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Περίληψη 
 

Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της 

εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να 

οδηγηθεί μία χώρα στην οικονομική μεγέθυνση. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ιδιαίτερη 

διασύνδεση ανάμεσα στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματική 

ηθική. Αυτή η εργασία, έχει ως σκοπό τη διασύνδεση των δύο αυτών εννοιών, όπως 

αυτές μπορούν να γίνουν αντιληπτές μέσα στα στενά πλαίσια μιας επαρχιακής 

περιοχής στον ελληνικό χώρο. Γι’ αυτό το λόγο εξετάζεται, η γνώση και η κατανόηση 

αυτών των δύο εννοιών από εγχώριους επιχειρηματίες μέσω της διανομής 

ερωτηματολογίων σε αυτούς, όπως και ο βαθμός στον οποίο οι έννοιες αυτές 

εφαρμόζονται και ο τρόπος με τον οποίο η επιχειρηματική ηθική μπορεί να οδηγήσει 

ή/και να βελτιώσει το επίπεδο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση και 

συγκρίνονται με αντίστοιχα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών. Το τελευταίο 

στάδιο αυτής της εργασίας αφορά στις προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και 

προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, Επιχειρηματική ηθική, Οικονομική 

μεγέθυνση, Επιχειρηματίες, Καταναλωτές. 
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Abstract 
 

Sustainable development is considered to be a part of the economic policy as a way to 

economic growth. Though, there is no considerable work between sustainable 

development and business ethics. This paper, intends to link these two definitions, as 

they are considered from a small Greek area. The knowledge and understanding of 

these two definitions are examined through questionnaires that are collected from 

native professionals. Moreover, the application degree is examined as well as the way 

that business ethics can lead to improve the sustainable growth degree. The results 

from this analysis are compared to other similar results and lastly several proposals 

are suggested. 

 

Key words: Sustainable development, Business Ethics, Economic Growth, 

Professionals, Consumers.  
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1. Εισαγωγή 
 

Κατά τα τελευταία χρόνια η έννοια της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί 

μία έννοια, η οποία συνδέεται άμεσα με την γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας 

μιας χώρας και την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται από αυτήν. Έτσι, πολλοί 

ερευνητές θεωρούν ότι η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική επηρεάζει μία 

επιχείρηση, και γενικότερα το σύνολο των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να επικρατεί η άποψη ότι η βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη επηρεάζεται άμεσα από την επιχειρηματική ηθική. 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αποδείξουμε εάν όντως υπάρχει κάποια 

σημαντική σχέση ανάμεσα στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματική 

ηθική και ο τρόπος με τον οποίο η τελευταία την επηρεάζει. Γι’ αυτό το λόγο, πέρα 

από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και τον προσδιορισμό της τάσης 

που επικρατεί, προβαίνουμε και στην ανάλυση των απαντήσεων τοπικών 

επιχειρηματιών μιας ελληνικής επαρχιακής πόλης, προκειμένου να εντοπίσουμε τον 

βαθμό στον οποίο αυτοί αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τις δύο αυτές έννοιες. 

Αρχικά, εξηγούμε τι δύο αυτές έννοιες, όπως και τα χαρακτηριστικά τους μέσω της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Σε αυτό το κεφάλαιο, επίσης, προβαίνουμε μέσω της 

ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχετικές ερευνητικές διαδικασίες οι 

οποίες είτε επιβεβαιώνουν είτε όχι αυτή την σχέση, ενώ εντοπίζεται μέσω αυτών η 

οικονομική, κοινωνική και θεσμική κατάσταση. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε αυτή 

την περίπτωση και αφορά στους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμοστεί η 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας. Μεταξύ αυτών των τρόπων 

περιλαμβάνονται εκτός από την περιγραφή των απλών περιγραφικών στατιστικών, η 

εξέταση των συσχετίσεων ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του δείγματος, και ακολουθεί η 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας. Κατά συνέπεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματά μας, τα οποία δείχνουν τον βαθμό στον οποίο οι τοπικοί 

επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται, εφαρμόζουν ή σέβονται αυτές τις δύο έννοιες, όπως 

και το πώς αυτές οι δύο έννοιες σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο. 
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Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, όπου διενεργείται μία 

σύντομη ανασκόπηση σχετικά με τα όσα έχουν εντοπιστεί όπως και μία σύντομη 

συζήτηση των αποτελεσμάτων μας, καθώς και τις δυνατότητες επέκτασης της 

παρούσας μελέτης. 
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2. Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο διενεργείται μία περιγραφή των ορισμών και των κύριων 

χαρακτηριστικών των δύο εξεταζόμενων εννοιών, όπως και ο τρόπος με τον οποίο 

αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία συνδέεται με την παρούσα μελέτη. 

Η Παγκόσμια Επιτροπή (1987) ορίζει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ως την 

ανάπτυξη η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της 

παρούσας γενιάς χωρίς να υποβαθμίζει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 

εκπληρώσουν τις μελλοντικές τους ανάγκες. Ωστόσο, αυτή η βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη μπορεί να προκύψει μόνο εάν οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να λειτουργούν 

με την πρέπουσα υπευθυνότητα, σεβόμενες το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η 

υπευθυνότητα των επιχειρήσεων για το περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την ηθική 

τους συμπεριφορά (Payne and Raiborn, 2001). 

Η έννοια της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 17
ο
 

αιώνα στη Γερμανία ως απόρροια μίας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία είχε ως στόχο 

την καταπολέμηση της αλόγιστης υλοτομίας. Γι’ αυτό το λόγο, η Buntland Report 

(WCED, 1987) θέλησε να συνδυάσει την οικονομική ανάπτυξη με το περιβάλλον 

μέσω της ενσωμάτωσης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια. 

Σύμφωνα με τους Steurer et al. (2005) η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτελείται 

από τρεις διαστάσεις, την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική. Η 

οικονομική διάσταση χωρίζεται περαιτέρω στους μακροοικονομικούς και 

μικροοικονομικούς παράγοντες. Μεταξύ των μακροοικονομικών παραγόντων που 

θεωρείται ότι επηρεάζουν την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται η 

ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική, το επίπεδο του δημοσίου χρέους και του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, το επίπεδο του ΑΕΠ και ο ρυθμός μεγέθυνσης ή 

επιβράδυνσής του, ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας στο 

εξωτερικό και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντίστοιχα, μεταξύ των οι 

μικροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

συμπεριλαμβάνονται η οικονομική και λογιστική κατάσταση της επιχείρησης, ο 

βαθμός της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
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και στο εξωτερικό μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

κλάδο, η οικονομική επιρροή της επιχείρησης στους εμπλεκόμενους με αυτήν φορείς 

(προμηθευτές, πελάτες, τοπική κοινωνία). 

Αντίστοιχα, η κοινωνική διάσταση της επιχείρησης εστιάζει στην υφιστάμενη σχέση 

ανταλλαγής μεταξύ της επιχείρησης και της κοινωνίας. Μεταξύ των παραγόντων 

συμπεριλαμβάνονται οι μισθολογικές διαφορές στο εσωτερικό της επιχείρησης, η 

αναδιανομή του εισοδήματος που προκύπτει στην τοπική κοινωνία μέσω των 

χορηγούμενων μισθών, οι βελτιώσεις στο επίπεδο των σχέσεων υφιστάμενων και 

προϊστάμενων στο εσωτερικό της επιχείρησης και η βελτίωση της εικόνας της 

επιχείρησης στο εξωτερικό μέσω της διαδικασίας των χορηγιών/παροχών σε 

διάφορους φορείς. Τέλος, η περιβαλλοντική διάσταση σχετίζεται με την διερεύνηση 

παραγόντων που σχετίζονται με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Σε αυτούς τους 

παράγοντες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια εύρεσης εναλλακτικών και νέων 

πηγών ενέργειας, ο βαθμός της εκπομπής ρύπων και ο τρόπος με τον οποίο το 

περιβάλλον υποβαθμίζεται ή/και καταστρέφεται. 

Οι Payne and Raiborn (2001) θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δεσμεύονται σε σημαντικό 

βαθμό από την υπάρχουσα νομοθεσία και συμμορφώνονται πλήρως σε αυτή, ειδικά 

όταν αυτή σχετίζεται με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τα σχετικά με αυτή 

πρόστιμα. Ωστόσο, ακόμη κι εάν οι επιχειρήσεις έχουν ούτως ή άλλως μία 

συμπεριφορά, η οποία θα επικαλείται την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δεν 

μπορούν να θεσπίσουν νέους νόμους ούτε και να προσδιορίσουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά, η οποία μπορεί είτε να την ενισχύει είτε να την υποτιμά. Αυτό που 

μπορούν οι επιχειρήσεις να επιτύχουν είναι η πίεση προς τους κυβερνόντες για την 

θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα οδηγεί στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της 

κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και αυτή. 

Η κοινωνική διάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίχθηκε και από 

το World Business Council for Sustainable Development (1999), όπου προωθήθηκε η 

έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ως το ηθικό μέρος της βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης. Ο Frederick (1994), επίσης, τονίζει ότι η ΕΚΕ αναπτύσσεται 

και εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο όταν υπάρχει ένα ισχυρό ηθικό υπόβαθρο στην 

λειτουργία της επιχείρησης, ενώ σημείωσε ότι αυτή είναι υπεύθυνη για την 

ικανοποίηση τόσο ηθικών όσο και περιβαλλοντικών αναγκών. Ο Moir (2001) 
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εξελίσσοντας περισσότερο τις ήδη προϋπάρχουσες θεωρίες σχετικά με την 

επιχειρηματική ηθική σημειώνει ότι η ηθική δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στις 

φιλανθρωπικές δράσεις και τις χορηγίες των επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να 

αποτελεί μία βασική αρχή της κάθε επιχείρησης, η οποία θα έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη της επιχείρησης και της κοινωνίας με τον πιο σωστό τρόπο. Στην ίδια 

λογική, ο Balmer (2001) προτείνει ότι μεταξύ των παραγόντων που διαμορφώνουν 

την ΕΚΕ, συμπεριλαμβάνονται η ταυτότητα, οι αξίες, οι παραδόσεις, η ηγεσία και το 

γενικότερο περιβάλλον της επιχείρησης. Μάλιστα σε παλαιότερη μελέτη, είχε 

αποδειχθεί ότι η εταιρική ταυτότητα διαμορφωνόταν από τις δράσεις των ατόμων που 

απασχολούνταν στην ίδια την επιχείρηση, ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις διενεργούσαν 

συγκρίσεις με άλλες όμοιες, καλύτερες ή χειρότερες επιχειρήσεις για να εντοπίσουν 

το επίπεδό τους και τις αδυναμίες τους (Wilkinson and Balmer, 1996). 

Οι McAdam and Leonard (2003) είναι μεταξύ εκείνων των ερευνητών που συνδέουν 

την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την σωστή και ηθική εφαρμογή της ΕΚΕ, 

θεωρώντας ότι η ποιότητα του μάνατζμεντ αποτελεί καταλυτικό ρόλο σε αυτήν και 

την ηθική οπτική της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο διαχωρίζουν την ΕΚΕ σε δύο 

επιμέρους κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι κάποιες επιχειρήσεις την αντιμετωπίζουν 

ως ένα περιφερειακό ζήτημα, το οποίο λειτουργεί ως συμπληρωματικό στην κύρια 

δραστηριότητά τους, ενώ σε κάποιες άλλες η ΕΚΕ αποτελεί ένα ζωτικό ζήτημα, το 

οποίο συμβαδίζει και καθορίζει την λειτουργία της. Έτσι, θεωρούν ότι όταν η 

ποιότητα του μάνατζμεντ είναι η κατάλληλη, τότε μπορούν να εφαρμοστούν και κατ’ 

επέκταση να προωθηθούν με σωστό τρόπο οι ηθικές επιχειρησιακές πρακτικές. Την 

ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι Cornelius, Wallace and Tassabehji (2007) οι οποίοι 

θεωρούν ότι η ηθική επιχειρηματική και η σωστή εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει 

στη βελτίωση της ΕΚΕ, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βελτιώσει το προφίλ και 

τη φήμη της επιχείρησης. 

Την ηθική επιχειρηματική με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη συνδέει και ο Crosby 

(1986) υποστηρίζοντας ότι μία επιχείρηση αναπτύσσεται μόνον όταν όλοι οι 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ακόμη κι αν απασχολούνται σε 

διαφορετικούς τομείς της. Επίσης, η ηθική επιχειρηματική συνυπάρχει και προωθεί 

τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μέσω της αρμονικής σχέσης εργαζόμενων-

πελατών όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και σεβασμός ανάμεσά τους. Με αυτόν 

τον τρόπο θεωρείται ότι η ηθική αυτή συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στην 
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βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη δίνοντας έμφαση τόσο στον άνθρωπο όσο και στο 

περιβάλλον, ενώ η επιχείρηση δεν αποκλίνει από τους κύριους στόχους της. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγει και ο Bhimani (2008), ο οποίος υποστηρίζει ότι η διοίκηση 

της επιχείρησης επηρεάζεται άμεσα από τους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς, ενώ και 

ο Tarantino (2008) σημειώνει ότι οι ηθικές αξίες μιας επιχείρησης σχετίζονται άμεσα 

με την οικονομική ευημερία και τα κέρδη της επιχείρησης στο μέλλον. 

Ο Goodpaster (1991) από την άλλη θεωρεί ότι πολλές φορές οι αποφάσεις μιας 

επιχείρησης επηρεάζονται από στόχους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα οικονομικοί, 

αλλά επηρεάζουν είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα τους στόχους της 

επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο εντοπίζει το παράδοξο μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μελών της επιχείρησης και της ηθικής που εφαρμόζεται. Αυτό το παράδοξο αφορά 

στο γεγονός ότι κάποιες φορές η ηθική φαίνεται να εμποδίζει μία κερδοφόρα 

στρατηγική επιλογή την ίδια στιγμή που αυτό είναι το ζητούμενο από την πλευρά της 

επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανό, οι 

ηθικές αξίες να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι 

λαμβάνουν υπ’ όψιν όλους τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της 

επιχείρησης. 

Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί ότι η επιχειρηματική ηθική επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, ενώ στη σύγχρονη εποχή, οι Zhou and Piramuthu (2013) υποστηρίζουν 

ότι αυτή διαμορφώνεται και από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει από τη 

στιγμή που η τεχνολογία σχετίζεται με όλες τις διαφορετικές εκφάνσεις της 

οικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 

το μάρκετινγκ, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η προσφορά των 

παραγόμενων αγαθών, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ελεγκτική, αλλά και η 

εξήγηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Μάλιστα, οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η 

τεχνολογία έχει μία ιδιαίτερη επίδραση στην επιχειρηματική ηθική, η οποία γίνεται 

πιο εμφανής όταν αναλογιστούμε το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει δημιουργήσει ένα 

σύνθετο, κοινωνικό και επιχειρηματικό σύστημα συνεργασίας και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους χρήστες της. Μία ακόμη μοναδικότητα της 

τεχνολογίας είναι και το γεγονός ότι πλέον αυτή είναι εύκολα προσβάσιμη σε 

οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο και μπορούν να αποφευχθούν ακόμη και περιπτώσεις 

επιχειρηματικής ανηθικότητας κατά την οποία μπορεί να συμβαίνουν φαινόμενα 

όπως χρηματισμός ή παράνομη μεταφορά χρημάτων. 
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Ωστόσο, η τεχνολογία δεν μπορεί να θεωρείται ότι πάντα επωφελεί την 

επιχειρηματική ηθική και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ο De George (2000) 

προτείνει ότι μία νέα τεχνολογία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά, 

τουλάχιστον κατά την αρχή της εμφάνισής της, προκειμένου να αποτραπεί η ανήθικη 

χρήση της αλλά και να απενεργοποιηθεί άμεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

μπορεί να βλάψει την ηθική. Την στήριξη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη 

διασύνδεσή της με την επιχειρηματική ηθική σημείωσαν και οι CIMA (2010), οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι οι μυωπικές ως προς την ηθική επιχειρήσεις μπορούν να 

οδηγηθούν σε σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη, τα οποία όμως δεν μπορούν να 

εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Αντίθετα, υποστήριξαν ότι όλες οι επιχειρήσεις 

που ενσωματώνουν την ηθική στη λειτουργία τους είναι αυτές που είναι βιώσιμες σε 

μακροχρόνιο επίπεδο. Η τεχνολογία θεώρησαν πως συνδέεται μέσω της συνεχόμενης 

ανάπτυξής της, η οποία οδήγησε αρκετούς ανθρώπους στην ευαισθητοποίησή τους ως 

προς κάποια συγκεκριμένα θέματα (π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος), ενώ ένας 

από τους κύριους λόγους εμφάνισής της ήταν και η αύξηση της κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης σε σχέση με την σπανιότητα των πόρων. 

Η νομοθεσία πολλές φορές δεν μπορεί να στηρίξει την ηθική επιχειρηματική. Αυτό 

ισχύει αφού η ηθική είναι μία έννοια, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οριοθετηθεί 

και να μπορέσει να νομοθετηθεί (Zhou and Piramuthu, 2013). Εξαιτίας αυτής της 

δύσκολης διαδικασίας της οριοθέτησης  και της νομοθέτησης της ηθικής, οι 

επιχειρήσεις έχουν ορίσει τους εσωτερικούς κώδικες ηθικής, οι οποίοι διασφαλίζουν 

έως ένα σημείο την εφαρμογή της ηθικής συμπεριφοράς. Οι κανόνες ηθικής 

συμπεριφοράς συνήθως δημιουργούνται κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης, ενώ και ο 

Weaver (1993) τονίζει την ανάγκη της χρήσης και της βελτίωσης του κώδικα ηθικής 

συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις. 

Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό από την έως τώρα ανάλυση, οι ηθικές αξίες 

λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο Goodpaster (1991) 

θεωρεί ότι κατά την διεξαγωγή της επιχειρηματικής ηθικής υπάρχουν δύο βασικά 

ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο είναι το ερώτημα σχετικά με το 

ποιο θεωρείται ως το ηθικά υπεύθυνο μάνατζμεντ και το δεύτερο αφορά στους ηθικά 

αποδεκτούς τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση κατά τη λειτουργία 

της σεβόμενη τους στόχους  της. 
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Ο ίδιος στην ίδια μελέτη, σημειώνει ότι η ανάλυση, η οποία πραγματοποιείται κατά 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ηθική σκέψη, 

αλλά μπορεί η τελευταία να βοηθήσει την πρώτη. Γι’ αυτό το λόγο θεωρεί ότι η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα έξι βήματα: 

 Επίγνωση των μετόχων/ιδιοκτητών για όλες τις διαθέσιμες επιλογές τους, 

καθώς και για τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις τους, 

 Ανάλυση όλων των πιθανών επιπτώσεων με έμφαση σε αυτές που συνδέονται 

πιο άμεσα με τους στόχους της επιχείρησης, 

 Σύνθεση της πληροφόρησης που προέρχεται από τα δύο προηγούμενα 

βήματα, 

 Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής, 

 Εφαρμογή της επιλεχθείσας εναλλακτικής, 

 Διερεύνηση των αποτελεσμάτων της απόφασης και πιθανή επανάληψη αυτής 

σε μελλοντικές καταστάσεις. 

Οι CIMA (2010) διαπιστώνουν ότι η ηθική επιχειρηματική επηρεάζει άμεσα την 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε πολύ σημαντικό βαθμό και ότι μπορεί να 

εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και ευμάρεια μιας επιχείρησης. Έτσι, συμπεραίνουν 

ότι: 

 Οι εφαρμοζόμενες από τις επιχειρήσεις ηθικές πολιτικές ξεπερνούν τα 

νομοθετικά όρια και μπορούν να οδηγήσουν στην βελτίωση της εικόνας των 

παραγόμενων προϊόντων στα μάτια των καταναλωτών, προσθέτοντας αξία σε 

αυτό, 

 Κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής μιας τέτοιας ηθικής πολιτικής, οι 

επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα μικρότερα δυνατά οφέλη, 

 Ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζεται η ηθική εξαρτάται άμεσα από τον 

διευθυντή και από την θέση που κατέχει η επιχείρηση στην αγορά, 

 Η ποιότητα του εφαρμοζόμενου μάνατζμεντ συνδέεται άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης, 

 Ο βαθμός της εταιρικής επικοινωνίας συνδέεται άμεσα με την πράσινη 

ατζέντα της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δράσεις που 

αφορούν την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 



15 
 

 Οι εφαρμόζοντες το μάνατζμεντ διακατέχονται από την ηθική ευθύνη, η οποία 

τους οδηγεί στην προώθηση αυτής της ηθικά αποδεκτής εταιρικής 

κουλτούρας. 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την έως τώρα ανάλυση, η επιχειρηματική 

ηθική αποτελεί μία έννοια η οποία είναι αρκετά δύσκολο να συνδεθεί με έναν 

συγκεκριμένο ορισμό, καθώς εμπεριέχει αρκετές διαστάσεις ηθικής συμπεριφοράς, οι 

οποίες δεν ταξινομούνται σε ένα πλαίσιο. Γι’ αυτό το λόγο έχει συνδεθεί όπως είδαμε 

με τους κώδικες ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, την ΕΚΕ και την προώθηση 

της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 
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3. Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η περιγραφή της μεθοδολογίας έρευνας 

καθώς και της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη 

μελέτη. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζεται η μέθοδος της στατιστικής ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια της έρευνας. Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται ο ορισμός της έρευνας 

πεδίου και ακολουθεί η διαδικασία σχεδιασμού των ερωτηματολογίων, όπως και η 

μεθοδολογία ανάλυσής τους. 

 

3.1 Ορισμός της Έρευνας Πεδίου 
 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διεξήχθη 

στις αρχές του 2015 σε μία μικρή ελληνική επαρχιακή πόλη, μέσω της συλλογής 

ερωτηματολογίων από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός της πόλης. Η 

παρούσα έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μία έρευνα πεδίου αφού οι 

πληροφορίες που συλλέγονται δεν πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ή βιβλιοθήκες, 

αλλά αντίθετα σε φυσικά περιβάλλοντα. Τέτοιες έρευνες πραγματοποιούνται 

συνήθως μέσω της διανομής ερωτηματολογίων, η μέθοδος, δηλαδή, που 

χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή τη μελέτη. 

Ο Nell (1998) αναφέρει ότι η έρευνα πεδίου στην οικονομική επιστήμη στοχεύει στον 

εντοπισμό της πραγματικής συμπεριφοράς των υπό εξέταση μεταβλητών, η οποία 

αντιπαρατίθεται με την επικρατούσα άποψη. Σε αυτή την περίπτωση, κύριος στόχος 

είναι ο εντοπισμός της άποψης των επιχειρηματιών που σχετίζεται με την έννοια της 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της σύνδεσής της με την ηθική επιχειρηματική. 

 

3.2 Μέθοδοι Συλλογής των Ερωτηματολογίων 
 

Με σκοπό την όσο πιο δυνατόν ακριβή εξέταση της γνώσης ή της εφαρμογής των 

εννοιών της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικής ηθικής, 

πραγματοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση η πρωτογενής συλλογή στοιχείων. 
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Αρχικά, καθορίστηκε ο τρόπος διανομής των ερωτηματολογίων και επιλέχθηκε η 

προσωπική συνέντευξη έναντι των εναλλακτικών μορφών. Οι εναλλακτικές μορφές 

ήταν η ταχυδρομική συνέντευξη, η τηλεφωνική συνέντευξη και η συνέντευξη μέσω 

internet. Ενώ η ταχυδρομική και η τηλεφωνική συνέντευξη χαρακτηρίζονται για το 

ιδιαίτερα χαμηλό τους κόστος, χαρακτηρίζονται επίσης από το χαμηλό ποσοστό 

ανταπόκρισης. Αντίστοιχα, στη συνέντευξη μέσω internet το κόστος μειώνεται 

περαιτέρω, ενώ απλοποιείται και η διαδικασία συμπλήρωσης, αλλά ξανά υπάρχει το 

πρόβλημα της χαμηλής ανταπόκρισης. 

Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση προτιμήθηκε η μέθοδος 

της προσωπικής συνέντευξης, κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας ανάμεσα στον ερευνητή και τον επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον 

Σταθακόπουλο (2005), τα κυριότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου 

είναι: 

 Μεγαλύτερο ποσοστό συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, 

 Δυνατότητα της χρήσης όλων των μορφών ερωτήσεων, 

 Δυνατότητα της προσαρμογής του ερευνητή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του ερωτώμενου, 

 Δυνατότητα της διευκρίνισης των ασαφών ερωτήσεων από τον ερευνητή, 

 Δυνατότητα της χρήσης οπτικών εικόνων, 

 Χαμηλό κόστος από τη στιγμή που το μόνο που απαιτείται είναι η 

φωτοτύπιση των ερωτηματολογίων, 

 Εποπτεία και βοήθεια του ερωτώμενου από τον ερευνητή κατά την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες μεθοδολογίες, έτσι και σε αυτή την περίπτωση 

δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τα κυριότερα από τα μειονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου, τα οποία είναι: 

 Δυσκολότερη εποπτεία του ερευνητή, αφού αυτός μπορεί να οδηγήσει τον 

ερωτώμενο σε μεροληπτικές απαντήσεις, 

 Πιθανότητα μεγαλύτερου κόστους, αφού αρκετές φορές απαιτείται η 

πληρωμή του ερευνητή, 

 Κίνδυνος μεροληπτικής επιλογής του δείγματος, 

 Σφάλμα άρνησης της απάντησης. 
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3.3 Σχεδιασμός των Ερωτηματολογίων και Τύποι των Δεδομένων 
 

Προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός αντίληψης, γνώσης και εφαρμογής της 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ηθικής επιχειρηματικής από επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται σε μία μικρή ελληνική επαρχιακή πόλη. Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και ο κύριος σκοπός της από τη 

συγκέντρωση των ερωτηματολογίων είναι η συγκέντρωση ακριβών και 

συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Το ερωτηματολόγιο, που διανεμήθηκε, πληρούσε τους τρεις βασικούς σκοπούς που 

επεσήμαναν και οι Σιώμκος και Μαύρος (2008). Δηλαδή, σχεδιάστηκαν κατάλληλα 

με σκοπό να εξαχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι ερωτώμενοι παροτρύνθηκαν 

να απαντήσουν σε αυτά και προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα 

απόκρισης. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός των ερωτήσεων έγινε με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να μην προσβάλλεται η νοημοσύνη και η προσωπικότητα των επιχειρηματιών, 

ενώ και οι ερωτώμενοι δεν ωθούνταν σε συγκεκριμένες απαντήσεις. 

Το ερωτηματολόγιό μας κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα, έτσι 

όπως αυτά περιγράφηκαν και από τον Σταθακόπουλο (2005) και τους Σιώμκο και 

Μαύρο (2008): 

 Προσδιορισμός του προβλήματος και των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την ανάλυση, 

 Καθορισμός της μορφής των ερωτήσεων καθώς και της μονάδας μέτρησης 

των μεταβλητών, 

 Προσδιορισμός της σειράς προτεραιότητας των ερωτήσεων και κατάλληλη 

μορφοποίησή του, 

 Προκαταρκτικός έλεγχος του ερωτηματολογίου σε σχέση με τη λογική του 

συνέχεια, 

 Διανομή του ερωτηματολογίου στους επιχειρηματίες. 

Στο ερωτηματολόγιο δεν συμπεριλήφθησαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου, στις οποίες ο 

επιχειρηματίας θα μπορούσε να δώσει δικές του απαντήσεις, αλλά χρησιμοποιήθηκαν 

κλειστές ερωτήσεις στις οποίες ο επιχειρηματίας κλήθηκε να δώσει μία ή 

περισσότερες απαντήσεις από τις εναλλακτικές. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με 

ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας όλη την κατάλληλη πληροφόρηση, ενώ οι απαντήσεις 
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μεταξύ τους δεν συγχέονταν. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε, όσο το δυνατόν 

είναι εφικτό, απλό λεξιλόγιο και αποφεύχθηκε η χρήση συντομογραφιών όπως και η 

διατύπωση μεροληπτικών ερωτήσεων. 

Προκειμένου να γίνει πιο απλή η δειγματοληψία και πιο προσιτή η διαδικασία προς 

τους επιχειρηματίες, αποφεύχθηκε η χρήση βαθμικών (ordinal), ίσης απόστασης 

(interval) και αναλογικών (scale) απαντήσεων και χρησιμοποιήθηκαν ονομαστικές 

(nominal) απαντήσεις. Οι Εμβαλωτής, Κατσής και Σιδερίδης (2006) υποστηρίζουν 

ότι αυτή είναι και η πιο απλή κλίμακα, όπου ταξινομούνται τα προς εξέταση 

αντικείμενα και είναι παράλληλα και πιο απλή κατά την ανάλυσή της. 

Αφού ελέγχθηκε η καταλληλότητα του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε η 

διανομή στους επιχειρηματίες. Το ερωτηματολόγιο αυτό παρατίθεται στο 

Παράρτημα. 

 

3.4 Διαδικασία Δειγματοληψίας 
 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε μία μικρή 

επαρχιακή πόλη. Διανεμήθηκαν συνολικά 50 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 

επεστράφησαν τα 45. Τα επιστρεφόμενα αυτά ερωτηματολόγια αποτέλεσαν το 

μέγεθος του δείγματός μας. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να δώσουμε τον 

ορισμό του δείγματος. Το δείγμα ορίζεται ως ένα μικρότερο μέρος του συνολικού 

πληθυσμού, το οποίο αναλύεται και τα αποτελέσματά του γενικεύονται στο σύνολο 

του πληθυσμού, αφού είναι αδύνατο να εστιάσουμε στο σύνολό του (Σταθακόπουλος, 

2005). Το δείγμα αυτό χαρακτηρίζεται ως αμερόληπτο, αφού πληροί το 

χαρακτηρισμό της τυχαιότητας. 

 

3.5 Ανάλυση των Ερωτηματολογίων 
 

Σε πρώτο στάδιο και προκειμένου να οδηγηθούμε στην ανάλυση των 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήσαμε αρχικά έλεγχο για πιθανά λάθη κατά τη 

διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων και την κωδικοποίησή τους. Η 
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κωδικοποίηση έγινε μέσω της χρήσης αριθμών ανάλογα με την απάντηση του κάθε 

επιχειρηματία. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην ανάλυση των κωδικοποιημένων πλέον μεταβλητών 

του ερωτηματολογίου. Για την ανάλυσή του χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 17.0. 

Αρχικά, υπολογίστηκαν τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών. Σε αυτό το 

μέρος της ανάλυσης, εστιάσαμε στη μέτρηση των συχνοτήτων, οι οποίες σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή, διάμεσος, κλπ.) και 

διασποράς (διακύμανση, τυπική απόκλιση, κλπ.) στοχεύουν στην καλύτερη μελέτη 

των μεταβλητών. 

Ο επόμενος έλεγχος που χρησιμοποιείται στην έρευνα αυτή εξετάζει την πιθανότητα 

για ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών μέσω 

του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Δηλαδή, θέλουμε να εξετάσουμε την 

εξαρτημένη σχέση που παρουσιάζεται ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, έστω Χ και Υ. Η 

τιμή αυτού του συντελεστή κυμαίνεται μεταξύ του -1 και 1, όπου η τιμή -1 δείχνει 

την τέλεια αρνητική συσχέτιση και άρα οι δύο μεταβλητές κινούνται σε αντίστροφη 

μεταξύ τους πορεία, η τιμή 1 δείχνει την τέλεια θετική συσχέτιση και άρα οι δύο 

μεταβλητές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ η τιμή 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει 

καμία συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Ο συντελεστής ορίζεται ως η 

συνδιακύμανση των δύο μεταβλητών προς τις τυπικές αποκλίσεις τους και γράφεται 

ως: 

   
        

    
 

όπου          είναι η συνδιακύμανση μεταξύ των δύο μεταβλητών και    και    οι 

τυπικές αποκλίσεις των Χ και Υ, αντίστοιχα. 

Ο έλεγχος για τη στατιστική ή μη σημαντικότητα προκύπτει σύμφωνα και με τον 

Χαλικιά (2003) μέσω του ελέγχου της μηδενικής υπόθεσης ότι οι δύο μεταβλητές 

είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους, έναντι της εναλλακτικής ότι σχετίζονται είτε θετικά 

είτε αρνητικά, άρα: 
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Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της στατιστικής ελέγχου t, η οποία είναι ίση με: 

     
 

√    

   
⁄

 , όπου   είναι ο συντελεστής συσχέτισης και   το μέγεθος του 

δείγματος. Εάν η τιμή που λαμβάνουμε για το συντελεστή συσχέτισης είναι 

μεγαλύτερης της αντίστοιχης κριτικής τιμής που λαμβάνουμε από τους πίνακες, τότε 

απορρίπτουμε τη μηδενική τιμή και άρα υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στις δύο 

μεταβλητές. Ή εναλλακτικά αν η p-value που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

στατιστική ελέγχου είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας, απορρίπτουμε 

τη μηδενική υπόθεση της μηδενικής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
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4. Περιγραφή του Δείγματος 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή του δείγματος που 

χρησιμοποιείται σε αυτή την μελέτη. Συνολικά διανεμήθηκαν 50 ερωτηματολόγια, σε 

επιχειρήσεις που εδρεύουν σε μία μικρή επαρχιακή πόλη και οι οποίες στο σύνολό 

τους δεν ανήκουν σε αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων. Τα ερωτηματολόγια αυτά 

διανεμήθηκαν και επεστράφησαν σε ένα χρονικό διάστημα 20 ημερών, αφήνοντας 

στους επιχειρηματίες ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να τα μελετήσουν 

και να τα συμπληρώσουν. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στην πλειοψηφία των 

επιχειρηματιών αναγκαστήκαμε να επιμείνουμε ιδιαίτερα προκειμένου να τους 

πείσουμε να τα συμπληρώσουν καθώς αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα 

την όλη διαδικασία. 

Από τα 50 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, επεστράφησαν τα 45, οπότε και το 

ποσοστό συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανήλθε στο 90%. Το ποσοστό αυτό 

συμπλήρωσης μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα υψηλό από τη στιγμή που τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε μία μικρή ελληνική επαρχιακή πόλη, στην οποία οι 

περισσότεροι από τους κατοίκους, και εν προκειμένω τους επιχειρηματίες, δεν είναι 

συνηθισμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να απαντούν σε ερωτηματολόγια. Γι’ αυτό το 

λόγο, τα ερωτηματολόγιά μας απαντήθηκαν ανώνυμα με σκοπό να λάβουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερες απαντήσεις αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματίες να 

μας απαντήσουν. 

Σε σχέση με τη νομική τους μορφή, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 

62,22% είναι ατομικές, ενώ ακολουθούν οι ομόρρυθμες με ποσοστό 20% και όλες οι 

υπόλοιπες νομικές μορφές είναι περίπου ίσες με 4%. Παράλληλα, περίπου οι μισές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής (55,56%) και 

ακολουθεί ο δευτερογενής με ποσοστό 31,11% και ο πρωτογενής με 13,33%. Τα 

αποτελέσματα αυτά ήταν ιδιαίτερα προβλέψιμα και αναμενόμενα αφού σε μία 

επαρχιακή πόλη στην οποία δεν υπάρχει κάποια σημαντική βιομηχανική 

δραστηριότητα θεωρούμε πολύ πιο πιθανό να δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

που ειδικεύονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, ενώ και οι ατομικές 

επιχειρήσεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται περαιτέρω. 
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5. Αποτελέσματα Ανάλυσης 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των ερωτηματολογίων που 

συλλέχθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση της γνώσης και εφαρμογής της 

Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης σε μία μικρή 

ελληνική επαρχιακή πόλη. Σκοπός μας είναι να ελέγξουμε το ερώτημα σχετικά με το 

εάν οι επιχειρηματίες σε αυτή την πόλη γνωρίζουν ή όχι τουλάχιστον μία από τις δύο 

έννοιες, εάν τις εφαρμόζουν και εάν ο τρόπος εφαρμογής τους είναι ο κατάλληλος. 

 

5.1 Γνώση της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
 

Το πρώτο ερώτημα που εξετάζουμε σχετίζεται με το εάν οι επιχειρηματίες θεωρούν 

ότι γνωρίζουν ή όχι την έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης. Από το γράφημα 1, προκύπτει ότι οι 8 στους 10 

επιχειρηματίες θεωρούν ότι γνωρίζουν την έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής. 

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και για την Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, όπου 

διαπιστώνουμε ότι το 89% περίπου των επιχειρηματιών ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν 

την έννοια της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης (γράφημα 2). 

 



24 
 

Γράφημα 1: Γνώση Επιχειρηματικής Ηθικής 

 

 

Γράφημα 2: Γνώση Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Επόμενο κεντρικό ερώτημα, το οποίο δεν απαντάται με άμεσο τρόπο από τους 

ερωτώμενους, αφορά στο εάν οι επιχειρηματίες που δήλωσαν ότι γνωρίζουν την 

έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής, δήλωσαν επίσης ότι γνωρίζουν και αυτή της 
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Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης. Η εξέταση αυτού του ερωτήματος γίνεται μέσω 

του υπολογισμού του συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στις δύο απαντήσεις. Στον 

πίνακα 1, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτού του υπολογισμού, όπου φαίνεται 

ότι ενώ εντοπίζεται μία θετική συσχέτιση ίση με 0,177, που σημαίνει ότι ένα 

σημαντικό μέρος των ερωτώμενων που δηλώνει ότι γνωρίζει την Επιχειρηματική 

Ηθική γνωρίζει και τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη. Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (p-value: 0,245) και άρα η πραγματική συσχέτιση 

ανάμεσα στις δύο μεταβλητές μπορεί να είναι και μηδενική. 

 

Πίνακας 1: Συντελεστής Συσχέτισης ανάμεσα στη γνώση της Επιχειρηματικής 

Ηθικής και της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη 

Επιχειρηματική Ηθική 0,177 

(0,245) 

 

 

5.2 Κατανόηση και Εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής και 

της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης 
 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στους επιχειρηματίες, οι οποίοι 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί 

αντιλαμβάνονται την έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Αρχικά, εξετάστηκε η κατανόηση της έννοιας της Επιχειρηματικής Ηθικής δίνοντας 

πέντε εναλλακτικές προτάσεις στους επιχειρηματίες. Οι πέντε εναλλακτικές 

προτάσεις προσπάθησαν να συμπεριλάβουν σε σημαντικό βαθμό την έννοια της 

Επιχειρηματικής Ηθικής έτσι όπως αυτή εξηγήθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές πραγματικές απαντήσεις της έννοιας αυτής σύμφωνα με 

τον ορισμό της ήταν: η εμπιστοσύνη από και προς τους πελάτες και το ενδιαφέρον 

της επιχείρησης για τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία. Προκειμένου, να 

μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από αυτή την ανάλυση 

υπολογίσαμε τη μέση τιμή για κάθε πρόταση από αυτές που δόθηκαν στους 
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ερωτώμενους. Σύμφωνα με την κωδικοποίηση που κάναμε στις απαντήσεις, οι τιμές 

που αντιστοιχούν κοντά στη μονάδα είναι αυτές για τις οποίες οι ερωτώμενοι 

απάντησαν ότι αντιλαμβάνονται την έννοια της επιχειρηματικής ηθικής με βάση αυτό 

τον τρόπο. Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 2, οι επιχειρηματίες φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται την έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής ως την εμπιστοσύνη από 

και προς τους πελάτες (μέση τιμή: 1,31) και το κοινωνικό συμφέρον που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω αυτής (μέση τιμή: 1,44). Αντίθετα, λίγοι φαίνεται να είναι αυτοί που 

απάντησαν ότι αντιλαμβάνονται την Επιχειρηματική Ηθική ως το ενδιαφέρον για 

τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία (λαμβάνει συνολικά την τέταρτη θέση 

από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις). 

 

Πίνακας 2: Καλύτερη Κατανόηση της Έννοιας της Επιχειρηματικής Ηθικής 

 Μέση Τιμή 

Εμπιστοσύνη από και προς τους 

Πελάτες 

1,31 

Κοινωνικό Συμφέρον 1,44 

Καλύτερη Εξυπηρέτηση και Τιμές 1,58 

Δημιουργικότητα 1,64 

Ενδιαφέρον για τους Εμπλεκόμενους 

Φορείς και την Κοινωνία 

1,69 

Πρόοδος 1,78 

 

 

Αντίστοιχο ήταν και το ερώτημα για την κατανόηση της έννοιας της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης (πίνακας 3). Ξανά, δόθηκαν τέσσερις εναλλακτικές 

απαντήσεις από τις οποίες οι επιχειρηματίες κλήθηκαν να επιλέξουν μία ή και 

περισσότερες εναλλακτικές. Όπως είδαμε αν και περίπου 9 στους 10 επιχειρηματίες 

δήλωσαν ότι γνωρίζουν την έννοια της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης, οι 

περισσότεροι τη συνέδεσαν με τη γενικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων της 

περιοχής, όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους (μέση τιμή: 1,51) και όχι με τον 

πλησιέστερο στην πραγματικότητα ορισμό της. Όπως είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη η οποία σέβεται 

το περιβάλλον και εξασφαλίζει την ίδια χρησιμότητα τόσο στην παρούσα όσο και 

στις μελλοντικές γενιές. Ωστόσο, η πρόταση που είναι η πλησιέστερη στον ορισμό 

της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης λαμβάνει την προτελευταία θέση, δείχνοντας 
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ότι ενώ οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι γνωρίζουν αυτή την έννοια δεν την έχουν 

αντιληφθεί με το σωστότερο τρόπο. 

 

Πίνακας 3: Καλύτερη Κατανόηση της Έννοιας της Βιώσιμης Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

 Μέση Τιμή 

Γενικότερη Ανάπτυξη των 

Επιχειρήσεων της Περιοχής 

1,51 

Αλληλεπίδραση Περιβάλλοντος και 

Κοινωνικοοικονομικών Παραγόντων 

1,58 

Μεγέθυνση της Οικονομίας και 

Προστασία του Περιβάλλοντος 

1,58 

Δίκαιη Κατανομή των Πόρων, των 

Αγαθών και των Υπηρεσιών 

1,60 

 

 

Επιπρόσθετα, οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν σχετικά με το ποιες τακτικές/πολιτικές 

εφαρμόζουν προκειμένου να επιτύχουν την Επιχειρηματική Ηθική και τη Βιώσιμη 

Οικονομική Ανάπτυξη. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, και ακολουθώντας την ίδια 

κωδικοποίηση όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι οι 

περισσότεροι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι προβαίνουν στην ενημέρωση των 

καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν (μέση τιμή: 

1,33). Ακολουθεί η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και η 

ανακύκλωση, η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε πολιτιστικές δράσεις και τελευταίες 

είναι οι δωρεές και οι χορηγίες (πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4: Πολιτικές που εφαρμόζονται για να Ανταποκριθεί μια Επιχείρηση 

στις Ανάγκες της Κοινωνίας 

 Μέση Τιμή 

Ενημέρωση των Καταναλωτών 

σχετικά με τα Προϊόντα και τις 

Υπηρεσίες 

1,33 

Αποτελεσματική Διαχείριση και 

Ανακύκλωση 

1,49 

Συμμετοχή στις Πολιτιστικές Δράσεις 

και Εκδηλώσεις 

1,76 

Δωρεές και Χορηγίες 1,80 
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Σε σχέση με τους τρόπους που μια επιχείρηση εφαρμόζει προκειμένου να επιτύχει τη 

Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, δόθηκαν τρεις εναλλακτικές. Χαρακτηριστικό των 

απαντήσεων για άλλη μια φορά είναι το γεγονός ότι ξανά, οι επιχειρηματίες φαίνεται 

να μην έχουν αντιληφθεί σωστά την έννοια αυτή. Στον πίνακα 5, διαπιστώνουμε ότι 

οι απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά κύριο λόγο δείχνουν ότι οι επιχειρηματίες 

θεωρούν ότι επιτυγχάνουν τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη μέσω των ελκυστικών 

τιμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης και υποβαθμίζουν τις τιμές των προϊόντων 

όταν αυτές συνδυάζονται με το σεβασμό στο περιβάλλον. 

 

Πίνακας 5: Τρόποι Επιτυχίας της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης 

 Μέση Τιμή 

Ελκυστικές Τιμές και Εξυπηρέτηση 1,31 

Διαχείριση Κερδών με Σεβασμό στο 

Περιβάλλον 

1,51 

Ελκυστικές Τιμές με Σεβασμό στο 

Περιβάλλον 

1,64 

 

 

 

5.3 Αλληλεπίδραση της Επιχείρησης με τις Υπόλοιπες 

Επιχειρήσεις 
 

Σε αυτή την ενότητα ελέγχουμε το ερώτημα σχετικά με το εάν οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε 

διαφορετικό τομέα παραγωγής είναι σέβονται ή εφαρμόζουν τουλάχιστον μία από τις 

δύο έννοιες. 

Ελέγχοντας, αρχικά, εάν οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι στον δικό τους τομέα 

παραγωγής, οι υπόλοιποι επιχειρηματίες σέβονται τις δύο εξεταζόμενες έννοιες, 

παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα είναι περίπου μοιρασμένα, αφού σχεδόν οι μισοί 

απαντούν καταφατικά και οι άλλοι μισοί αρνητικά (γράφημα 3). Το αποτέλεσμα αυτό 

δείχνει είτε ότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν αντιληφθεί σωστά τις δύο έννοιες (κάτι 

που φάνηκε και από τις προηγούμενες απαντήσεις) είτε ότι θεωρούν ότι πράγματι οι 
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δύο αυτές έννοιες εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο και άρα οι υπόλοιποι τις 

σέβονται. 

 

Γράφημα 3: Σεβασμός των Εννοιών της Επιχειρηματικής Ηθικής και της 

Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Εκτός όμως από το σεβασμό των δύο εννοιών, στο ερωτηματολόγιό μας 

συμπεριελήφθη μία ακόμη ερώτηση που αφορούσε στην εφαρμογή τουλάχιστον μίας 

εκ των δύο εννοιών από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Εδώ, διαπιστώσαμε, 

με βάση και το γράφημα 4, ότι μόλις το 37,78% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι οι 

υπόλοιποι επιχειρηματίες εφαρμόζουν μία τουλάχιστον από τις δύο αυτές έννοιες. Το 

εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις απαντήσεις που λήφθηκαν στο προηγούμενο 

ερώτημα. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι  οι επιχειρηματίες φαίνεται να 

«υπερασπίζονται» κατά κάποιον τρόπο όσους δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα 

παραγωγής, ενώ «επιτίθενται» κατά των υπολοίπων θεωρώντας ότι αυτοί είναι που 

δεν εφαρμόζουν καμία από τις δύο αυτές έννοιες. 
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Γράφημα 4: Εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής ή/και της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

Διερευνώντας περισσότερο τις έννοιες της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης, θελήσαμε να βρούμε εάν υπάρχει κάποια στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα σε αυτές και τον σεβασμό ή την εφαρμογή των δύο 

εννοιών. Όπως παρατηρούμε από τους πίνακες 6 και 7, στις τρεις από τις τέσσερις 

περιπτώσεις εντοπίζουμε αρνητική συσχέτιση κάτι που δείχνει ότι η γνώση των 

εννοιών συνδέεται αρνητικά με τον σεβασμό ή την εφαρμογή τους και άρα ότι όσο 

πιο πολύ οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τις έννοιες, τόσο πιο πολύ 

υποστηρίζουν ότι οι έννοιες αυτές δεν εφαρμόζονται ή δεν είναι σεβαστές από τους 

υπόλοιπους. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να είναι αρκετά διαφορετικά, 

ωστόσο, εάν οι επιχειρηματίες είχαν απαντήσει σωστά στα ερωτήματα σχετικά με το 

πώς αντιλαμβάνονται τις δύο αυτές έννοιες. Ωστόσο, η μόνη στατιστικά σημαντική 

σχέση, σε επίπεδο 5%, εντοπίζεται ανάμεσα στην Επιχειρηματική Ηθική και την 

εφαρμογή των εννοιών και άρα στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει 

στην πραγματικότητα μηδενικός συντελεστής συσχέτισης. 
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Πίνακας 6: Συντελεστές Συσχέτισης ανάμεσα στη γνώση της Επιχειρηματικής 

Ηθικής και τον Σεβασμό και την Εφαρμογή της Έννοιας από άλλους 

Επιχειρηματίες 

 Επιχειρηματική Ηθική 

Σεβασμός της Έννοιας -0,022 

(0,885) 

Εφαρμογή της Έννοιας -0,298 

(0,047) 

 

 

Πίνακας 7: Συντελεστές Συσχέτισης ανάμεσα στη γνώση της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης και τον Σεβασμό και την Εφαρμογή της Έννοιας από 

άλλους Επιχειρηματίες 

 Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη 

Σεβασμός της Έννοιας -0,189 

(0,214) 

Εφαρμογή της Έννοιας 0,130 

(0,396) 

 

 

 

5.4 Αλληλεπίδραση της Επιχείρησης με τον Οικονομικό Κύκλο 
 

Η τελευταία αυτή ενότητα εξετάζει το ερώτημα σχετικά με το εάν οι επιχειρήσεις 

προσαρμόζονται εύκολα στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου και πως αυτή η 

προσαρμογή επηρεάζεται από τις έννοιες της Επιχειρηματικής Ηθικής ή της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με το γράφημα 5, διαπιστώνουμε ότι το 82,22% των ερωτηθέντων δήλωσαν 

ότι οι επιχειρήσεις τους προσαρμόζονται εύκολα στον επιχειρηματικό κύκλο. Το 

εύρημα αυτό ήταν αρκετά αναμενόμενο αφού η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής, που σημαίνει στην πώληση 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, τους δύο δηλαδή τομείς που δεν χρειάζεται να 

προσαρμόσουν το σύνολο της παραγωγικής τους διαδικασίας σε αυτή την 

κατεύθυνση. 
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Γράφημα 5: Προσαρμογή της Επιχείρησης στον Οικονομικό Κύκλο 

 

 

Πέρα από την προσαρμογή ή μη της επιχείρησης στον οικονομικό κύκλο ελέγχουμε 

και το εάν η προσαρμογή αυτή σχετίζεται με την Επιχειρηματική Ηθική και τη 

Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη. Στους πίνακες 8 και 9, βρίσκουμε μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στις δύο έννοιες και την προσαρμογή της επιχείρησης. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο πιο πολύ οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τις δύο έννοιες, 

τόσο πιο εύκολα προσαρμόζουν τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους στις 

διακυμάνσεις της οικονομίας. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, όμως, η 

σχέση αυτή δεν βρίσκεται να είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Πίνακας 8: Συντελεστής Συσχέτισης ανάμεσα στη γνώση της Επιχειρηματικής 

Ηθικής και της Προσαρμογής της Επιχείρησης στον Οικονομικό Κύκλο 

 Προσαρμογή της Επιχείρησης 

Επιχειρηματική Ηθική 0,203 

(0,180) 

 

Πίνακας 9: Συντελεστής Συσχέτισης ανάμεσα στη γνώση της Βιώσιμης 

Οικονομικής Ανάπτυξης και της Προσαρμογής της Επιχείρησης στον Οικονομικό 

Κύκλο 

 Προσαρμογή της Επιχείρησης 

Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη 0,205 

(0,176) 
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6. Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μία ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας, η 

οποία σχετίζεται με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματική ηθική, 

αλλά και το πώς αυτές αποτιμώνται στα πλαίσια μιας μικρής, ελληνικής, επαρχιακής 

πόλης. 

Αρχικά, διαπιστώσαμε με βάση την εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας ότι η 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτελεί μία έννοια, η οποία συνδέεται άμεσα με την 

οικονομική πολιτική μιας χώρας. Ωστόσο, η επιχειρηματική ηθική αποτελεί μία 

ακόμα έννοια η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη. Διαπιστώσαμε, ότι η επιχειρηματική ηθική συνδέεται με τον κώδικα 

ηθικής συμπεριφοράς στο εσωτερικό μιας επιχείρησης και την λειτουργία και 

εφαρμογή της ΕΚΕ. Όλες αυτές οι έννοιες θεωρείται ότι επηρεάζουν και οδηγούν την 

επιχείρηση στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Διαπιστώσαμε ότι τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν με τρόπο που να είναι όσο το δυνατόν πιο 

κατανοητά στους επιχειρηματίες, ενώ προωθούσαν τα κεντρικά ερωτήματα αυτής της 

μελέτης. Στην ανάλυσή τους δεν χρησιμοποιήθηκαν περίπλοκες μεθοδολογίες, από τη 

στιγμή που η φύση των ερωτηματολογίων ήταν ιδιαίτερα απλή. Γι’ αυτό το λόγο 

αναλύθηκαν μόνον οι μέσες τιμές, οι συχνότητες και κάποιες συσχετίσεις μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. 

Στα δύο επόμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του δείγματος, αλλά 

και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή την ανάλυση. Συνολικά, το δείγμα 

αποτελούταν από 45 ερωτηματολόγια, ενώ διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι από 

τους ερωτώμενους δήλωναν ότι γνώριζαν την έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής και 

της Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης, αλλά όταν καλούνταν να την ορίσουν σε 

αρκετές περιπτώσεις έδιναν λάθος ορισμούς. Παράλληλα, εξετάστηκαν συσχετίσεις 

μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Στις συσχετίσεις διαπιστώσαμε ότι δεν 

εντοπίσαμε παρά μόνον μία στατιστικά σημαντική σχέση. Ωστόσο, το εύρημα αυτό 

θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή καθώς εάν είχαν συλλεχθεί 
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περισσότερα ερωτηματολόγια, τότε τα αποτελέσματά μας θα μπορούσαν να είναι 

πολύ πιο διαφορετικά. 

Όπως διαπιστώνουμε, το κυριότερο αδύνατο σημείο της παρούσας μελέτης εστιάζει 

στο χαμηλό αριθμό των απαντημένων ερωτηματολογίων προς ανάλυση, ο οποίος 

οφείλεται στο σημαντικό βαθμό αντίστασης που συναντήσαμε κατά τη διανομή τους 

στους εγχώριους επιχειρηματίες. Σε μία μελλοντική μελέτη θα μπορούσαμε να 

διευρύνουμε το δείγμα μας εστιάζοντας και σε επιχειρηματίες που θα 

δραστηριοποιούνται και εκτός των συνόρων της συγκεκριμένης πόλης με σκοπό να 

συγκρίνουμε και τις απαντήσεις μεταξύ των διαφορετικών πόλεων. Επίσης, θα 

μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τα ερωτηματολόγια σε δύο βλέποντας πως ερμηνεύουν 

τις δύο έννοιες οι επιχειρηματίες και οι καταναλωτές με σκοπό να εξετάσουμε εάν οι 

δύο απόψεις συγκλίνουν ή όχι. 

Γενικά, διαπιστώσαμε ότι η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής είναι ιδιαίτερα 

σημαντική κατά τη λήψη αποφάσεων και μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη όταν αυτή εφαρμόζεται με το σωστό τρόπο. Έτσι, θα συνεχίσει 

να απασχολεί το ερευνητικό ενδιαφέρον και κατά τα επόμενα χρόνια. 
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8. Παράρτημα 
Ερωτηματολόγιο 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την διεξαγωγή μιας έρευνας σχετικά με την 

επίγνωση και το βαθμό εφαρμογής της επιχειρηματικής ηθικής για την επίτευξη της 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις σας είναι απολύτως εμπιστευτικές, θα 

ομαδοποιηθούν μαζί με αυτές πολλών άλλων ερωτώμενων και θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

1. Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησής σας; 

o Ατομική 

o Ομόρρυθμη 

o Ετερόρρυθμη 

o Ε.Π.Ε. 

o Α.Ε. 

o Άλλο 

 

2. Σε ποιον τομέα παραγωγής ανήκει η επιχείρησή σας; 

o Πρωτογενής 

o Δευτερογενής 

o Τριτογενής 

 

3. Γνωρίζετε την έννοια της επιχειρηματικής ηθικής; 

o Ναι 

o Όχι 

 

4. Πώς καταλαβαίνετε καλύτερα την έννοια της επιχειρηματικής ηθικής; (Μία ή 

περισσότερες απαντήσεις) 

o Καλύτερη εξυπηρέτηση και τιμές 

o Κοινωνικό συμφέρον 

o Πρόοδος 

o Δημιουργικότητα 

o Εμπιστοσύνη από τους πελάτες και προς τους πελάτες 

o Ενδιαφέρον για τους εμπλεκόμενους φορείς της επιχείρησης και την κοινωνία 

 

5. Θεωρείτε ότι η επιχείρησή σας προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις των 

καιρών και των καταναλωτών; 

o Ναι 

o Όχι 
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6. Ποιες πολιτικές εφαρμόζετε προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της 

κοινωνίας; (Μία ή περισσότερες απαντήσεις) 

o Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

απορριμμάτων σας και της ανακύκλωσης 

o Προστασία των καταναλωτών μέσω της πλήρους ενημέρωσής τους σχετικά με τα 

παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 

o Προσφορά στην τοπική κοινωνία μέσω δωρεών και χορηγιών 

o Συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις 

 

7. Γνωρίζετε την έννοια της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης; 

o Ναι 

o Όχι 

 

8. Πώς καταλαβαίνετε καλύτερα την έννοια της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης; 

(Μία ή περισσότερες απαντήσεις) 

o Ανάπτυξη που στηρίζεται στην μεγέθυνση της οικονομίας και την προστασία του 

περιβάλλοντος 

o Ανάπτυξη που στηρίζεται στην γενικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων της 

κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας 

o Ανάπτυξη που στηρίζεται στην δίκαιη κατανομή των πόρων, των αγαθών και των 

υπηρεσιών στα μέλη της κοινωνίας 

o Ανάπτυξη που ενσωματώνει τον παράγοντα του περιβάλλοντος και την 

αλληλεπίδραση του με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων 

 

9. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί η επιχείρησή σας να επιτύχει τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη; (Μία ή περισσότερες απαντήσεις) 

o Ελκυστικές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών με σεβασμό στο περιβάλλον 

o Αποτελεσματική διαχείριση των κερδών της επιχείρησης με σεβασμό στο 

περιβάλλον 

o Ελκυστικές τιμές και εξυπηρέτηση προς τους πελάτες 

 

10. Θεωρείτε ότι στον τομέα παραγωγής της επιχείρησής σας, οι υπόλοιποι 

επιχειρηματίες σέβονται τις έννοιες  της επιχειρηματικής ηθικής και της βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης; 

o Ναι 

o Όχι 

 

11. Θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το εάν 

απασχολούνται στον ίδιο κλάδο με εσάς, εφαρμόζουν μία από τις δύο έννοιες; 

o Ναι 

o Όχι 

 


