξά) 3,00 4,50 13,00 46,50 33,00 100,00 
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Όπσο παξαηεξνχκε, ζρεδφλ φινη νη επηρεηξεκαηίεο, ζπκθσλνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο 

γεληθφηεξα δελ είλαη εζηθέο απέλαληη ζην θξάηνο (κε πξάμεηο δηαθζνξάο)-46,50%, ζηελ 

θνηλσλία (αδηαθνξνχλ)-43%, ζην πεξηβάιινλ (ε ΔΚΔ γίλεηαη γηα ιφγνπο δηαθήκηζεο-

θέξδνπο)-45,50%, ζηνπο θαηαλαισηέο (παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο)-33,50%, ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο (κε πιεξσκή ππεξσξηψλ, κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ)-33,50%. Αξθεηά 

ζπκθσλνχλ επίζεο πσο δελ είλαη εζηθέο θαη απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο(θαθή ρξήζε 

δεδνκέλσλ)-37%. 

Πίλαθαο 8 

Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε 

ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Καζφινπ 9 4,50 4,50 

Λίγν 16 8,00 12,50 

Αξθεηά 46 23,00 35,50 

Πνιχ 68 34,00 69,50 

Πάξα πνιχ 61 30,50 100,00 

Στουσ 
εργαηομζνουσ (μθ 

πλθρωμι 
υπερωριϊν, μθ 

καταβολι 
δεδουλευμζνων)

Στουσ καταναλωτζσ 
(παραπλανθτικό 

μάρκετινγκ)

Στουσ προμθκευτζσ 
(κακι χριςθ 
προςωπικϊν 
δεδομζνων)

Στο περιβάλλον (θ 
εταιρικι κοινωνικι 
ευκφνθ γίνεται για 
λόγουσ διαφιμιςθσ 

και προζχει το 
κζρδοσ)

Στθν κοινωνία 
(γενικι αδιαφορία)

Στο κράτοσ 
(διαφκορά)

3,00% 3,00%
1,00% 0,50% 0,50% 3,00%

9,00% 10,00%

17,00%

11,50%

7,00%
4,50%

23,00%
20,50%

37,00%

21,00%
24,00%

13,00%

33,50% 34,00%
31,00%

45,50%
43,00%

46,50%

31,50%
32,50%

14,00%
21,50%

25,50%

33,00%

Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη εζηθέο απέλαληη 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ
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χλνιν 200 100,00 
 

 

Σν 64,50% ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ζεσξνχλ φηη νη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη γεληθφηεξα ε λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ χπαξμή ηεο ή κε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Πίλαθαο 9 

Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 1.000 εξγάηεο ηεο ρψξαο ηεο θαη 

λα εγθαηαζηαζεί (κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 

5.000 ή θαη πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (κε ρακειφηεξα θπζηθά κεξνθάκαηα), πνπ δνπλ ζε 

δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο απφ ηνπο 1.000 απνιπκέλνπο; 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Ναη 46 23,00 23,00 

Ίζσο 30 15,00 38,00 

Όρη 116 58,00 96,00 

Γε γλσξίδσ/Γελ απαληψ 8 4,00 100,00 

χλνιν 200 100,00 
 

 

4,50% 8,00%

23,00%

34,00%

30,50%

Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ 

εζηθή 

ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ;

Κακόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

Πάρα πολφ
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ηελ ίδηα ινγηθή κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν εξσηήζεηο είλαη θαη απηή, νη επηρεηξεκαηίεο 

δελ ζεσξνχλ εζηθά ζεκηηφ (58%) κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 1.000 εξγάηεο ηεο θαη λα 

εγθαηαζηαζεί (κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία 

ζε 5.000 ή θαη πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (κε ρακειφηεξα θπζηθά κεξνθάκαηα), πνπ δνπλ ζε 

δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο. Παξφια απηά ην 38% ζα πξνέβαηλε ή κπνξεί λα πξνέβαηλε ζε απηή 

ηελ πξάμε. 

Πίλαθαο 10 

Σνπνζεηήζηε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο 8 αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο (1 ειάρηζηε ζπνπδαηφηεηα- 8 κέγηζηε 

ζπνπδαηφηεηα) ησλ παξαθάησ εζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζεσξείηε φηη ζπλζέηνπλ ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 χλνιν 

Σηκηφηεηα 1,50 1,50 5,00 16,00 16,00 14,00 21,00 25,00 100,00 

πλέπεηα 11,00 5,50 26,50 16,00 11,00 12,00 12,50 5,50 100,00 

Πνιηηηθέο γλσξηκίεο 22,00 33,50 11,50 8,50 5,50 4,00 4,50 10,50 100,00 

Δξγαηηθφηεηα 3,50 12,50 12,00 18,50 27,50 12,50 6,50 7,00 100,00 

Άξηζηεο ζρέζεηο κε 
πξνζσπηθφ/πειάηεο/πξνκεζεπηέο/θξάηνο 

1,00 3,00 5,00 6,00 18,00 16,00 21,00 30,00 100,00 

Τπεπζπλφηεηα 4,50 11,00 15,50 16,00 11,50 17,00 17,00 7,50 100,00 

Καηά πεξίπησζε ζπκπεξηθνξά 52,00 24,50 12,00 7,50 0,50 1,00 2,00 0,50 100,00 

Αμηνπηζηία 4,50 9,00 11,50 11,00 9,50 23,00 15,50 16,00 100,00 

23%

15%

58%

4%

Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 1.000 εξγάηεο ηεο

ρψξαο ηεο θαη λα εγθαηαζηαζεί ...) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 

5.000 ή &

πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (...), πνπ δνπλ ζε δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο απφ ηνπο 1.00

Ναι

Ίςωσ

Όχι

Δε γνωρίηω/Δεν 
απαντϊ
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Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην εζηθφ ζηνηρείν εθείλν πνπ ζεσξνχλ νη 

επηρεηξεκαηίεο φηη ζπλζέηνπλ ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ηνπο είλαη ε χπαξμε άξηζησλ 

ζρέζεσλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ην θξάηνο. Ακέζσο 

επφκελα εζηθά ζηνηρεία ηνπο είλαη ε ηηκηφηεηα, ε αμηνπηζηία, ε εξγαηηθφηεηα, ε 

ππεπζπλφηεηα, ε ζπλέπεηα θαη ηα ιηγφηεξα εζηθά ζηνηρεία ηνπο είλαη νη πνιηηηθέο γλσξηκίεο 

θαη ε ζπκπεξηθνξά θαηά πεξίπησζε πνπ εληάζζνληαη ζηελ 2ε, 1ε ζέζε αληίζηνηρα ηεο 

ιίζηαο. 

 

 

1
2

3
4

5

6

7

8

21,00%

26,50%

33,50%

27,50%
30,00%

17,00%

52,00%

23,00%

Σνπνζεηήζηε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο 8 αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο 

(1 ειάρηζηε - 8 κέγηζηε)  ησλ παξαθάησ εζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζεσξείηε φηη ζπλζέηνπλ ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο.

Τιμιότθτα

Συνζπεια

Πολιτικζσ γνωριμίεσ

Εργατικότθτα

Άριςτεσ ςχζςεισ με 
προςωπικό/πελάτεσ/πρ
ομθκευτζσ/κράτοσ

Υπευκυνότθτα

Κατά περίπτωςθ 
ςυμπεριφορά

Αξιοπιςτία
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Πίλαθαο 11 

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ χλνιν 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξάηηνπλ ην 

εζηθά ζσζηφ, ζα έρνπλ 

καθξνπξφζεζκα φθεινο 

1,00 14,00 11,50 45,00 28,50 100,00 

Δμαηηίαο ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ 

πνιιά ζηειέρε πηνζεηνχλ «χπνπηεο» 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο 

3,00 9,50 16,00 45,50 26,00 100,00 

Η θνξνδηαθπγή εθ κέξνπο ηνπ 

επηρεηξεκαηία ζεσξείηαη κηα έμππλε 

θαη κε θαηαδηθαζηέα πξάμε 

5,50 35,00 14,00 29,50 16,00 100,00 

Η πηνζέηεζε αιιά θαη ε απνδνρή ηεο 

εζηθήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δελ 

απνηειεί εκπφδην γηα ηηο επηδηψμεηο 
ηνπο, αιιά ζπκβάιιεη ζε απηέο 

θαζψο δηακνξθψλεη ην θνηλσληθφ 

πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ 

0,00 4,50 14,00 57,50 24,00 100,00 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη 

ζηελ εζηθή, απνθηά κεγαιχηεξε 

θεξεγγπφηεηα θαη δεκηνπξγεί εηθφλα 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ πειαηψλ, 

ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ 

θιπ 

0,00 4,50 10,00 60,50 25,00 100,00 

Η χπαξμε ελφο θψδηθα εζηθήο ζα 

πξνάγεη ηελ εζηθή δξαζηεξηφηεηα 
ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

0,00 6,50 13,00 54,50 26,00 100,00 

Οη επηρεηξήζεηο δελ ζα έπξεπε λα 

δεζκεχνληαη απφ θαλφλεο εζηθήο 

θαζψο ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπο 

δελ είλαη άιινο απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

θεξδψλ, πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηειηθά 

ηελ επηβίσζή ηνπο 

26,50 33,50 14,00 21,00 5,00 100,00 

Οη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα πεηχρνπλ ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο, 

πηνζεηνχλ αλεχζπλεο θαη αλήζηθεο 
πξαθηηθέο 

8,00 22,00 27,50 34,50 8,00 100,00 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο ζηελ 

επηρείξεζε πηαζηεί γηα απάηε, 

δηαθζνξά ή/θαη θινπή, δελ πξέπεη 

απαξαίηεηα λα απνιπζεί ή λα 

ηηκσξεζεί 

32,00 44,50 9,00 11,50 3,00 100,00 

Μία εζηθή επηρείξεζε πξέπεη λα 

ζπλερίζεη ην γεληθφ ζηφρν ηεο 

αεηθνξίαο 

0,50 9,50 12,50 64,50 13,00 100,00 

Η εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ζεκαληηθφο  παξάγνληαο γηα ηε 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο καο 

0,50 8,00 10,50 63,00 18,00 100,00 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηηο 

αλήζηθεο νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη πξάμεηο είλαη πνιχ αλεθηηθφ 

0,50 12,50 9,50 51,00 26,50 100,00 
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Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, ζπκθσλνχλ θαηά πνιχ κε ην φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

πξάηηνπλ ην εζηθά ζσζηφ, ζα έρνπλ καθξνπξφζεζκα φθεινο (45%-πνιχ), εμαηηίαο ηνπ 

ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ, ελψ πνιιά είλαη εθείλα ηα ζηειέρε πνπ πηνζεηνχλ «χπνπηεο» 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο (45,50-

πνιχ), ε πηνζέηεζε αιιά θαη ε απνδνρή ηεο εζηθήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δελ απνηειεί 

εκπφδην γηα ηηο επηδηψμεηο ηνπο, αιιά ζπκβάιιεη ζε απηέο, θαζψο δηακνξθψλεη ην θνηλσληθφ 

πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ(57,50%-πνιχ). Δπηπξνζζέησο, ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο, φηη κηα 
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44,50%45,00%

45,50%
57,50%

60,50%
54,50% 34,50%

64,50%
63,00%

51,00%

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο γηα θάζε

κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο

Κακόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

Πάρα πολφ
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επηρείξεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εζηθή, απνθηά κεγαιχηεξε θεξεγγπφηεηα θαη δεκηνπξγεί 

εηθφλα εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ (60,50%-

πνιχ), ε χπαξμε ελφο θψδηθα εζηθήο ζα πξνάγεη ηελ εζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ (54,50%-πνιχ), νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο, πηνζεηνχλ αλεχζπλεο θαη αλήζηθεο πξαθηηθέο (34,50%-

πνιχ), κηα εζηθή επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλερίζεη ην γεληθφ ζηφρν ηεο αεηθνξίαο (64,50%-

πνιχ), ε εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθφο  παξάγνληαο γηα ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο (63%-πνιχ) θαη ηέινο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηηο 

αλήζηθεο νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο είλαη πνιχ αλεθηηθφ (51%-πνιχ). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ειάρηζηα ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο φηη, αλ έλαο εξγαδφκελνο ζηελ 

επηρείξεζε πηαζηεί γηα απάηε, δηαθζνξά ή/θαη θινπή, δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα απνιπζεί ή 

λα ηηκσξεζεί (44,50%-ιίγν), νη επηρεηξήζεηο δελ ζα έπξεπε λα δεζκεχνληαη απφ θαλφλεο 

εζηθήο θαζψο ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπο δελ είλαη άιινο απφ ηελ επίηεπμε ησλ θεξδψλ, 

πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηειηθά ηελ επηβίσζή ηνπο (33,50%-ιίγν) θαη ε θνξνδηαθπγή εθ κέξνπο 

ηνπ επηρεηξεκαηία ζεσξείηαη κηα έμππλε θαη κε θαηαδηθαζηέα πξάμε (35%-ιίγν). 

Πίλαθαο 12 

Κπθιψζηε ηνλ αξηζκφ εθείλν πνπ ζπκθσλεί κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ 

επηρείξεζή ζαο 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ χλνιν 

Δπηβάιινληαη απζηεξέο θπξψζεηο γηα 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ζηελ επηρείξεζή 
ζαο; 

29,00 24,50 15,00 25,50 6,00 100,00 

Απνηειεί ε εζηθή ζπκπεξηθνξά βαζηθφ 

θαλφλα ζηελ επηρείξεζή ζαο; 
6,50 7,00 28,50 42,00 16,00 100,00 

Αληακείβνληαη νη εξγαδφκελνη κε 

αθεξαηφηεηα ζηελ επηρείξεζή ζαο; 
33,50 20,00 18,00 21,50 7,00 100,00 

Απφ ηα πάλσ θιηκάθηα έσο ηα θάησ, ε 

επηρείξεζή ζαο ιεηηνπξγεί κε 

εληηκφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ζεβαζκφ 

πξνο ηνπο άιινπο; 

6,00 3,50 18,50 54,50 17,50 100,00 
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Παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο (54,50%-πνιχ), εμνκνινγνχληαη πσο απφ ηα 

πάλσ θιηκάθηα έσο θαη ηα θάησ ε επηρείξεζή ηνπο ιεηηνπξγεί κε εληηκφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη 

ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο, ελψ αθφκε εμνκνινγνχληαη, πσο ε εζηθή, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο πην βαζηθνχο θαλφλεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο(42%-πνιχ). Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελα ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δελ επηβάιινληαη απζηεξέο θπξψζεηο γηα αλήζηθε 

ζπκπεξηθνξά ζηελ επηρείξεζή ηνπο(29%-θαζφινπ) αιιά νχηε αληακείβνληαη νη εξγαδφκελνη 

κε αθεξαηφηεηα ζηελ επηρείξεζή ηνπο(33,50%-θαζφινπ). 

Πίλαθαο 13 

 Βαζκνινγήζηε ηνπο παξαθάησ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε φηη νη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζην λα 

παίξλνπλ αλήζηθεο απνθάζεηο, αλάινγα κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 
Πάξα 

πνιχ 
χλνιν 

Έιιεηςε πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο 0,50 9,50 38,50 34,50 17,00 100,00 

Οηθνλνκηθά νθέιε 0,50 3,00 36,50 38,00 22,00 100,00 

Πίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 0,50 8,00 32,00 44,00 15,50 100,00 

Γπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία 0,50 17,50 52,00 24,50 5,50 100,00 

Άγλνηα ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο 3,00 16,00 38,50 27,00 15,50 100,00 
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29,00%

6,50%

33,50%

6,00%

24,50%

7,00%

20,00%

3,50%

15,00%

28,50%

18,00%

18,50%

25,50%

42,00%

21,50%

54,50%

6,00%

16,00%

7,00%

17,50%

Κπθιψζηε ηνλ αξηζκφ εθείλν πνπ ζπκθσλεί κε ηελ

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ επηρείξεζή ζαο.

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ
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Όινη νη ιφγνη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε πνπ νδεγνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα παίξλνπλ αλήζηθεο πξνηάζεηο είλαη ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο. Σνπο ιφγνπο 

φκσο εθείλνπο πνπ νη εξσηεζέληεο καο εδψ ζεσξνχλ πσο «δεκηνπξγνχλ» αλήζηθνπο 

αλζξψπνπο είλαη πξσηίζησο ε πίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο ή ηνπο δηθνχο ηνπο (44%-πνιχ) θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε (38%- 

πνιχ) πνπ κπνξεί λα έρνπλ κέζσ ησλ αλήζηθσλ πξάμεψλ ηνπο. Αξθεηά ζεκαληηθνχο ιφγνπο 

ζεσξνχλ επίζεο, ηε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο (52%-αξθεηά), ηελ ηπρφλ έιιεηςε 

πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο (38,50%-αξθεηά) θαη ηελ άγλνηα ηέινο ηνπ πηζαλνχ θψδηθα 

δενληνινγίαο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (38,50%-αξθεηά). 

 

 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
3,00%

9,50%

3,00%

8,00%

17,50%
16,00%

38,50%

36,50% 32,00%

52,00%

38,50%

34,50%

38,00%

44,00%

24,50%
27,00%

17,00%

22,00%

15,50%

5,50%

15,50%

Ζλλειψθ προςωπικισ 
ακεραιότθτασ

Οικονομικά οφζλθ Πίεςθ για τθν επίτευξθ 
των ςτόχων

Δυςαρζςκεια από τθν 
εργαςία

Άγνοια του κϊδικα 
δεοντολογίασ

Βαζκνινγήζηε ηνπο παξαθάησ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε φηη νη άλζξσπνη

νδεγνχληαη ζην λα παίξλνπλ αλήζηθεο απνθάζεηο, αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ
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Πίλαθαο 14 

Πηζηεχεηε φηη ε πηνζέηεζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε επηδξά: 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ χλνιν 

ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο 2,00 9,00 35,00 32,00 22,00 100,00 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο 
3,50 9,00 24,00 31,00 32,50 100,00 

ηελ αμηνπηζηία ησλ επηρεηξήζεσλ 3,50 9,50 33,50 36,50 17,00 100,00 

ηε ζεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 
2,00 6,00 30,50 42,00 19,50 100,00 

 

Όινη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ πσο ε πηνζέηεζε εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, επηδξά πάξα πνιχ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο (42%-πάξα πνιχ) θαη ζπλάκα επηδξά πνιχ θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο 

επηρείξεζεο (36,50%-πνιχ) θαη ζηε ζεηηθή εηθφλα ηεο απέλαληη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

(42%-πνιχ). Η χπαξμε εζηθψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ ζηνπο ππιψλεο κηαο επηρείξεζεο, επηδξνχλ 

αξθεηά θαη ζηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (35%-αξθεηά). 

2,00%
3,50% 3,50%

2,00%

9,00% 9,00% 9,50%

6,00%

35,00%

24,00%

33,50%

30,50%
32,00%

31,00%

36,50%

42,00%

22,00%

32,50%

17,00%
19,50%

Στθ βιωςιμότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ

Στθν οικονομικι ανάπτυξθ 
τθσ χϊρασ

Στθν αξιοπιςτία των 
επιχειριςεων

Στθ κετικι εικόνα τθσ 
επιχείρθςθσ απζναντι 

ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ

Πηζηεχεηε φηη ε πηνζέηεζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, φζνλ αθνξά

ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε επηδξά:

Κακόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

Πάρα πολφ
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Πίλαθαο 15 

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο ζηα παξαθάησ. 

N=200 Πνζνζηά Γξακκήο % 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 
Πάξα 

πνιχ 
χλνιν 

Δίλαη δχζθνιν θάπνηνο λα μεθηλήζεη 

κία δηθή ηνπ επηρείξεζε ζήκεξα, ιφγσ 

πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ 

(γξαθεηνθξαηία, θιπ) 

1,50 25,00 8,00 39,50 26,00 100,00 

Η ειιηπήο νηθνλνκηθή ζηήξημε απνηειεί 

αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έλαξμε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

1,00 6,00 14,50 42,50 36,00 100,00 

Δίλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πψο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε 

3,00 34,50 33,00 24,00 5,50 100,00 

Σν ηξέρνλ νηθνλνκηθφ θιίκα 

(νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε) δελ 

είλαη επλντθφ γηα φζνπο ζέινπλ λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε 

1,00 5,50 8,00 67,50 18,00 100,00 

Ο θφβνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο 

απνζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηά κνπ 

3,50 24,50 15,00 51,50 5,50 100,00 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα θαιή 

επηινγή ζηαδηνδξνκίαο 
4,00 23,50 12,50 43,00 17,00 100,00 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ, νη επηρεηξεκαηίεο ζπκθσλνχλ γεληθφηεξα πνιχ κε ηελ άπνςε φηη 

ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ θιίκα, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε δελ είλαη επλντθφ γηα φζνπο 
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34,50%

39,50%42,50%

67,50%

51,50%
43,00%

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο ζηα παξαθάησ.

Καζφινπ

Λίγν

Αξθεηά

Πνιχ



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  57 

ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε (67,50%- πνιχ). πκθσλνχλ, επίζεο, πνιχ θαη 

κε ην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιν θάπνηνο λα μεθηλήζεη κηα δηθή ηνπ επηρείξεζε ζήκεξα, ιφγσ 

πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ (39,50%-πνιχ). Η γξαθεηνθξαηία, απνηειεί ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

γεληθή βαζκνινγία ηεο ρψξαο καο (42/100) ζην δείθηε GEI ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο. Η Διιάδα θαηέρεη ηελ 

47ε ζέζε αλάκεζα ζε 130 θξάηε πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ απφ ηνλ Παγθφζκην Γείθηε 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 2015. 

Οη επηρεηξεκαηίεο, ζπκθσλνχλ θαηά πνιχ αθφκε ζην φηη ε ειιηπήο νηθνλνκηθή ζηήξημε 

απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο(42,50%-

πνιχ), ν θφβνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ πηζαλή επηρεηξεκαηηθή απνηπρία, καο 

απνζαξξχλεη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (51,50%-πνιχ) θαη ζεσξνχλ φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα αξθεηά θαιή επηινγή ζηαδηνδξνκίαο (43%-πνιχ). 

Γειψλνπλ φκσο κηθξφηεξε ζπκθσλία ζην φηη είλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο ζην ζηάδην έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο (34,50%-αξθεηά). 

Πίλαθαο 16 

Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζρέδηά ζαο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο; 

 
Πιήζνο (Ν) Πνζνζηφ (%) Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ(%) 

Να δηαηεξεζεί ζην ίδην κέγεζνο 22 11,00 11,00 

Να απμεζνχλ ηα θέξδε ηεο αξγά 

θαη ζηαζεξά 
70 35,00 46,00 

Να απμεζνχλ ηα θέξδε ηεο κε 

γξήγνξν ξπζκφ 
29 14,50 60,50 

Να ηελ κεηαβηβάζσ ζηα παηδηά 

κνπ/ζηελ νηθνγέλεηά κνπ 
35 17,50 78,00 

Να ηελ πνπιήζσ 31 15,50 93,50 

Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 13 6,50 100,00 

Total 200 100,00 
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Σν 35% ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξεκαηηψλ, φζνλ αθνξά ηα κειινληηθά ζρέδηά ηνπο γηα 

ηελ επηρείξεζή ηνπο, επηζπκνχλ λα απμεζνχλ ηα θέξδε ηνπο κε αξγφ θαη ζηαζεξφ ξπζκφ, ελψ 

δελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη επηρεηξεκαηίεο (17,50%) πνπ έρνπλ ηελ επηζπκία λα κεηαβηβάζνπλ 

ηελ επηρείξεζή ηνπο ζηα παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κε ζθνπφ λα ζπλερίζνπλ ηελ 

παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη ιεγφκελνη «αλππφκνλνη επηρεηξεκαηίεο» 

(14,50%), νη επηρεηξεκαηίεο πνπ επηδηψθνπλ άκεζε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη θεξδψλ ηνπο. 

 

2.9. υςχέτιςη Μεταβλητών 

εκαληηθφ ζεσξήζεθε ζην ηέινο ηεο έξεπλαο λα γίλνπλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ γηα λα δηαζηαπξψζνπκε κε πνην ηξφπν δίλνπλ απαληήζεηο ζε θαηεγνξίεο κηαο 

κεηαβιεηήο νη εξσηψκελνη θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο κηαο άιιεο κεηαβιεηήο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, εμεηάδνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Δμεηάδνπκε δειαδή αλ νη δπν 

κεηαβιεηέο πνπ δηαζηαπξψλνληαη ζηνλ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ είλαη αλεμάξηεηεο ή 

εμαξηεκέλεο. 

α. Να διατθρθκεί ςτο ίδιο 
μζγεκοσ β. Να αυξθκοφν τα κζρδθ τθσ 

αργά και ςτακερά γ. Να αυξθκοφν τα κζρδθ τθσ 
με γριγορο ρυκμό δ. Να τθν μεταβιβάςω ςτα 

παιδιά μου/ςτθν οικογζνειά 
μου

11,00%

35,00%

14,50% 17,50%

Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζρέδηά ζαο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο;
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα ειέγρζεθε θαηά πφζν ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ-αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε λα πξνβνχλ ζε κηα αλήζηθε 

πξάμε, φπσο απηήο ηεο ηηκνιφγεζεο ζε πςειή ηηκή ελφο θαηλνηφκνπ θαξκάθνπ πνπ 

ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν. Όπσο παξαηεξνχκε θαη νη γπλαίθεο (62,35%) θαη νη άληξεο (52,17%) 

ζπκθσλνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ηελ άπνςε φηη ε πξάμε απηή είλαη αλήζηθε θαη άξα δελ 

ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπκε ζε απηή εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αλάγθε ηνπ άιινπ. Αληίζηνηρα, 

θνηηάδνληαο ην p-value ηνπ ειέγρνπ Pearson Chi-Square βιέπνπκε φηη p-value=0.361>0,05, 

επνκέλσο δελ απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή νη δχν κεηαβιεηέο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, έρνπκε κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή ζεηηθή ζπρέηηζε. Γελ ππάξρεη 

ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ καο. 

Πίλαθαο d1-q05. 1. 

 Φχιν επηρεηξεκαηία * 5. Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, 

ηελ αζζέλεηα πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν. Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. 

Όπσο είλαη θπζηθφ ζαλ επηρεηξεκαηίαο πνπ είζηε, ζα ηηκνινγήζεηε ην θάξκαθν ζε πνιχ πςειή ηηκή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε αγνξά ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. Θα ην ηηκνινγήζεηε ζε 

πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε;  

Crosstabulation 

 
Ναη Ίζσο Όρη 

Γε γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 
χλνιν 

Άλδξαο 22,61 21,74 52,17 3,48 100,00 

Γπλαίθα 22,35 12,94 62,35 2,35 100,00 

χλνιν 22,50 18,00 56,50 3,00 100,00 
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Πίλαθαο d1-q05. 1.  

Φχιν επηρεηξεκαηία * 5. Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, 

ηελ αζζέλεηα πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν. Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. 

Όπσο είλαη θπζηθφ ζαλ επηρεηξεκαηίαο πνπ είζηε, ζα ηηκνινγήζεηε ην θάξκαθν ζε πνιχ πςειή ηηκή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε αγνξά ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. Θα ην ηηκνινγήζεηε ζε 

πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε;  

Crosstabulation 

1. Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
  Ναη Ίζσο Όρη 

Γε 

γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 

χλνιν 

Άλδξαο 

N 26 25 60 4 115 

% ζηε 

Γξακκή 
22,61 21,74 52,17 3,48 100,00 

% ζηε 
ηήιε 

57,78 69,44 53,10 66,67 57,50 

Γπλαίθα 

N 19 11 53 2 85 

% ζηε 

Γξακκή 
22,35 12,94 62,35 2,35 100,00 

% ζηε 
ηήιε 

42,22 30,56 46,90 33,33 42,50 

χλνιν 

N 45 36 113 6 200 

% ζηε 

Γξακκή 
22,50 18,00 56,50 3,00 100,00 

% ζηε 
ηήιε 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

22,61% 21,74%

52,17%

3,48%

22,35%

12,94%

62,35%

2,35%

Ναι Ίςωσ Όχι Δε γνωρίηω/Δεν απαντϊ

Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν,

..... Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. ....

Θα ην ηηκνινγήζεηε ζε πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε;

Άνδρασ

Γυναίκα
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Chi-Square Tests 

Στατιςτικι Τιμι Βακμοί Ελευκερίασ p-value 

Pearson Chi-Square 3,206 3 0,361 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 3,281 3 0,350 

Linear-by-Linear 
Association 

0,434 1 0,510 

N of Valid Cases 200 
  

Ηο: Οι δφο μεταβλητζσ είναι ανεξάρτητεσ μεταξφ τουσ 

Η1: Οι δφο μεταβλητζσ δεν είναι ανεξάρτητεσ μεταξφ τουσ 

Κοιτάηοντασ το p-value του ελζγχου Pearson Chi-Square βλζπουμε ότι p-value=0.361>0,05 επομζνωσ δεν 
απορρίπτουμε τθ μθδενικι υπόκεςθ, δθλαδι οι δφο μεταβλθτζσ είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ. 

 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε γηα ην πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο 

ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ απάληεζε, παξαηεξνχκε πσο νη απφςεηο αληξψλ 

θαη γπλαηθψλ δηαθέξενπλ κεηαμχ ηνπο. Οη γπλαίθεο (50,29%) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηδίσμε 

θέξδνπο είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, 

ελψ αληίζεηα νη άληξεο (31,30%) επηρρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ πσο ε χπαξμε αληαγσληζκνχ 

ζηελ αγνξά νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε αλήζηθεο απνθάζεηο θαη πξάμεηο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ζπλάθεηαο, θνηηάδνληαο ην p-value ηνπ ειέγρνπ Pearson Chi-Square 

βιέπνπκε φηη p-value=0.004<0,05, επνκέλσο απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή νη 

δχν κεηαβιεηέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηζρπξή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

 

Πίλαθαο d1-q06. 1.  

Φχιν επηρεηξεκαηία * 6. Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

Crosstabulation 

  

Η χπαξμε 

αληαγσληζκνχ 

ζηελ αγνξά 

Η δηνίθεζε 

ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Η 

νηθνλνκηθή 

θξίζε 

Η 

επηδίσμε 

θέξδνπο 

χλνιν  

Άλδξαο 31,30 13,04 27,83 27,83 100,00 

Γπλαίθα 14,12 9,41 25,88 50,59 100,00 

χλνιν 24,00 11,50 27,00 37,50 100,00 
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Πίνακασ d1-q06. 1.  
Φφλο επιχειρηματία * 6. Ποιοσ ευθφνεται για την ζλλειψη τησ επιχειρηματικήσ ηθικήσ ςήμερα; 

Crosstabulation 

1. Φφλο 
επιχειρηματία 

  
Η φπαρξθ 

ανταγωνιςμοφ 
ςτθν αγορά 

Η διοίκθςθ 
των 

επιχειριςεων 

Η 
οικονομικι 

κρίςθ 

Η 
επιδίωξθ 
κζρδουσ 

Σφνολο 

Άνδρασ 

N 36 15 32 32 115 

% ςτθ 
Γραμμι 

31,30 13,04 27,83 27,83 100,00 

% ςτθ Στιλθ 75,00 65,22 59,26 42,67 57,50 

Γυναίκα 

N 12 8 22 43 85 

% ςτθ 
Γραμμι 

14,12 9,41 25,88 50,59 100,00 

% ςτθ Στιλθ 25,00 34,78 40,74 57,33 42,50 

Σφνολο 

N 48 23 54 75 200 

% ςτθ 
Γραμμι 

24,00 11,50 27,00 37,50 100,00 

% ςτθ Στιλθ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Chi-Square Tests 

Στατιςτικι Τιμι Βακμοί Ελευκερίασ p-value 

Pearson Chi-Square 13,397 3 0,004 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 13,687 3 0,003 

Linear-by-Linear 
Association 

12,812 1 0,000 

N of Valid Cases 200 
  

Ηο: Οι δφο μεταβλητζσ είναι ανεξάρτητεσ μεταξφ τουσ 

Η φπαρξθ 
ανταγωνιςμοφ ςτθν 

αγορά

Η διοίκθςθ των 
επιχειριςεων Η οικονομικι κρίςθ

Η επιδίωξθ κζρδουσ

31,30%

13,04%

27,83%

27,83%

14,12%
9,41%

25,88%

50,59%

Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

Άνδρασ

Γυναίκα



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  63 

Η1: Οι δφο μεταβλητζσ δεν είναι ανεξάρτητεσ μεταξφ τουσ 

Κοιτάηοντασ το p-value του ελζγχου Pearson  Chi-Square βλζπουμε ότι p-value=0.004<0,05 επομζνωσ 
απορρίπτουμε τθ μθδενικι υπόκεςθ, δθλαδι οι δφο μεταβλθτζσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ. 

 

Κνηηάδνληαο ην p-value ηνπ ειέγρνπ Pearson Chi-Square βιέπνπκε φηη p-

value=0.000<0,05 επνκέλσο απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή νη δχν κεηαβιεηέο 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. Σν 40,53% ησλ γπλαηθψλ πηζηεχνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

έρνπλ επεξεάζεη θαηά πάξα πνιχ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Αληηζηνίρσο ην 

39,13% ησλ αληξψλ επίζεο ζεσξνχλ φηη νη αιιαγέο πνπ δνχκε, επεξεάδνπλ πνιχ ηελ χπαξμε 

ηεο εζηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

Πίλαθαο d1-q08. 1.  

Φχιν επηρεηξεκαηία * 8. Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ;  

Crosstabulation 

 
Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 
χλνιν 

Άλδξαο 0,00 11,30 28,70 39,13 20,87 100,00 

Γπλαίθα 10,59 3,53 15,29 27,06 43,53 100,00 

χλνιν 4,50 8,00 23,00 34,00 30,50 100,00 

 

 
Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ

0,00

11,30%

28,70%

39,13%

20,87%

10,59%

3,53%

15,29%

27,06%

43,53%

Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη 

επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ; 

Άνδρασ

Γυναίκα



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  64 

Πίλαθαο d1-q08. 1.  

Φχιν επηρεηξεκαηία * 8. Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε 

ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ; 

Crosstabulation 

1. Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 
χλνιν  

Άλδξαο 

N 0 13 33 45 24 115 

% ζηε 

Γξακκή 
0,00 11,30 28,70 39,13 20,87 100,00 

% ζηε ηήιε 0,00 81,25 71,74 66,18 39,34 57,50 

Γπλαίθα 

N 9 3 13 23 37 85 

% ζηε 

Γξακκή 
10,59 3,53 15,29 27,06 43,53 100,00 

% ζηε ηήιε 100,00 18,75 28,26 33,82 60,66 42,50 

χλνιν 

N 9 16 46 68 61 200 

% ζηε 

Γξακκή 
4,50 8,00 23,00 34,00 30,50 100,00 

% ζηε ηήιε 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Chi-Square Tests 

ηαηηζηηθή Σηκή Βαζκνί Διεπζεξίαο p-value 

Pearson Chi-Square 30,009 4 0,000 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 33,730 4 0,000 

Linear-by-Linear Association 1,581 1 0,209 

N of Valid Cases 200 
  

Ην: Οη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχηνπο 

Η1:  Οη δχν κεηαβιεηέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο 

Κνηηάδνληαο ην p-value ηνπ ειέγρνπ Pearson  Chi-Square βιέπνπκε φηη  p-value=0.000<0,05 επνκέλσο απνξξίπηνπκε ηε 

κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή νη δχν κεηαβιεηέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Διέγρνληαο ην p-value ηνπ ειέγρνπ Pearson Chi-Square βιέπνπκε φηη p-

value=0.014<0,05 επνκέλσο απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%, δειαδή νη δχν κεηαβιεηέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. Κπξίσο φινη νη 

επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ/ιπθείνπ (71,79%), ΑΔΙ/ΣΔΙ (44,44%), 

ΙΔΚ (47,06%), Μεηαπηπρηαθνχ ή Γηδαζθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (68,06%) δελ ζα πξνέβαηλαλ 

ζε κηα αλήζηθε πξάμε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ πεξίπησζε. Αληηζέησο, βιέπνπκε 

κηα αλαπνθαζηζηηθφηεηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο εθείλνπο πνπ είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, 

κπνξεί λα πξνέβαηλαλ(30%) ή ζα ην έθαλαλ (30%) ή αθφκε θαη δελ ζα ην έθαλαλ(30%). 
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Πίλαθαο d1-q09. 4. 

Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν; * 9. Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 

1000 εξγάηεο ... θαη λα εγθαηαζηαζεί (...) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (...), (...);  

Crosstabulation 

 
Ναη Ίζσο Όρη 

Γε 

γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 

χλνιν 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 30,00 30,00 30,00 10,00 100,00 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 10,26 15,38 71,79 2,56 100,00 

Απφθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ 42,22 8,89 44,44 4,44 100,00 

Απφθνηηνο ΙΔΚ 23,53 20,59 47,06 8,82 100,00 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 16,67 13,89 68,06 1,39 100,00 

χλνιν 23,00 15,00 58,00 4,00 100,00 

 

 

 

30,00%

42,22%

30,00%

30,00%

71,79%

44,44% 47,06%

68,06%

Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 1000 

εξγάηεο ...

θαη λα εγθαηαζηαζεί (...) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία 

ζε 5000 ή θαη πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (...), (...);

Ναι Ίςωσ Όχι Δε γνωρίηω/Δεν απαντϊ
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Πίλαθαο d1-q09. 4. 

Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν; * 9. Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 

1000 εξγάηεο ... θαη λα εγθαηαζηαζεί (...) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (...), (...);  

Crosstabulation 

4. Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν; 
  Ναη Ίζσο Όρη 

Γε 

γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 

χλνιν 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 

N 3 3 3 1 10 

% ζηε 

Γξακκή 
30,00 30,00 30,00 10,00 100,00 

% ζηε 

ηήιε 
6,52 10,00 2,59 12,50 5,00 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 

N 4 6 28 1 39 

% ζηε 

Γξακκή 
10,26 15,38 71,79 2,56 100,00 

% ζηε 

ηήιε 
8,70 20,00 24,14 12,50 19,50 

Απφθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ 

N 19 4 20 2 45 

% ζηε 

Γξακκή 
42,22 8,89 44,44 4,44 100,00 

% ζηε 

ηήιε 
41,30 13,33 17,24 25,00 22,50 

Απφθνηηνο ΙΔΚ 

N 8 7 16 3 34 

% ζηε 

Γξακκή 
23,53 20,59 47,06 8,82 100,00 

% ζηε 

ηήιε 
17,39 23,33 13,79 37,50 17,00 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 

N 12 10 49 1 72 

% ζηε 

Γξακκή 
16,67 13,89 68,06 1,39 100,00 

% ζηε 

ηήιε 
26,09 33,33 42,24 12,50 36,00 

χλνιν 

N 46 30 116 8 200 

% ζηε 

Γξακκή 
23,00 15,00 58,00 4,00 100,00 

% ζηε 

ηήιε 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Chi-Square Tests 

Στατιςτικι Τιμι Βακμοί Ελευκερίασ p-value 

Pearson Chi-Square 25,189 12 0,014 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 24,342 12 0,018 

Linear-by-Linear Association 0,450 1 0,502 

N of Valid Cases 200 
  

Ηο: Οι δφο μεταβλητζσ είναι ανεξάρτητεσ μεταξφ τουσ 

Η1: Οι δφο μεταβλητζσ δεν είναι ανεξάρτητεσ μεταξφ τουσ 

Κοιτάηοντασ το p-value του ελζγχου Pearson Chi-Square βλζπουμε ότι p-value=0.014<0,05 επομζνωσ 
απορρίπτουμε τθ μθδενικι υπόκεςθ, δθλαδι οι δφο μεταβλθτζσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ. 
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2.10. Ανάλυςη Αποτελεςμάτων Έρευνασ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο έξεπλαο, παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη άληξεο ειηθίαο 45-54 εηψλ 

θπξίσο. Παξά ηηο δσηηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ θνηλσλία, νη γπλαίθεο είλαη πην 

δχζθνιν λα μεθηλήζνπλ κία επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ελψ νη λένη ειηθίαο 18-35 εηψλ 

δπζθνιεχνληαη λα μεθηλήζνπλ κηα επηρείξεζε ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο. Σν κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ επηρεηξεκαηηψλ, είλαη αξθεηά αλεβαζκέλν, θαζψο πξνθχπηεη φηη πεξηζζφηεξνη 

είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ, αθφκε θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (36%) ελψ ην ακέζσο 

επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην θαηέρνπλ εθείλνη, νη νπνίνη έρνπλ απνθνηηήζεη απφ θάπνην 

Παλεπηζηήκην ή ΣΔΙ (22,50%). ρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε έξεπλα αλέδεημε 

φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ 1-9 ππαιιήινπο (47,50%) , ελψ ην ακέζσο 

επφκελν πνζνζηφ 31% είλαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. Όζνλ αθνξά ηνλ 

εηήζην ηδίξν, πνζνζηφ 32% ησλ επηρεηξήζεσλ είρε απφ 20.000 έσο 40.000 επξψ, ην 25,50% 

απφ 40.000 έσο 60.000 επξψ. Απηφ θαηά ηε γλψκε κνπ, αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ ζεκεξηλή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζε αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο (40%), κε δξαζηεξηφηεηα θπξίσο εκπνξηθή (34,50%), αιιά θαη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (26%), ελψ ζπγρξφλσο δειψλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (36,50%) απφ ηελ 

κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπο, φκσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη θνβνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο δελ ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζηα πιαίζηα, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο εζηθήο. Χο επί ην πιείζηνλ, νη εξσηεζέληεο 

έγηλαλ επηρεηξεκαηίεο επεηδή δελ είραλ κηα θαιχηεξε επηινγή εξγαζίαο (34%), ελψ 

αληηζηνίρσο, επηζπκνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζή ηνπο (35,50%). 

Πηζηεχνπλ φηη ε εζηθή είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ 

αλάπηπμε, ηε βησζηκφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζεηηθή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο. Όκσο νη 
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αιιαγέο θαη γεληθφηεξα ην ελαιιαζζφκελν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα πνπ δνχκε απφ 

ηφηε πνπ μέζπαζε ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ην 2007, έρεη επεξεάζεη ηελ χπαξμε 

θαη πηνζέηεζε ηεο εζηθήο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Η έιιεηςή ηεο ήηαλ θαη έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγεζήθακε ζηελ δηεζλή απηή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νη 

ζπλέπεηέο ηεο -πςειφ δεκφζην ρξένο, ηεξάζηην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, κεγάιν έιιεηκκα 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ- έρνπλ επεξεάζεη πνιιέο ρψξεο φπσο θαη ηε δηθή καο, νη 

νπνίεο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ. Η νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί γεληθφηεξα ηηο επηρεηξήζεηο 

ζε αλήζηθεο πξάμεηο. 

Αιιά πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

χκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο ε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο θαη ε χπαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά είλαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ έιιεηςή ηεο. Δμαηηίαο ηνπ ζθιεξνχ 

αληαγσληζκνχ, πνιιά ζηειέρε πηνζεηνχλ «χπνπηεο» πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Όκσο αληίζεηα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

πξάμνπλ ην εζηθά ζσζηφ ζα είλαη θαη απηέο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ έλα 

καθξνπξφζεζκν φθεινο θαη λα δηακνξθψζνπλ ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ. Η 

επηρείξεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εζηθή, απνθηά κεγαιχηεξε θεξεγγπφηεηα θαη δεκηνπξγεί 

εηθφλα εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, θιπ. 

Δπηπξνζζέησο, ε επηρεηξεζηαθή εζηθή απνηειεί ζα ιέγακε θαη ηνλ βαζηθφ ππιψλα γηα ηε 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο θαη γηα ηε ζπλέρηζε δειαδή ηνπ γεληθφηεξνπ 

ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο. ρεδφλ φινη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο καο 

πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο θαη 

θαλφλεο ζηελ επηρείξεζή ηνπο, ελψ ζπγρξφλσο πξνζπαζνχλ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπο απφ ηα 

πάλσ έσο ηα θάησ θιηκάθηα λα ιεηηνπξγεί κε εληηκφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο άιινπο (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, θιπ). Πνηνη είλαη νη ιφγνη φκσο πνπ νδεγνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα παίξλνπλ αλήζηθεο απνθάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηάο ηνπο; Σα νηθνλνκηθά νθέιε θαη θέξδε πνπ ζα έρνπλ απφ ηελ πξάμε ηνπο 

απηή φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε παξανηθνλνκία, ε απνθπγή πιεξσκήο ησλ θφξσλ θαη ε 

πίεζε πνπ κπνξεί λα αηζζάλνληαη γηα λα πεηχρνπλ ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο- πςειφηεξα 

θέξδε, αλαγλσξηζηκφηεηα. 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο επηρεηξεκαηίεο δελ παξέιεηςαλ λα δειψζνπλ ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, φηη ε ζεκεξηλή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, νη γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε κε εχθνιε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηήζεηο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν επηβνιήο ηνπ θφξνπ γηα ηα επφκελα έηε, ε ειιηπήο 

νηθνλνκηθή ζηήξημε, θαζψο θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζήο ηνπο απνζαξξχλνπλ γηα θάζε ηη 

δεκηνπξγηθφ, φπσο ε έλαξμε κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξφιν πνπ ν 

θφβνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ πηζαλή επηρεηξεκαηηθή απνηπρία, καο απνζαξξχλεη 

απφ κηα λέα αθφκε νηθνλνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φινη νη επηρεηξεκαηίεο 

πηζηεχνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα θαιή επηινγή ζηαδηνδξνκίαο θαη φινη ειπίδνπλ 

ζε κηα αξγή, ζηαδηαθή θαη ζηαζεξή αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο γεληθφηεξα. 

Η εζηθή απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη επηζπκεηφ φινη νη 

νξγαληζκνί λα εθαξκφζνπλ κηα πην εζηθή θαη θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο, θάηη πνπ παξφηη δελ απνηειεί ζεζκνζεηεκέλε δέζκεπζε, φιεο νη ρψξεο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα βειηηψζνπλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΟ 

υμπεράςματα και Προτάςεισ 

«Ο εζηθόο ραξαθηήξαο έρεη ηε δύλακε λα θάλεη έλα πξάγκα πηζηεπηό» (Αξηζηνηέιεο 

απφ ηάγεηξα, 384 - 322 π.ρ.). 

Η επηρεηξεκαηηθή εζηθή, χζηεξα απφ επίκνλεο επηηαγέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αιιά 

θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, άξρηζε λα απαζρνιεί έληνλα ηηο επηρεηξήζεηο ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. Η εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ εθθξάδεηαη απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο. Η αλάγθε γηα 

λέν επηρεηξεκαηηθφ ήζνο θαη λέεο πξαθηηθέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε ηνπο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ πνηέ. 

ήκεξα, κεηά ηα πνιιαπιά ζθάλδαια ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ ζηεξέσκα θαη ηα 

θαηλφκελα δσξνδνθίαο θπβεξλήζεσλ απφ επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο, ε δηεζλήο 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη αξρίζεη λα αζρνιείηαη ελεξγά κε ηα δεηήκαηα εζηθήο, 

αλαπηχζζνληαο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πξνβιεκαηηζκνχο, φπσο ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθή 

επαηζζεζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, ε αλάγθε γηα δηαθάλεηα, θαζψο θαη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε παξάλνκσλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ην επηρεηξεκαηηθφ φθεινο 

(δσξνδνθία δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, θνξνδηαθπγή, θ.ιπ.). 

Οη επηρεηξήζεηο γηα λα επηηχρνπλ βησζηκφηεηα, αμηνπηζηία, κία ζεηηθή εηθφλα απέλαληη 

ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζα 

πξέπεη πξσηίζησο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ «επηρεηξείλ»- επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή κφλν σο έλα κέζν δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηψλ θαη θέξδνπο, αιιά νθείινπλ λα ηεο πξνζδψζνπλ ην ξφιν ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  
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Η επηρείξεζε γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή ζηελ αγνξά πξέπεη λα αλαπηχμεη ηελ απζφξκεηε 

ζπλεξγαζία ζην εζσηεξηθφ ηεο. Πινχηνο παξάγεηαη κφλνλ αθελφο κελ αλ ηα κέιε ηεο 

επηρείξεζεο ζηνηρεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζθνπψλ, αθεηέξνπ δε αλ επηηχρεη ε 

επηρείξεζε λα θεξδίζεη ηελ εζηθή λνκηκνπνίεζε απφ ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγεί. Οη πξαγκαηηθά θαιέο εηαηξίεο είλαη απηέο πνπ δελ είλαη απιψο κεραληζκνί 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, αιιά δσληαλνί ζεζκνί- ζπιινγηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο είλαη θνξείο 

παξαδφζεσλ θαη αμηψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη νη καθξνρξφληα εμαηξεηηθέο εηαηξίεο φπσο ε 

Hewlett-Packard, ε IBM, ε Sony, ν ΣΙΣΑΝ, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθξηηά νξάκαηα θαη 

αμίεο.  

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο γηα ην δενληνινγηθφ εγεηηθφ ηνπο ξφιν,  λα 

είλαη επηρεηξήζεηο φπνπ νη εξγαδφκελνη  λα είλαη πεξήθαλνη λα εξγάδνληαη, επηρεηξήζεηο κε ηηο 

νπνίεο νη πειάηεο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο λα ζέινπλ λα ζπλεξγάδνληαη. Θα πξέπεη 

λα έρνπλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπο ην θέξδνο, φρη φκσο ην νηθνλνκηθφ πξσηίζησο αιιά θέξδνο 

απφ ηελ εκπηζηνζχλε, λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο άιινπο κε αθεξαηφηεηα, ζεβαζκφ θαη 

δηθαηνζχλε. Να αληηκεησπίδνπλ φια ηα άηνκα- εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξείαο-κε δηθαηνζχλε, 

αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ. Δπηπιένλ, νθείινπλ λα ρηίδνπλ ηε θήκε ηνπο σο εμαηξεηηθέο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά κε εζηθή θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε 

κε ην λφκν. Πξάηηνληαο δηαθνξεηηθά ζα βιάπηνπλ ζνβαξά ηε θήκε, ηε ζεηηθή εηθφλα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο.  

 

Γηθαηνζχλε εβαζκφο Αθεξαηφηεηα ΔΜΠΙΣΟΤΝΗ
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Με βάζε ινηπόλ ηα παξαπάλσ νη πξνηάζεηο βειηίσζεο από ηελ πιεπξά ηεο θνηλσλίαο, 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηελ αθόινπζε θαηεύζπλζε:  

 Γεκηνπξγία ελφο θψδηθα δενληνινγίαο θαη εζηθήο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αλακθίβνια απνηειεί ζηνηρείν πξνφδνπ, ζεκάδη 

αλάπηπμεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο θηινζνθίαο, ε νπνία ζέβεηαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη πξνζηαηεχεη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

 Δθαξκνγή ελφο κνληέινπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο ζα απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ, ζεζκηθφ, 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ψζηε λα δηέπεηαη (δεκφζην θαη ηδησηηθφ) απφ θνηλέο αξρέο, αμίεο 

αιιά θαη θαλφλεο δενληνινγίαο . 

 Δλίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ψζηε λα 

κεηψλεηαη ζεκαληηθφ ην θφζηνο ίδξπζεο κηαο λέαο επηρείξεζεο.  

 Δμάιεηςε ησλ πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ(γξαθεηνθξαηία) πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. 

 Άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ΔΠΑ, γηα ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκέο θαη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο γηα 

λα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε. 

 Αλαγλψξηζε ηεο επηρείξεζεο σο κηα θνηλφηεηα πξνζψπσλ παξά έλα εξγαιείν παξαγσγήο 

θέξδνπο. 

 Γεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φρη κφλν ζε επίπεδν 

θνξνινγίαο, αιιά θαη ζε φηη αθνξά ηελ επξχηεξε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, π.ρ. 

δηαηάμεηο αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, εκπνξηθνχ θψδηθα, επηθαιχςεηο θαη ζπλαξκνδηφηεηα 

επνπηηθψλ θνξέσλ, θ.ιπ. 

 Τηνζέηεζε πξνηχπσλ Δπηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο εηαηξείεο γηα ηελ απνθπγή 

πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ.  
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 Γεκηνπξγία θηλήηξσλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ, νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζε  

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο θαη φρη αλάγθεο. 

 Γηαζθάιηζε πξφζβαζεο θαη παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Δλίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο.  

 ηήξημε ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαη δεκηνπξγία ελφο νξγάλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

νιηγάξηζκνπ θαη απνιχησο αμηνθξαηηθά ζηειερσκέλνπ, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εηνηκαζία 

ελφο «νδηθνχ ράξηε» γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο.  

Αληίζηνηρα νη πξνηάζεηο από ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ ηελ εμήο 

θαηεύζπλζε: 

 Ύπαξμε γξαπηνχ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε απνδεθηέο 

εζηθέο βάζεηο, ψζηε  λα έρεη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη 

λνκηθή εγθπξφηεηα, λα επηηξέπεη ηε βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη λα 

δηέπεηαη απφ ζαθήλεηα, δηαθάλεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλερψο 

δηαθνξνπνηνχκελεο εηαηξηθέο επηηαγέο. 

 Αλάπηπμε ελφο θψδηθα εζηθήο γηα ηελ άκεζε ξχζκηζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

 Τηνζέηεζε πξνηχπσλ επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο . 

 εβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (Γηαζθαιίζηε φηη δελ επηηξέπνληαη πνηέ παηδηθή 

εξγαζία, εξγαζία ζε θπιαθέο ή εμαλαγθαζκφο εξγαζίαο θαη ζσκαηηθή ηηκσξία). 

 εβαζκφο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ ζα βειηηψζεη ηε 

δεκφζηα εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη ζα δεκηνπξγήζεη αίζζεζε θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. 

 Τηνζέηεζε ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο πξνο  φινπο κε ζεβαζκφ (λα κελ γίλνληαη δηαθξίζεηο).  

 Γεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ ζα παξέρεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. 
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 Απνθπγή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, (δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκεηνρή  ζε 

παξάλνκεο δσξνδνθίεο ή άιιεο δηεθζαξκέλεο πξάμεηο, αιιά ζα πξέπεη λα επηδεηείηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο γηα ηελ εμάιεηςε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά κε ππεπζπλφηεηα (Δθπξνζψπεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ δίθαηα κε αθξίβεηα θαη αιήζεηα, κε δεκηνπξγία παξαπιαλεηηθψλ εληππψζεσλ 

ζε θακία δηαθήκηζε. 

 Παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Να δίλνληαη ππνζρέζεηο κφλν γηα φζα 

δχλαληαη  λα πξνζθέξεηε). 

 πλεξγαζία κε ηηο δπλάκεηο ηεο θνηλφηεηαο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ βειηίσζε θαη αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ πγείαο, εθπαίδεπζεο, αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθήο 

επεμίαο.  

 πλαιιαγέο κε ππεχζπλνπο ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο (Οη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη θαη 

πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξφηππα επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο, παξάδνζεο, ππεξεζίαο θαη ηηκνιφγεζεο θαη λα είλαη ππεχζπλνη εηαηξηθνί 

πνιίηεο). 

 Δηιηθξηλήο επηθνηλσλία κε ηνπο επελδπηέο θαη ηα κέζα θαη ηέινο . 

 Να ππνζηεξίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Μείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

λεξνχ θαη άιισλ πφξσλ, ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πξντφλησλ κε γλψκνλα ηελ απμεκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε. 

Η ζπλερηδφκελε επηηπρία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ φινπο εκάο πνπ εξγαδφκαζηε 

καδί θαη αληαγσληδφκαζηε γηα λα θεξδίζνπκε, ελψ ηαπηφρξνλα ελεξγνχκε κε εληηκφηεηα, 

αθεξαηφηεηα θαη ζεβαζκφ. 

Η κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ δελ είλαη πιένλ ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε καθξφρξνλε βησζηκφηεηά ηεο θαη κέζα απφ απηή ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Δπνκέλσο, πξάμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 
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πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ, φπσο ε θνηλσληθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ε ρξήζε ελφο 

δενληνινγηθνχ θψδηθα εζηθήο θαη νη εζηθέο επελδχζεηο, ζπκβάιινπλ εκκέζσο θαη ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Οπζηαζηηθά γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσλίαο, πξνυπνηίζεηαη ε ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ αμηψλ ζε φια ηα θνηλσληθά 

επίπεδα. Κάζε άηνκν κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα πηνζεηεί ηηο αμίεο γηα ηελ πξνψζεζε φρη κφλν ησλ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, 

αιιά νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο πξνο ηελ επεκεξία. ε απηφ ην πιαίζην, ε νηθνγέλεηα 

δηαδξακαηίδεη έλα βαζηθφ ξφιν γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε θάζε λέα γεληάο, δηακνξθψλνληαο ην 

ραξαθηήξα θαη ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο. Η κεηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο εζηθήο απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε είλαη κηα νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ηεο αεηθνξίαο. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ηελ πηνζέηεζε 

επηρεηξεζηαθήο εζηθήο είλαη πνιιά. Κάπνηα απφ απηά είλαη νη πςειέο πσιήζεηο κέζσ ηεο 

βειηησκέλεο θνηλσληθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, ιηγφηεξα ιάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ νη ίδηνη ζα δείρλνπλ πξνο ηελ 

επηρείξεζε, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα κέζσ 

ησλ βειηησκέλσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ. 

Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία βξίζθεηαη ζε κηα εηαηξηθή θνπιηνχξα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αθεξαηφηεηα, ήζνο θαη πξνζσπηθή επζχλε. 

 

Περαιτέρω Έρευνα 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αγνξά κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο 

θαη  νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ζηακαηνχλ λα πξνβιεκαηίδνπλ ηνλ ειιεληθφ 

θαη φρη κφλν ρψξν, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο κειέηε ησλ αιιαγψλ πνπ ππφθεηληαη ν 

επηρεηξεκαηηθφο θαη κε θφζκνο. Δπεξρφκελεο κειέηεο- έξεπλεο ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξμνπλ, 
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γηα λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ νη κεηαβιεηέο, νη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ χπαξμε ή κε ηεο εζηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Πηζηεχσ πσο ζα ήηαλ απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ζηελ κειέηε ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ αμηψλ εθείλσλ, ηηο νπνίεο ην θάζε άηνκν παίξλεη απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ, ην ζρνιείν, ηελ θνηλσλία θαη πνπ ηνλ πξνδηαζέηνπλ λα εξγαζηεί κε γλψκνλα ηελ εζηθή. 

εκαληηθφ ζα ήηαλ λα γίλνπλ θαη ζπγθξηηηθέο έξεπλεο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ, δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

«Η εζηθή είλαη όπσο ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηώηα: Απαγνξεύεη ό,ηη είλαη σξαίν». 

(Fernand Vandérem, 1864-1939)  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηείηαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπφλεζεο εξγαζίαο κε ζέκα «Η Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε», γηα ηνλ Γηαγσληζκφ Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 

Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο (eben.gr). 

Η επηθξαηνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ 

λα πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηα λέα επηρεηξεκαηηθά πξφηππα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

εμειίμεηο ηεο νηθνλνκίαο (παγθνζκηνπνίεζε, ηερλνινγία, άπινη πφξνη, θξίζε) θαη λα κελ 

ζηνρεχνπλ κφλν ζηελ απφθηεζε θέξδνπο αιιά λα πξνζαξκφδνληαη πξνο έλα ζχζηεκα ζηφρσλ 

θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή εζηθή ηνπο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, γηα ηε ζπκβνιή ηεο εζηθήο ζηε βειηίσζε, ζηε βησζηκφηεηα ή κε 

ηφζν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, σο έλα θαηλφκελν πνπ 

έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο (θνηλσληθέο) ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππάξρνπλ εξσηήζεηο θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο, παξαηίζεληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ε κε ηεο 

εζηθήο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Η φιε έξεπλα θαιχπηεηαη απφ ερεκχζεηα θαη αλσλπκία, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. Λφγσ 
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ηεο απαηηνχκελεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ, ζα ζαο παξαθαινχζα λα απαληήζεηε ζε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο, γηαηί ε άξλεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη λα πξνθαιέζεη κεξνιεςία ζηα απνηειέζκαηά κνπ. 

Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε. 
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ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: 

1. Φύιν επηρεηξεκαηία: 

Άλδξαο    Γπλαίθα 

 

2. Η ειηθία ζαο είλαη: 

α. 18-24 εηψλ    β. 25-34 εηψλ   γ. 35-44 εηψλ 

δ. 45- εηψλ    ε. 55 θαη άλσ 

 

3. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

α. Άγακνο/ε   β. Έγγακνο/ε 

γ. Γηαδεπγκέλνο/ε   δ. Υήξνο/α 

 

4. Πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν; 

α. Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ   β. Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ/ Λπθείνπ 

γ. Απφθνηηνο ΑΔΙ/ ΣΔΙ    δ. Απφθνηηνο ΙΔΚ 

ε. Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ 

 

5. Πνηά είλαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

α. Παξνρή Τπεξεζηψλ    δ. Σνπξηζηηθή 

β. Βηνκεραληθή     ε. Βηνηερληθή 

γ. Δκπνξηθή     ζη. Άιιε 

 

6. Πνηά είλαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο;  

α. Αηνκηθή      β. Δηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ)  

γ. Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.)   δ. Αλψλπκε (Α.Δ.) 

ε. Άιιν 

 

7. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ αηόκσλ ηεο επηρείξεζή ζαο; 

α. 1-9 άηνκα    β. 10-49 άηνκα 
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γ. 50-249 άηνκα   δ. 250 θαη άλσ   ε. Γελ απαζρνιψ 

 

8. Πνηνο ήηαλ ν θύθινο εξγαζηώλ ζαο ην πξνεγνύκελν έηνο; 

 

Παξαθαιώ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο βάδνληαο έλα Χ ζην θνπηάθη πνπ 

αληηζηνηρεί ζην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο. 

1. Γεκηνπξγήζαηε ηελ επηρείξεζή ζαο επεηδή; 

α. Βξήθα κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. 

β. Έιιεηςε θαιχηεξεο επηινγήο εξγαζίαο.  

γ. πλέρηζε νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

δ. Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ. 

 

2.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε από ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 

 

 

3. Γειώζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο. (ηνπνζεηώληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό) 

Απφιπηα Γηαθσλψ   1    Γηαθσλψ   2    Οχηε πκθσλψ/ Οχηε Γηαθσλψ    3 

 πκθσλψ       4     πκθσλψ Απφιπηα     5    

Κάζε λνκηθή πξάμε είλαη ηαπηφρξνλα θαη εζηθή.  

Η εζηθή είλαη απνηέιεζκα 

εκπεηξηψλ, παηδείαο θαη ραξαθηήξα 
ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

 

Ο ξφινο ηεο εζηθήο ζηακαηάεη φηαλ μεθηλάεη ην 

ζπκθέξνλ. 
 

Δάλ γλψξηδα φηη κηα πξάμε κνπ 

(π.ρ. παξανηθνλνκία) δελ ζα είρε 

ζπλέπεηεο ζηελ επηρείξεζή κνπ 

ηφηε ζα πξνέβαηλα ζε απηή. 

 

Γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη κηα επηρείξεζε θαη 

λα ιεηηνπξγεί ζε κηα βηψζηκε αγνξά, έρεη ηελ 

επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα πηνζεηήζεη κηα 
εζηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Η νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί 

γεληθφηεξα ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

αλήζηθεο πξάμεηο. 
 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 
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Οη επηρεηξήζεηο απαηηνχλ κία ξεαιηζηηθή 

νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε θαη φρη εζηθή  
Φηινζνθία. 

 
Ηζηθφ γηα ηελ επηρείξεζε είλαη 

κφλν ην λα βγάδεη ρξήκαηα. 
 

Η έιιεηςε εηαηξηθήο εζηθήο ήηαλ έλαο απφ ηνπο 
βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγεζήθακε ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 
 

Η εζηθή παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
ηελ αλάπηπμε, θαζψο νη 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νξγαληθά 

κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

 

 

4. Η εηαηξεία ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ιαλζάξεη ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία ηεο, πξνζθεύγεη ζε 

κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, πνπ πξνηείλεη δηαθήκηζε, πνπ ελώ πιήηηεη ηνλ 

αληαγσληζκό παξαπιαλεί ζπγρξόλσο ηνπο θαηαλαισηέο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνηίκεζή 

ηνπ έλαληη άιισλ πξντόλησλ. Θα δερηείηε ηελ πξόηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο; 

α. Ναη    β. Ίζσο  

γ. Όρη   δ. Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ 

 

5. Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιύςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεύεη ηνλ θαξθίλν, ηελ 

αζζέλεηα πνπ καζηίδεη ηνλ θόζκν. Τν θάξκαθν απηό είλαη κνλαδηθό θαη ε δήηεζή ηνπ 

είλαη κεγάιε. Όπσο είλαη θπζηθό ζαλ επηρεηξεκαηίαο πνπ είζηε ζα ηηκνινγήζεηε ην 

θάξκαθν ζε πνιύ πςειή ηηκή, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε αγνξά ηνπ από ηελ 

πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ. Θα ην ηηκνινγήζεηε ζε πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζόηεξα 

θέξδε; 

α. Ναη    β. Ίζσο  

γ. Όρη   δ. Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ 

 

6. Πνηνο επζύλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

α. Η χπαξμε αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά.   β. Η δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

γ. Η νηθνλνκηθή θξίζε.     δ. Η επηδίσμε θέξδνπο. 

 

7. Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη εζηθέο απέλαληη: 

 
Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο (κε 

πιεξσκή ππεξσξηψλ, κε 
θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ). 

1 2 3 4 5 

ηνπο θαηαλαισηέο 

(παξαπιαλεηηθφ κάξθεηηλγθ). 
1 2 3 4 5 
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ηνπο πξνκεζεπηέο (θαθή 

ρξήζε πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ). 

1 2 3 4 5 

ην πεξηβάιινλ (ε εηαηξηθή 
θνηλσληθή επζχλε γίλεηαη γηα 

ιφγνπο δηαθήκηζεο θαη 

πξνέρεη ην θέξδνο). 

1 2 3 4 5 

ηελ θνηλσλία (γεληθή 

αδηαθνξία). 
1 2 3 4 5 

ην θξάηνο (δηαθζνξά). 1 2 3 4 5 

 

8. Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθόηεξα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε 

ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζεσξείηε όηη επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θόζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

 

 

 

 

9. Πηζηεύεηε πσο εζηθά ζεκηηό είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιύζεη 1.000 εξγάηεο ηεο ρώξαο 

ηεο θαη λα εγθαηαζηαζεί (κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο) ζε κηα άιιε ρώξα 

πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 5.000 ή θαη πεξηζζόηεξνπο εξγάηεο (κε ρακειόηεξα θπζηθά 

κεξνθάκαηα), πνπ δνπλ ζε δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο από ηνπο 1.000 απνιπκέλνπο; 

α. Ναη    β. Ίζσο  

γ. Όρη   δ. Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ 

 

10. Ιεξαξρήζηε από ην 1 έσο ην 8 ηα εζηθά ζηνηρεία εθείλα πνπ ζεσξείηε όηη ζπλζέηνπλ 

ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο, όπνπ 1= ρακειήο ζπνπδαηόηεηαο θαη 8= κέγηζηεο 

ζπνπδαηόηεηαο εζηθό ζηνηρείν.) 

α. Σηκηφηεηα 

β. πλέπεηα 

γ. Πνιηηηθέο γλσξηκίεο 

δ. Δξγαηηθφηεηα 

ε. Άξηζηεο ζρέζεηο κε πξνζσπηθφ/πειάηεο/πξνκεζεπηέο/θξάηνο 

ζη. Τπεπζπλφηεηα 

δ. Καηά πεξίπησζε ζπκπεξηθνξά 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  90 

ε. Αμηνπηζηία 

11. Γειώζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο. (θπθιώλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό) 

 

 

Γ
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξάηηνπλ ην εζηθά ζσζηφ, ζα 
έρνπλ καθξνπξφζεζκα φθεινο. 

1 2 3 4 5 

Δμαηηίαο ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ πνιιά ζηειέρε 

πηνζεηνχλ «χπνπηεο» πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  

1 2 3 4 5 

Η θνξνδηαθπγή εθ κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηία ζεσξείηαη 
κηα έμππλε θαη κε θαηαδηθαζηέα πξάμε.  

1 2 3 4 5 

Η πηνζέηεζε αιιά θαη ε απνδνρή ηεο εζηθήο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηηο επηδηψμεηο 

ηνπο, αιιά ζπκβάιιεη ζε απηέο θαζψο δηακνξθψλεη ην 

θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ. 

1 2 3 4 5 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εζηθή, απνθηά 

κεγαιχηεξε θεξεγγπφηεηα θαη δεκηνπξγεί εηθφλα 
εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, 

ησλ εξγαδνκέλσλ θηι. 

1 2 3 4 5 

Η χπαξμε ελφο θψδηθα εζηθήο ζα πξνάγεη ηελ εζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 
1 2 3 4 5 

Οη επηρεηξήζεηο δελ ζα έπξεπε λα δεζκεχνληαη απφ 

θαλφλεο εζηθήο θαζψο ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπο 
δελ είλαη άιινο απφ ηελ επίηεπμε θεξδψλ, πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηειηθά, ηελ επηβίσζε ηνπο. 

1 2 3 4 5 

Οη επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηηχρνπλ 
ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο, πηνζεηνχλ 

αλεχζπλεο θαη αλήζηθεο πξαθηηθέο. 
1 2 3 4 5 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε πηαζηεί γηα 

απάηε, δηαθζνξά ή/θαη θινπή, δελ πξέπεη απαξαίηεηα 
λα απνιπζεί ή λα ηηκσξεζεί. 

1 2 3 4 5 

Μία εζηθή επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλερίζεη ην γεληθφ 
ζηφρν ηεο αεηθνξίαο. 

1 2 3 4 5 

Η εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθφο  

παξάγνληαο γηα ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
ρψξαο καο. 

1 2 3 4 5 
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Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηηο αλήζηθεο 

νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο είλαη πνιχ 

αλεθηηθφ. 
1 2 3 4 5 

 

 

12. Κπθιώζηε ηνλ αξηζκό εθείλν πνπ ζπκθσλεί κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε πνπ 

θπξηαξρεί ζηελ επηρείξεζή ζαο. 

 

13. Βαζκνινγήζηε ηνπο παξαθάησ ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε όηη νη άλζξσπνη 

νδεγνύληαη ζην λα παίξλνπλ αλήζηθεο απνθάζεηο, αλάινγα κε ην βαζκό 

ζεκαληηθόηεηαο. (θπθιώλνληαο ηνλ αξηζκό) 

 

 

14. Πηζηεύεηε όηη ε πηνζέηεζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, όζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

επηδξά:  
 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

Έιιεηςε 

πξνζσπηθήο 

αθεξαηφηεηαο. 
1 2 3 4 5 

Οηθνλνκηθά 

νθέιε. 
1 2 3 4 5 

Πίεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. 
1 2 3 4 5 

Γπζαξέζθεηα απφ 

ηελ εξγαζία. 
1 2 3 4 5 

Άγλνηα ηνπ 

θψδηθα 
δενληνινγίαο. 

1 2 3 4 5 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δπηβάιινληαη απζηεξέο 

θπξψζεηο γηα αλήζηθε 
ζπκπεξηθνξά ζηελ επηρείξεζή 

ζαο; 

 1 2 3 4 5 

Απνηειεί ε εζηθή ζπκπεξηθνξά 

βαζηθφ θαλφλα ζηελ επηρείξεζή 
ζαο; 

1 2 3 4 5 

Αληακείβνληαη νη εξγαδφκελνη κε 

αθεξαηφηεηα ζηελ επηρείξεζή 

ζαο; 
1 2 3 4 5 

Απφ ηα πάλσ θιηκάθηα έσο ηα 

θάησ, ε επηρείξεζή ζαο 

ιεηηνπξγεί κε εληηκφηεηα, 
αθεξαηφηεηα θαη ζεβαζκφ πξνο 

ηνπο άιινπο; 

1 2 3 4 5 
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Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 1 2 3 4 5 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 1 2 3 4 5 

ηελ αμηνπηζηία ησλ επηρεηξήζεσλ. 1 2 3 4 5 

ηε ζεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο απέλαληη 
ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 

1 2 3 4 5 

 

15. Γειώζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο ζηα παξαθάησ.  

(θπθιώλνληαο ηνλ αξηζκό) 

 

16. Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζρέδηά ζαο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο; 

α. Να δηαηεξεζεί ζην ίδην κέγεζνο. 

β. Να απμεζνχλ ηα θέξδε ηεο αξγά θαη ζηαζεξά.  

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

Γηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

Δίλαη δχζθνιν θάπνηνο λα μεθηλήζεη 

κία δηθή ηνπ επηρείξεζε ζήκεξα, 

ιφγσ πεξίπινθσλ δηαδηθαζηψλ 
(γξαθεηνθξαηία, θιπ). 

1 2 3 4 5 

Η ειιηπήο νηθνλνκηθή ζηήξημε 

απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

1 2 3 4 5 

Δίλαη δχζθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 
πψο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα 

επηρείξεζε. 

1 2 3 4 5 

Σν ηξέρνλ νηθνλνκηθφ θιίκα 

(νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε) δελ 
είλαη επλντθφ γηα φζνπο ζέινπλ λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. 

1 2 3 4 5 

Ο θφβνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

απνηπρίαο απνζαξξχλεη ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά κνπ. 

1 2 3 4 5 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα θαιή 

επηινγή ζηαδηνδξνκίαο.  
1 2 3 4 5 
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γ. Να απμεζνχλ ηα θέξδε ηεο κε γξήγνξν ξπζκφ. 

δ. Να ηελ κεηαβηβάζσ ζηα παηδηά κνπ/ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

ε. Να ηελ πνπιήζσ. 

ζη. Γελ μέξσ/Γελ απαληψ. 
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d01 1. 

Φχιν επηρεηξεκαηία 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Άλδξαο 115 57,5 57,5 57,5 

Γπλαίθα 85 42,5 42,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

d02 2.  

Η ειηθία ζαο είλαη: 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

18-24 27 13,5 13,5 13,5 

25-34 43 21,5 21,5 35,0 

35-44 37 18,5 18,5 53,5 

45-54 51 25,5 25,5 79,0 

55+ 42 21,0 21,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

d03 3.  

Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Άγακνο/ε 82 41,0 41,0 41,0 

Έγγακνο/ε 73 36,5 36,5 77,5 

Γηαδεπγκέλνο/ε 27 13,5 13,5 91,0 

Υήξνο/α 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

d04 4. 

Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 10 5,0 5,0 5,0 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
39 19,5 19,5 24,5 

Απφθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ 45 22,5 22,5 47,0 

Απφθνηηνο ΙΔΚ 34 17,0 17,0 64,0 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 72 36,0 36,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
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d05 5. 

Πνηά είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Παξνρή Τπεξεζηψλ 38 19,0 19,0 19,0 

Βηνκεραληθή 14 7,0 7,0 26,0 

Δκπνξηθή 69 34,5 34,5 60,5 

Σνπξηζηηθή 52 26,0 26,0 86,5 

Βηνηερληθή 24 12,0 12,0 98,5 

Άιιε 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

d06 6. 

Πνηά είλαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Αηνκηθή 80 40,0 40,0 40,0 

Δηαηξία (Ο.Δ., Δ.Δ.) 55 27,5 27,5 67,5 

Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) 
28 14,0 14,0 81,5 

Αλψλπκε (Α.Δ.) 35 17,5 17,5 99,0 

Άιιν 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

d07 7. 

Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ηεο επηρείξεζή ζαο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-9 άηνκα 95 47,5 47,5 47,5 

10-49 άηνκα 16 8,0 8,0 55,5 

50-249 άηνκα 19 9,5 9,5 65,0 

250 θαη άλσ 8 4,0 4,0 69,0 

Γελ απαζρνιψ 62 31,0 31,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

d08 8. 

Πνηνο ήηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ζαο ην πξνεγνχκελν έηνο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 <= 20000 10 5,0 5,0 5,0 

 20001 - 40000 64 32,0 32,0 37,0 

 40001 - 60000 51 25,5 25,5 62,5 

 60001 - 80000 28 14,0 14,0 76,5 
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 80001 - 100000 19 9,5 9,5 86,0 

100001 - 300000 17 8,5 8,5 94,5 

300001+ 11 5,5 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q01 1. 

Γεκηνπξγήζαηε ηελ επηρείξεζή ζαο επεηδή; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Βξήθα κηα επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία 
60 30,0 30,0 30,0 

Έιιεηςε θαιχηεξεο 

επηινγήο εξγαζίαο 
68 34,0 34,0 64,0 

πλέρηζε νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο 
71 35,5 35,5 99,5 

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q02 2. 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καζφινπ 7 3,5 3,5 3,5 

Λίγν 40 20,0 20,0 23,5 

Αξθεηά 73 36,5 36,5 60,0 

Πνιχ 64 32,0 32,0 92,0 

Πάξα πνιχ 16 8,0 8,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q03 3. 

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

  
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

πκθσλψ/Οχηε 
Γηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 
Total 

3.1. Κάζε λνκηθή πξάμε 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

εζηθή. 

Row N 

% 
9,00 22,50 16,00 41,00 11,50 100,00 

3.2. Ο ξφινο ηεο εζηθήο 

ζηακαηάεη φηαλ μεθηλάεη 
ην ζπκθέξνλ. 

Row N 
% 

1,00 19,50 19,50 39,00 21,00 100,00 

3.3. Γηα λα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη κηα επηρείξεζε 
θαη λα ιεηηνπξγεί ζε κηα 

βηψζηκε αγνξά, έρεη ηελ 

επζχλε θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα 

πηνζεηήζεη κηα εζηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Row N 

% 
1,00 7,00 14,00 60,00 18,00 100,00 
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3.4.  Οη επηρεηξήζεηο 

απαηηνχλ κία ξεαιηζηηθή 

νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε 

θαη φρη εζηθή Φηινζνθία 

Row N 

% 
2,00 15,50 29,00 36,00 17,50 100,00 

3.5. Η έιιεηςε εηαηξηθήο 

εζηθήο ήηαλ έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ 

νδεγεζήθακε ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε 

Row N 

% 
2,00 10,50 18,50 47,00 22,00 100,00 

3.6. Η εζηθή είλαη 
απνηέιεζκα εκπεηξηψλ, 

παηδείαο θαη ραξαθηήξα 

ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

Row N 

% 
0,00 3,00 14,50 49,50 33,00 100,00 

3.7. Δάλ γλψξηδα φηη κηα 

πξάμε κνπ (π.ρ. 
παξανηθνλνκία) δελ ζα 

είρε ζπλέπεηεο ζηελ 

επηρείξεζή κνπ ηφηε ζα 

πξνέβαηλα ζε απηή. 

Row N 

% 
4,50 22,50 18,00 33,00 22,00 100,00 

3.8. Η νηθνλνκηθή θξίζε 

νδεγεί γεληθφηεξα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε αλήζηθεο 

πξάμεηο. 

Row N 

% 
1,00 15,50 15,50 42,00 26,00 100,00 

3.9. Ηζηθφ γηα ηελ 

επηρείξεζε είλαη κφλν ην 

λα βγάδεη ρξήκαηα 

Row N 

% 
7,00 35,50 13,50 26,50 17,50 100,00 

3.10. Η εζηθή παίδεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηελ αλάπηπμε, θαζψο 

νη επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ νξγαληθά 

κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

Row N 

% 
,50 3,50 14,50 58,50 23,00 100,00 

 

q04 4. 

Η εηαηξεία ζαο, ..., πξνζθεχγεη ζε κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, πνπ πξνηείλεη δηαθήκηζε, πνπ ελψ 

πιήηηεη ηνλ αληαγσληζκφ παξαπιαλεί ζπγρξφλσο ηνπο θαηαλαισηέο, ... Θα δερηείηε ηελ 

πξφηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 46 23,0 23,0 23,0 

Ίζσο 36 18,0 18,0 41,0 

Όρη 113 56,5 56,5 97,5 

Γε γλσξίδσ/Γελ απαληψ 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q05 5. 

Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, ... ζα ηηκνινγήζεηε 

ην θάξκαθν ζε πνιχ πςειή ηηκή, ... πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε; 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 45 22,5 22,5 22,5 

Ίζσο 36 18,0 18,0 40,5 

Όρη 113 56,5 56,5 97,0 

Γε γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 
6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q06 6. 

Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Η χπαξμε αληαγσληζκνχ 

ζηελ αγνξά 
48 24,0 24,0 24,0 

Η δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ 
23 11,5 11,5 35,5 

Η νηθνλνκηθή θξίζε 54 27,0 27,0 62,5 

Η επηδίσμε θέξδνπο 75 37,5 37,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q07 7. 

Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη εζηθέο απέλαληη: 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Total 

7.1. ηνπο εξγαδνκέλνπο 
(κε πιεξσκή ππεξσξηψλ, 

κε θαηαβνιή 

δεδνπιεπκέλσλ) 

Row N % 3,00 9,00 23,00 33,50 31,50 100,00 

7.2. ηνπο θαηαλαισηέο 

(παξαπιαλεηηθφ 

κάξθεηηλγθ) 

Row N % 3,00 10,00 20,50 34,00 32,50 100,00 

7.3. ηνπο πξνκεζεπηέο 

(θαθή ρξήζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ) 

Row N % 1,00 17,00 37,00 31,00 14,00 100,00 

7.4. ην πεξηβάιινλ (ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή 
επζχλε γίλεηαη γηα ιφγνπο 

δηαθήκηζεο θαη πξνέρεη ην 

θέξδνο) 

Row N % ,50 11,50 21,00 45,50 21,50 100,00 

7.5. ηελ θνηλσλία (γεληθή 

αδηαθνξία) 
Row N % ,50 7,00 24,00 43,00 25,50 100,00 

7.6. ην θξάηνο 

(δηαθζνξά) 
Row N % 3,00 4,50 13,00 46,50 33,00 100,00 

 

 

 



«Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γηα Βηώζηκε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» 
 

 

 
  100 

q08 8. 

Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καζφινπ 9 4,5 4,5 4,5 

Λίγν 16 8,0 8,0 12,5 

Αξθεηά 46 23,0 23,0 35,5 

Πνιχ 68 34,0 34,0 69,5 

Πάξα πνιχ 61 30,5 30,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q09 9. 

Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 1000 εξγάηεο ... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί (...) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 5000 ή θαη πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο (...), (...); 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 46 23,0 23,0 23,0 

Ίζσο 30 15,0 15,0 38,0 

Όρη 116 58,0 58,0 96,0 

Γε γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 
8 4,0 4,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

q010 10. 

Σνπνζεηήζηε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο 8 αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο (1 ειάρηζηε ζπνπδαηφηεηα- 8 κέγηζηε ζπνπδαηφηεηα) ησλ 

παξαθάησ εζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζεσξείηε φηη ζπλζέηνπλ ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο ζαο 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

10.α. Σηκηφηεηα Row N % 1,50 1,50 5,00 16,00 16,00 14,00 21,00 25,00 100,00 

10.β. πλέπεηα Row N % 11,00 5,50 26,50 16,00 11,00 12,00 12,50 5,50 100,00 

10.γ. Πνιηηηθέο γλσξηκίεο Row N % 22,00 33,50 11,50 8,50 5,50 4,00 4,50 10,50 100,00 

10.δ. Δξγαηηθφηεηα Row N % 3,50 12,50 12,00 18,50 27,50 12,50 6,50 7,00 100,00 

10.ε. Άξηζηεο ζρέζεηο κε 
πξνζσπηθφ/πειάηεο/πξνκεζεπηέο/θξ

άηνο 

Row N % 1,00 3,00 5,00 6,00 18,00 16,00 21,00 30,00 100,00 

10.ζη. Τπεπζπλφηεηα Row N % 4,50 11,00 15,50 16,00 11,50 17,00 17,00 7,50 100,00 

10.δ. Καηά πεξίπησζε ζπκπεξηθνξά Row N % 52,00 24,50 12,00 7,50 ,50 1,00 2,00 ,50 100,00 

10.ε. Αμηνπηζηία Row N % 4,50 9,00 11,50 11,00 9,50 23,00 15,50 16,00 100,00 
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q011 11. 

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

  
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

πκθσλψ/Οχηε 

Γηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 
Total 

11.1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

πξάηηνπλ ην εζηθά ζσζηφ, 

ζα έρνπλ καθξνπξφζεζκα 

φθεινο 

Row 

N % 
1,00 14,00 11,50 45,00 28,50 100,00 

11.2. Δμαηηίαο ηνπ 

ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ 

πνιιά ζηειέρε πηνζεηνχλ 
«χπνπηεο» πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο θαίλνληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο 

Row 

N % 
3,00 9,50 16,00 45,50 26,00 100,00 

11.3. Η θνξνδηαθπγή εθ 

κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηία 

ζεσξείηαη κηα έμππλε θαη 

κε θαηαδηθαζηέα πξάμε 

Row 

N % 
5,50 35,00 14,00 29,50 16,00 100,00 

11.4. Η πηνζέηεζε αιιά 

θαη ε απνδνρή ηεο εζηθήο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δελ 

απνηειεί εκπφδην γηα ηηο 
επηδηψμεηο ηνπο, αιιά 

ζπκβάιιεη ζε απηέο 

θαζψο δηακνξθψλεη ην 

θνηλσληθφ πξφζσπν ηνπ 

νξγαληζκνχ 

Row 
N % 

0,00 4,50 14,00 57,50 24,00 100,00 

11.5. Μηα επηρείξεζε ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ 

εζηθή, απνθηά 

κεγαιχηεξε θεξεγγπφηεηα 

θαη δεκηνπξγεί εηθφλα 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ 

πειαηψλ, ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ θιπ 

Row 

N % 
0,00 4,50 10,00 60,50 25,00 100,00 

11.6. Η χπαξμε ελφο 

θψδηθα εζηθήο ζα πξνάγεη 

ηελ εζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηα πιαίζηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Row 

N % 
0,00 6,50 13,00 54,50 26,00 100,00 

11.7. Οη επηρεηξήζεηο δελ 

ζα έπξεπε λα δεζκεχνληαη 

απφ θαλφλεο εζηθήο 

θαζψο ν απνθιεηζηηθφο 

ζθνπφο ηνπο δελ είλαη 

άιινο απφ ηελ επίηεπμε 

θεξδψλ , πνπ ζα 
εμαζθαιίζεη ηειηθά, ηελ 

επηβίσζή ηνπο  

Row 

N % 
26,50 33,50 14,00 21,00 5,00 100,00 

11.8. νη επηρεηξήζεηο, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

επηηχρνπλ ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο ηνπο, πηνζεηνχλ 

αλεχζπλεο θαη αλήζηθεο 

Row 

N % 
8,00 22,00 27,50 34,50 8,00 100,00 
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πξνηάζεηο. 

11.9. Αλ έλαο 

εξγαδφκελνο ζηελ 

επηρείξεζε πηαζηεί γηα 

απάηε, δηαθζνξά ή/θαη 

θινπή, δελ πξέπεη 

απαξαίηεηα λα απνιπζεί ή 

λα ηηκσξεζεί 

Row 

N % 
32,00 44,50 9,00 11,50 3,00 100,00 

11.10. Μία εζηθή 

επηρείξεζε πξέπεη λα 

ζπλερίζεη ην γεληθφ ζηφρν 

ηεο αεηθνξίαο 

Row 

N % 
,50 9,50 12,50 64,50 13,00 100,00 

11.11. Η εζηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη 

ζεκαληηθφο  παξάγνληαο 

γηα ηε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο καο 

Row 

N % 
,50 8,00 10,50 63,00 18,00 100,00 

11.12. Σν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ σο πξνο ηηο 

αλήζηθεο νηθνλνκηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο 

είλαη πνιχ αλεθηηθφ 

Row 

N % 
,50 12,50 9,50 51,00 26,50 100,00 

 

q012 12. 

Κπθιψζηε ηνλ αξηζκφ εθείλν πνπ ζπκθσλεί κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ επηρείξεζή ζαο 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Total 

12.1. Δπηβάιινληαη 

απζηεξέο θπξψζεηο γηα 

αλήζηθε ζπκπεξηθνξά 

ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

Row N 

% 
29,00 24,50 15,00 25,50 6,00 100,00 

12.2. Απνηειεί ε εζηθή 

ζπκπεξηθνξά βαζηθφ 

θαλφλα ζηελ επηρείξεζή 

ζαο; 

Row N 

% 
6,50 7,00 28,50 42,00 16,00 100,00 

12.3. Αληακείβνληαη νη 

εξγαδφκελνη κε 

αθεξαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζή ζαο; 

Row N 

% 
33,50 20,00 18,00 21,50 7,00 100,00 

12.4. Απφ ηα πάλσ 

θιηκάθηα έσο ηα θάησ, ε 

επηρείξεζή ζαο ιεηηνπξγεί 

κε εληηκφηεηα, 

αθεξαηφηεηα θαη ζεβαζκφ 

πξνο ηνπο άιινπο; 

Row N 

% 
6,00 3,50 18,50 54,50 17,50 100,00 

 

q013 13. 

Βαζκνινγήζηε ηνπο παξαθάησ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε φηη νη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζην λα παίξλνπλ 

αλήζηθεο απνθάζεηο, αλάινγα κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Total 

13.1. Έιιεηςε 

πξνζσπηθήο 
αθεξαηφηεηαο 

Row N % ,50 9,50 38,50 34,50 17,00 100,00 

13.2. Οηθνλνκηθά Row N % ,50 3,00 36,50 38,00 22,00 100,00 
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νθέιε 

13.3. Πίεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
Row N % ,50 8,00 32,00 44,00 15,50 100,00 

13.4. Γπζαξέζθεηα 

απφ ηελ εξγαζία 
Row N % ,50 17,50 52,00 24,50 5,50 100,00 

13.5. Άγλνηα ηνπ 

θψδηθα δενληνινγίαο 
Row N % 3,00 16,00 38,50 27,00 15,50 100,00 

 

q014 14. 

Πηζηεχεηε φηη ε πηνζέηεζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε επηδξά: 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ Total 

14.1. ηε βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 

Row 

N % 
2,00 9,00 35,00 32,00 22,00 100,00 

14.2. ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

Row 

N % 
3,50 9,00 24,00 31,00 32,50 100,00 

14.3. ηελ αμηνπηζηία ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Row 

N % 
3,50 9,50 33,50 36,50 17,00 100,00 

14.4. ηε ζεηηθή εηθφλα 

ηεο επηρείξεζεο απέλαληη 

ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

Row 

N % 
2,00 6,00 30,50 42,00 19,50 100,00 

 

q015 15. 

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο ζηα παξαθάησ. 

  
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

πκθσλψ/Οχηε 

Γηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 
Total 

15.1. Δίλαη δχζθνιν 

θάπνηνο λα μεθηλήζεη 

κία δηθή ηνπ επηρείξεζε 

ζήκεξα, ιφγσ 

πεξίπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ 

(γξαθεηνθξαηία, θιπ) 

Row N 

% 
1,50 25,00 8,00 39,50 26,00 100,00 

15.2.Η ειιηπήο 

νηθνλνκηθή ζηήξημε 

απνηειεί αξλεηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ 

έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Row N 

% 
1,00 6,00 14,50 42,50 36,00 100,00 

15.3.Δίλαη δχζθνιν λα 

ζπγθεληξσζνχλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πψο 
κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα 

επηρείξεζε 

Row N 

% 
3,00 34,50 33,00 24,00 5,50 100,00 

15.4. Σν ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ θιίκα 

(νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

βηψλνπκε) δελ είλαη 

επλντθφ γηα φζνπο 

ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ 

ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε 

Row N 

% 
1,00 5,50 8,00 67,50 18,00 100,00 
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15.5. Ο θφβνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

απνηπρίαο απνζαξξχλεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηά κνπ 

Row N 

% 
3,50 24,50 15,00 51,50 5,50 100,00 

15.6. Η 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη κηα θαιή επηινγή 

ζηαδηνδξνκίαο 

Row N 

% 
4,00 23,50 12,50 43,00 17,00 100,00 

 

q016 16. 

Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζρέδηά ζαο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο; 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

α. Να δηαηεξεζεί ζην ίδην 

κέγεζνο 
22 11,0 11,0 11,0 

β. Να απμεζνχλ ηα θέξδε 

ηεο αξγά θαη ζηαζεξά 
70 35,0 35,0 46,0 

γ. Να απμεζνχλ ηα θέξδε 

ηεο κε γξήγνξν ξπζκφ 
29 14,5 14,5 60,5 

δ. Να ηελ κεηαβηβάζσ ζηα 

παηδηά κνπ/ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ 
35 17,5 17,5 78,0 

ε. Να ηελ πνπιήζσ 31 15,5 15,5 93,5 

ζη. Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0 
 

 

1. Φχιν επηρεηξεκαηία * 5. Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, ηελ αζζέλεηα 

πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν. Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. Όπσο είλαη θπζηθφ ζαλ 

επηρεηξεκαηίαο πνπ είζηε, ζα ηηκνινγήζεηε ην θάξκαθν ζε πνιχ πςειή ηηκή, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε 

αγνξά ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. Θα ην ηηκνινγήζεηε ζε πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε; 

Crosstabulation 

  

5. Η επηρείξεζή ζαο έρεη αλαθαιχςεη έλα θάξκαθν πνπ ζεξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, ηελ αζζέλεηα πνπ 

καζηίδεη ηνλ θφζκν. Σν θάξκαθν απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγάιε. Όπσο είλαη 
θπζηθφ ζαλ επηρεηξεκαηίαο πνπ είζηε, ζα ηηκνινγήζεηε ην θάξκαθν ζε πνιχ πςειή ηηκή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε αγνξά ηνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. Θα ην 

ηηκνινγήζεηε ζε πςειή ηηκή γηα λα έρεηε πεξηζζφηεξα θέξδε; 

Total 

Ναη Ίζσο Όρη Γε γλσξίδσ/Γελ απαληψ 

1. Φχιν 

επηρεηξεκαη

ία 

Άλδξαο 

Count 26 25 60 4 115 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
22,6% 21,7% 52,2% 3,5% 100,0% 

% within 5. Η 

επηρείξεζή ζαο 
έρεη αλαθαιχςεη 

έλα θάξκαθν 

πνπ ζεξαπεχεη 

ηνλ θαξθίλν, ... 

57,8% 69,4% 53,1% 66,7% 57,5% 
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ζα ηηκνινγήζεηε 

ην θάξκαθν ζε 

πνιχ πςειή 

ηηκή, ... πςειή 

ηηκή γηα λα έρεηε 

πεξηζζφηεξα 

θέξδε; 

Γπλαίθα 

Count 19 11 53 2 85 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
22,4% 12,9% 62,4% 2,4% 100,0% 

% within 5. Η 

επηρείξεζή ζαο 

έρεη αλαθαιχςεη 

έλα θάξκαθν 

πνπ ζεξαπεχεη 

ηνλ θαξθίλν, ... 

ζα ηηκνινγήζεηε 
ην θάξκαθν ζε 

πνιχ πςειή 

ηηκή, ... πςειή 

ηηκή γηα λα έρεηε 

πεξηζζφηεξα 

θέξδε; 

42,2% 30,6% 46,9% 33,3% 42,5% 

Total 

Count 45 36 113 6 200 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
22,5% 18,0% 56,5% 3,0% 100,0% 

% within 5. Η 

επηρείξεζή ζαο 

έρεη αλαθαιχςεη 
έλα θάξκαθν 

πνπ ζεξαπεχεη 

ηνλ θαξθίλν, ... 

ζα ηηκνινγήζεηε 

ην θάξκαθν ζε 

πνιχ πςειή 

ηηκή, ... πςειή 

ηηκή γηα λα έρεηε 

πεξηζζφηεξα 

θέξδε; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
3,206 3 ,361 

Continuity 

Correction    

Likelihood Ratio 3,281 3 ,350 

Linear-by-Linear 

Association 
,434 1 ,510 
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N of Valid Cases 200 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,55. 

1. Φχιν επηρεηξεκαηία * 6. Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζήκεξα; 

Crosstabulation 

 

6. Πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο 

ζήκεξα; 

Total 
Η χπαξμε 

αληαγσληζκνχ 

ζηελ αγνξά 

Η δηνίθεζε 

ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Η 

νηθνλνκηθή 

θξίζε 

Η επηδίσμε 

θέξδνπο 

1. 

Φχιν 

επηρεηξ

εκαηία 

Άλδξα

ο 

Count 36 15 32 32 115 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
31,3% 13,0% 27,8% 27,8% 

100,0

% 

% within 6. 

Πνηνο επζχλεηαη 

γηα ηελ έιιεηςε 

ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο 
εζηθήο ζήκεξα; 

75,0% 65,2% 59,3% 42,7% 57,5% 

Γπλαί

θα 

Count 12 8 22 43 85 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
14,1% 9,4% 25,9% 50,6% 

100,0

% 

% within 6. 

Πνηνο επζχλεηαη 

γηα ηελ έιιεηςε 

ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

εζηθήο ζήκεξα; 

25,0% 34,8% 40,7% 57,3% 42,5% 

Total 

Count 48 23 54 75 200 

% within 1. 

Φχιν 
επηρεηξεκαηία 

24,0% 11,5% 27,0% 37,5% 
100,0

% 

% within 6. 

Πνηνο επζχλεηαη 
γηα ηελ έιιεηςε 

ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

εζηθήο ζήκεξα; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,397 3 ,004 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 13,687 3 ,003 

Linear-by-Linear Association 12,812 1 ,000 

N of Valid Cases 200 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,78. 
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1. Φχιν επηρεηξεκαηία * 8. Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ;  

Crosstabulation 

  

8. Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη γεληθφηεξα ε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξείηε φηη επεξέαζαλ ηελ 

εζηθή ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ; 
Total 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 
Πάξα 

πνιχ 

1. Φχιν 

επηρεηξεκαηία 

Άλδξαο 

Count 0 13 33 45 24 115 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
0,0% 11,3% 28,7% 39,1% 20,9% 100,0% 

% within 8. 

Οη αιιαγέο 

πνπ επέθεξαλ 

ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη 

γεληθφηεξα ε 

πνιηηηθή 
θαηάζηαζε 

ζηε ρψξα καο 

ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, 

ζεσξείηε φηη 

επεξέαζαλ 

ηελ εζηθή 

ζηνλ θφζκν 

ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

0,0% 81,3% 71,7% 66,2% 39,3% 57,5% 

Γπλαίθα 

Count 9 3 13 23 37 85 

% within 1. 

Φχιν 
επηρεηξεκαηία 

10,6% 3,5% 15,3% 27,1% 43,5% 100,0% 

% within 8. 

Οη αιιαγέο 

πνπ επέθεξαλ 

ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη 

γεληθφηεξα ε 

πνιηηηθή 

θαηάζηαζε 

ζηε ρψξα καο 

ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, 

ζεσξείηε φηη 
επεξέαζαλ 

ηελ εζηθή 

ζηνλ θφζκν 

ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

100,0% 18,8% 28,3% 33,8% 60,7% 42,5% 

Total 

Count 9 16 46 68 61 200 

% within 1. 

Φχιν 

επηρεηξεκαηία 
4,5% 8,0% 23,0% 34,0% 30,5% 100,0% 
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% within 8. 

Οη αιιαγέο 

πνπ επέθεξαλ 

ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη 

γεληθφηεξα ε 

πνιηηηθή 

θαηάζηαζε 

ζηε ρψξα καο 

ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, 

ζεσξείηε φηη 
επεξέαζαλ 

ηελ εζηθή 

ζηνλ θφζκν 

ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,009 4 ,000 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 33,730 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
1,581 1 ,209 

N of Valid Cases 200 
  

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,82. 

 

4. Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν; * 9. Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα απνιχζεη 1000 εξγάηεο ... θαη 

λα εγθαηαζηαζεί (...) ζε κηα άιιε ρψξα πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 5000 ή θαη πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο (...), (...);  

Crosstabulation 

  

9. Πηζηεχεηε πσο εζηθά ζεκηηφ είλαη κηα επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 1.000 εξγάηεο ηεο ρψξαο ηεο θαη λα εγθαηαζηαζεί 

(κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο) ζε κηα άιιε ρψξα 

πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε 5.000 ή θαη πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο 

(κε ρακειφηεξα θπζηθά κεξνθάκαηα), πνπ δνπλ ζε 

δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο απφ ηνπο 1.000 απνιπκέλνπο;  
Total 

Ναη Ίζσο Όρη 

Γε 

γλσξίδσ/Γελ 

απαληψ 

4. Πνην 
είλαη ην 

κνξθσηηθφ 

ζαο 

επίπεδν; 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 

Count 3 3 3 1 10 

% within 4. 

Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ 

ζαο επίπεδν; 

30,0% 30,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
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% within 9. 

Πηζηεχεηε πσο 

εζηθά ζεκηηφ 

είλαη κηα 

επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 

1000 εξγάηεο 

... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί 

(...) ζε κηα 

άιιε ρψξα 
πξνζθέξνληαο 

εξγαζία ζε 

5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο (...), 

(...); 

6,5% 10,0% 2,6% 12,5% 5,0% 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 

Count 4 6 28 1 39 

% within 4. 

Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ 

ζαο επίπεδν; 

10,3% 15,4% 71,8% 2,6% 100,0% 

% within 9. 

Πηζηεχεηε πσο 

εζηθά ζεκηηφ 

είλαη κηα 

επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 

1000 εξγάηεο 
... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί 

(...) ζε κηα 

άιιε ρψξα 

πξνζθέξνληαο 

εξγαζία ζε 

5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο (...), 

(...); 

8,7% 20,0% 24,1% 12,5% 19,5% 

Απφθνηηνο ΑΔΙ/ΣΔΙ 

Count 19 4 20 2 45 

% within 4. 

Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ 

ζαο επίπεδν; 

42,2% 8,9% 44,4% 4,4% 100,0% 

% within 9. 

Πηζηεχεηε πσο 

εζηθά ζεκηηφ 
είλαη κηα 

επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 

1000 εξγάηεο 

... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί 

(...) ζε κηα 

άιιε ρψξα 

πξνζθέξνληαο 

εξγαζία ζε 

5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο 
εξγάηεο (...), 

41,3% 13,3% 17,2% 25,0% 22,5% 
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(...); 

Απφθνηηνο ΙΔΚ 

Count 8 7 16 3 34 

% within 4. 

Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ 

ζαο επίπεδν; 

23,5% 20,6% 47,1% 8,8% 100,0% 

% within 9. 

Πηζηεχεηε πσο 

εζηθά ζεκηηφ 

είλαη κηα 
επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 

1000 εξγάηεο 

... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί 

(...) ζε κηα 

άιιε ρψξα 

πξνζθέξνληαο 

εξγαζία ζε 

5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο (...), 
(...); 

17,4% 23,3% 13,8% 37,5% 17,0% 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 

Count 12 10 49 1 72 

% within 4. 

Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ 
ζαο επίπεδν; 

16,7% 13,9% 68,1% 1,4% 100,0% 

% within 9. 

Πηζηεχεηε πσο 

εζηθά ζεκηηφ 

είλαη κηα 

επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 

1000 εξγάηεο 

... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί 

(...) ζε κηα 

άιιε ρψξα 

πξνζθέξνληαο 
εξγαζία ζε 

5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο (...), 

(...); 

26,1% 33,3% 42,2% 12,5% 36,0% 

Total 

Count 46 30 116 8 200 

% within 4. 
Πνην είλαη ην 

κνξθσηηθφ 
23,0% 15,0% 58,0% 4,0% 100,0% 
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ζαο επίπεδν; 

% within 9. 

Πηζηεχεηε πσο 

εζηθά ζεκηηφ 

είλαη κηα 

επηρείξεζε λα 

απνιχζεη 
1000 εξγάηεο 

... θαη λα 

εγθαηαζηαζεί 

(...) ζε κηα 

άιιε ρψξα 

πξνζθέξνληαο 

εξγαζία ζε 

5000 ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο (...), 

(...); 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,189 12 ,014 

Continuity Correction 
   

Likelihood Ratio 24,342 12 ,018 

Linear-by-Linear 

Association 
,450 1 ,502 

N of Valid Cases 200 
  

a. 7 cells (35,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

 

 GEI: Παγθφζκηνο Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΑΔΠ: Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ. 

 ΓΝΣ: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 

 ΔΚΣ: Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 ΔΚΔ: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. 

 ΙΜΔ–ΓΔΒΔΔ: Ιλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο. 


