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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οφείλω να αρχίσω με τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους συμμετείχαν με ευχαρίστηση
στην απάντηση του ερωτηματολογίου μου, προσφέροντάς μου και το προνόμιο να δέχομαι
σχόλια, προτάσεις, ερωτήσεις, επικρίσεις και πάρα πολλά ενθαρρυντικά λόγια.
Είχα επίσης την μεγάλη τύχη να κάνω γόνιμες συζητήσεις με ανθρώπους, γνώστες θεμάτων
πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας, δικαιοσύνης και οικονομίας.
Αναμφισβήτητα ο αιώνας που διανύουμε είναι ο αιώνας των τεχνολογικών επιτευγμάτων,
της ταχύτητας και της ανάπτυξης. Τα τελευταία διακόσια χρόνια συντελέστηκαν σημαντικές
αλλαγές που βελτίωσαν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και είχε σαν συνέπεια την αλλαγή
του τρόπου σκέψης μας, της ζωής μας και κατ’ επέκταση των αξιών και των φιλοσοφικών
αναζητήσεών μας.
Στο πλαίσιο αυτό αναθεωρήθηκε η έννοια της επιχείρησης, καθώς η ιδέα του «επιχειρείν»
έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι δε σύγχρονες επιχειρήσεις
έχουν να αντιμετωπίσουν ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διαχειριστούν τις
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Οι έννοιες της ηθικής και της δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις σύγχρονες
επιχειρήσεις αφού σχετίζονται άμεσα με τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Στην σημερινή
εποχή μάλιστα, στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, αλλά και των πολλών σκανδάλων, ο
ρόλος των επιχειρήσεων έχει γίνει ζωτικής σημασίας για την προαγωγή της οικονομίας, αλλά
και της κοινωνίας και σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται να μελετάται η ηθική και η ιδέα της
δικαιοσύνης.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε την σχέση της ηθικής, της οικονομίας και της
ιδέας της δικαιοσύνης στη σύγχρονη επιχειρησιακή και όχι μόνο πραγματικότητα, αφού έχει
παρατηρηθεί ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί που τις διακρίνουν η ηθική
συμπεριφορά, παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Επιπλέον, θα προσδιορίσουμε την έννοια της
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δικαιοσύνης και της επιχειρηματικής ηθικής , επισημαίνοντας την αξία και τη θέση τους στην
ανάπτυξη της οικονομίας. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
της έρευνας που διενεργήθηκε στον επιχειρηματικό κόσμο, βασιζόμενοι σε ποσοτική έρευνα
σε ένα ευρύ δείγμα, ιδρυτών επιχειρήσεων όσο και νομικών και λογιστών που εργάζονται σε
αυτές.
Από τα συμπεράσματα της έρευνας,

προέκυψε

ότι για την οικοδόμηση υγιών

επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η προαγωγή των αρχών ηθικής, της υπευθυνότητας και της
ιδέας της δικαιοσύνης.
Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά και οι επιχειρηματίες, οι
οποίοι με αυτογνωσία και δημιουργικότητα μπορούν να γίνουν κοινωνοί ενός νέου τρόπου
διοίκησης, που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ευελιξία, κοινωνική υπευθυνότητα και
απονομής του δικαίου.
Ευοίωνο είναι το γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες
αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό τους ρόλο και λειτουργούν με σεβασμό στον άνθρωπο, το
περιβάλλον και την κοινωνία. Φυσικά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και απαιτούνται
κάποιες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβούν οι επιχειρήσεις για να έχουν ακόμα πιο
επιτυχημένη πορεία.

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομία, Ηθική, Κώδικας Ηθικής, Ιδέα της Δικαιοσύνης, Ανάπτυξη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην τρέχουσα εξαιρετικά δυσμενή οικονομική και αξιακή κρίση που διανύει η χώρα μας,
περισσότερο από κάθε άλλη φορά προβάλλεται ως αυτονόητη πλέον η ανάγκη για συνύπαρξη
της ηθικής της οικονομίας και της ιδέας της δικαιοσύνης.
Ο άνθρωπος σύμφωνα με τους Νόμους της Ηθικής (Gillon 1986), οφείλει και πρέπει να
ενεργεί με γνώμονα το καλό όλων, να προστατεύει τη ζωή, να μην την καταστρέφει, να σέβεται
την προσωπικότητα και την περιουσία των άλλων, να προστατεύει και να βοηθά τους
αδυνάτους και τέλος να είναι χρήσιμος στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, να μην είναι
εκδικητικός και να θυσιάζεται για αυτούς.
Έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η ηθική, η αξιοπιστία, η ευελιξία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία,
η πειθαρχία, η ακεραιότητα, η διάρκεια, η επάρκεια, η αντικειμενικότητα, η ποιότητα, το
αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο , αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές
υλοποιούνται , θα πρέπει να λειτουργούν σαν σημεία αναφοράς και να αποτυπώνονται στην
πολιτική μιας επιχείρησης καθώς και της εν γένει ζωής του κάθε πολίτη, αφού αποτελούν
παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης.
Πολλοί θεωρούν ότι η επιχείρηση δεν θα πρέπει να ασχολείται με την ηθική, αλλά μόνο με
την αύξηση των κερδών της. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι εξ’ ορισμού δυνατόν μία
επιχείρηση να είναι ηθική γιατί χρησιμοποιεί κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο, για να επιτύχει την
πολυπόθητη για αυτήν κερδοφορία (Andrė Comte Sponville, Ελευθεροτυπία 2005). Υπάρχουν
όμως και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η οικονομία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην
κοινωνική πραγματικότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η σύγχρονη επιχείρηση, οφείλει να έχει κοινωνικά αποδεκτές διαδικασίες, να συμμετέχει
ενεργά στην οικονομική ευημερία των κοινωνιών και να συμπεριφέρεται δίκαια προς τους
εργαζόμενους, διότι μόνο έτσι οι επιχειρήσεις θα είναι ικανές να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη
του κράτους και της κοινωνίας, καθώς και στην ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας.
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Οι νέες όμως εξελίξεις στην οικονομία, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον
επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους που τον πλαισιώνουν. Η
κρίση, η παγκοσμιοποίηση, η συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία έχει δημιουργήσει
ευκαιρίες και ίσως και δυσκολίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μια επιχείρηση θα
πρέπει να προσπαθεί να πραγματοποιεί κέρδη τουλάχιστον μακροπρόθεσμα για να
εξασφαλίσει την επιβίωσή της, αλλά αυτό όμως δεν θα πρέπει να είναι και ο μοναδικός σκοπός
της. Οφείλει να αναπτύσσει την επιχειρησιακή ηθική της και να είναι φιλικά προσκείμενη με
το κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας ένα κοινωνικό πρόσωπο και προάγοντας το κοινωνικό
και επιχειρησιακό γίγνεσθαι. Ο πολιτικός φιλόσοφος David Gauthier, φθάνει να ισχυριστεί ότι
η

ηθική

προκύπτει

από

τις

«αποτυχίες

της

αγοράς»,

δηλαδή

ανηθικότητα

=

αναποτελεσματικότητα.
Η Ιδέα της Δικαιοσύνης αδιαμφισβήτητα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων
και συμβάλλει μαζί με την ηθική στην ανάπτυξη της οικονομίας.1

1

Αμάρτυα Σεν, Η ιδέα της Δικαιοσύνης, σελ.495, 496, Πόλις, 2015.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΙΑ
1.1. Ηθική
Κατά το πέρασμα των αιώνων, ο άνθρωπος πάλεψε να βρει λύση στα θέματα του δίκαιου
και του άδικου, της ηθικής και της δικαιοσύνης.
Η ηθική είναι έννοια δημιουργημένη από τον άνθρωπο, προβληματίζει την ανθρωπότητα
εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξελίσσεται στο πέρασμα των ετών και αφορά κανόνες για το τι είναι
καλό και τι είναι κακό. Στη σύγχρονη εποχή επηρεάζει την εταιρική αντίληψη και τον τρόπο
που οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ανταγωνισμό. Η λέξη ετυμολογικά προέρχεται από
το "ήθος" που σημαίνει "χαρακτήρας" με την ευρεία έννοια. Ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά
"morality" προέρχεται από τη λατινική λέξη mores που σημαίνει customs, συνήθειες. Η ηθική
από αρχαιότατους χρόνους, ήταν συνδεδεμένη με τη θρησκεία και τη φιλοσοφία.2
Το λεξικό ορίζει την ηθική ως τη «μελέτη της γενικής φύσης των ηθών και των ιδιαίτερων
έντιμων επιλογών που πρέπει να κάνει το άτομο όσον αφορά τη σχέση του με τους άλλους».
Κατά τον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, η ηθική διατυπώνει αξιολογικές κρίσεις με θέμα τη
διάκριση καλού /κακού και επιδιώκει να προσδιορίσει το σκοπό της ζωής του ανθρώπου, καθώς
και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Τα ήθη διαφέρουν από λαό σε λαό, εξαρτώνται από την παράδοσή τους και το βαθμό
ανάπτυξης του καθενός (Μπαμπινιώτης 1998:722, 723).
Σύμφωνα με τους Νόμους της Ηθικής (Gillon 1986: 60–67 και 73-80), ο άνθρωπος οφείλει
να ενεργεί με γνώμονα το καλό όλων, να προστατεύει τη ζωή και να μην την καταστρέφει, να
σέβεται την προσωπικότητα και την περιουσία των άλλων, να προστατεύει και να βοηθά τους
αδυνάτους και τέλος να είναι χρήσιμος στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, να μην είναι
εκδικητικός και να θυσιάζεται για αυτούς.

2

Razis DV. Ethics and the Universality of Morality Quality Assurance in Health Care 1990;2:369-373.
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Κατά κανόνα, ως ηθική χαρακτηρίζεται ένα σύστημα αξιών, κανόνων και αντιλήψεων το
οποίο επηρεάζει αποφασιστικά το χαρακτήρα, τη δράση και στάση των πολιτών και των
κοινωνικών ομάδων στα γενικότερα πλαίσια ύπαρξης των ίδιων και της κοινωνίας. Ένα
σύστημα που καθορίζει τη θέληση και τη δράση των ανθρώπων, την προέλευση, την ουσία και
το περιεχόμενο των κανόνων και αξιών που καθορίζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους
ως αγαθές και ορθές.
Επίσης Ηθική, κατ’ άλλους ορίζεται ένα σύνολο κανόνων μιας κοινωνίας, ένας κώδικας
αξιών που μελετά και ενδεχομένως καθορίζει τη συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας αυτής
με κριτήριο τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
Σ’ ένα άλλο επίπεδο, ως ηθική νοείται η επιστήμη η οποία μελετά τα φαινόμενα που
συνδέονται και εμπεριέχονται σ' αυτό το σύστημα αξιών, κανόνων και αντιλήψεων. Πρόκειται
για έναν κλάδο της φιλοσοφίας ο οποίος ασχολείται με εκείνες τις αξίες που «σφραγίζουν» την
ανθρώπινη συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν αυτή αναφέρεται στην καταλληλόλητα - ορθότητα ή
μη των πράξεων του ατόμου της κοινωνίας, στο κατά πόσο τα κίνητρα που καθοδηγούν αυτές
τις πράξεις είναι εγωιστικά ή όχι, αγαθά ή μη.
Άλλοι ορισμοί για την ηθική ορίζουν ότι: Ηθική είναι κάθε διδασκαλία θρησκείας,
ιδεολογίας ή δογματικών πεποιθήσεων που καθορίζει τι είναι καλό και τι κακό ή τι επιτρέπεται
και τι απαγορεύεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.
Ηθική είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύνολο κανόνων ανθρώπινης συμπεριφοράς που
χαρακτηρίζει μια κοινωνική ομάδα σε μια συγκεκριμένη εποχή.
Ηθική είναι ένα σύνολο αξιών και αρχών που έχει διαμορφώσει και τηρεί ένα άτομο στην
καθημερινή του ζωή.
Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει, δεν είναι, μια εκτεταμένη ανάλυση της σχέσης της
πρακτικής ηθικής με την επιστήμη της, ούτε η διαμάχη για το τι πράγματι συμπεριλαμβάνει
στους κανόνες και τις αξίες της ηθικής, καθώς και τι τους επηρεάζει άμεσα και «αυθεντικά».

10

«Η Ηθική, η Οικονομία και η Ιδέα της Δικαιοσύνης»

Περισσότερο μας ενδιαφέρουν εδώ οι παράγοντες που διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την
ηθική εντός του πραγματικού κοινωνικού γίγνεσθαι, ειδικότερα σε σχέση με εκείνο της
οικονομίας και της δικαιοσύνης.3
Όπως κάθε κοινωνικό φαινόμενο, έτσι και η ηθική διατηρεί τη δική της σχετική αυτονομία
και διαθέτει μια δική της εσωτερική λογική αναπαραγωγής. Ταυτόχρονα, η ιστορική κίνηση
διαμόρφωσης κανόνων, αξιών και κριτηρίων ηθικής συναρτάται σε τελευταία ανάλυση από το
επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας, τις υλικές σχέσεις πάνω στις οποίες διαμορφώνεται,
τροποποιείται και προσαρμόζεται η κάθε φορά ηθική αντίληψη.
Η ηθική είναι μια έννοια παγκοσμίως αναγνωρίσιμη αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά
υποκειμενική και πολύπλοκη. Σύμφωνα με τους Herlihy και Remley «η ηθική αποτελεί έναν
κλάδο της φιλοσοφίας και ασχολείται με τους κανόνες οι οποίοι διέπουν τη συμπεριφορά, τη
λήψη ηθικών αποφάσεων και τις ανθρώπινες σχέσεις». Ειδικότερα, η ηθική εξετάζει την
ορθότητα των ανθρώπινων πράξεων διαχωρίζοντάς τες σε «ορθές» δηλαδή ηθικές και «μη
ορθές» δηλαδή ανήθικες. Η ηθική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γεωγραφικό,
κοινωνικοπολιτιστικό, οικονομικό, ιστορικό και χρονικό πλαίσιο. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη
προσοχή καθώς ανάλογα το γεωγραφικό περιβάλλον και από εποχή σε εποχή ισχύουν
διαφορετικοί κανόνες συμπεριφοράς και άρα διαφέρουν και οι ηθικές αξίες. Με άλλα λόγια,
δεν στηρίζεται σε ακλόνητα θεμέλια και είναι συνεχώς εξελισσόμενη. Για να αποβάλει την
στατικότητα από την έννοια της ηθικής, ο Thiroux υποστηρίζει ότι «η ηθική ασχολείται με το
πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τα υπόλοιπα όντα, ώστε να προάγεται το κοινωνικό συμφέρον,
η πρόοδος, η δημιουργικότητα και η έννοια του καλού και του κακού, του δίκαιου και του
άδικου».
Τα θέματα της ηθικής και η θέσπιση ηθικών κανόνων συμβίωσης απασχόλησαν τις
ανθρώπινες κοινωνίες από την αρχαιότητα και βέβαια οι πρώτοι διδάξαντες ήταν οι αρχαίοι

3

Παπανούτσου Ε. Π., ΗΘΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I , 5η έκδοση, Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα-Ιωάννινα, 1995, σελ. 34.
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Έλληνες φιλόσοφοι. Ο πρώτος ο οποίος δίδαξε την ηθική θεωρία και την πράξη σαν μία
αδιάσπαστη ενότητα ήταν ο Σωκράτης, ο οποίος, όχι μόνο διακήρυττε την ηθική, αλλά την
εφάρμοσε έμπρακτα, γι’ αυτό και αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο ηθικής. Ο Σωκράτης
πίστευε ότι κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή του, και η κακία του οφείλεται σε άγνοια του
καλού. Αναγνώριζε ότι η ηθική είναι αποτέλεσμα παιδείας και αγωγής και για αυτόν τον λόγο
αφιερώθηκε στην προσπάθεια διαπαιδαγώγησης των νέων ώστε να κατανοήσουν σε βάθος την
ηθική στάση ζωής που οδηγεί σε προσωπική και κοινωνική ευημερία. Όταν αναφερόμαστε σε
ηθική είναι αδιανόητο να μην γίνει μνεία στον Αριστοτέλη, και στο σημαντικότατο έργο του
«Ηθικά Νικομάχεια», όπου υποστηρίζει ότι τελικός στόχος του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία,
η οποία συνίσταται στο «ευ ζην και το ευ πράττειν», δηλαδή στην ενάρετη ζωή. Ουσιαστικά ο
Αριστοτέλης ταυτίζει την ηθική με την αρετή, η οποία ούτε έμφυτη είναι αλλά ούτε και
επιβάλλεται με τον φόβο. Αντιθέτως, ο άνθρωπος με τη διαπαιδαγώγηση 4 και τη συνεχή
καθημερινή πράξη συνηθίζει να ζει ενάρετα και αποκτά τη δύναμη να αντιστέκεται στους
εξωγενείς πειρασμούς που τον προτρέπουν σε ανήθικες πράξεις. Επομένως, η ηθική
συμπεριφορά είναι προϊόν του νου, επιλέγεται οικειοθελώς με φρόνηση και διαμορφώνει και
το ήθος. Κατά τον Kohlberg, υπάρχουν διάφορα στάδια από τα οποία περνά ο άνθρωπος κατά
τη διάρκεια της ηθικής του ανάπτυξης. Στην αρχή ξεκινάει εστιάζοντας στην υπακοή και το
συμφέρον για τον ίδιο και σταδιακά εξελίσσεται μέχρι την ανάπτυξη μιας αυτόνομης ηθικής
η οποία είναι ένα συνονθύλευμα από την προσωπική του συνείδηση και τις αφηρημένες αρχές
του.
Η εξέλιξη που θα παρουσιάσει ο άνθρωπος ως προς την ηθική του ωρίμανση είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την παιδεία και την εκπαίδευση που θα λάβει στην πορεία του.5

Πελεγρίνης Ν. Θεοδόσιος, Αρχές Φιλοσοφίας, Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2004,
σελ. 6.
5
Πελεγρίνης Ν. Θεοδόσιος, Η θεμελίωση του ηθικού βίου, Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων ΟΕΔΒ,
Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1986, σελ. 6.
4
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Σύμφωνα με τον Kant η ηθική συνδέεται άρρηκτα με την λογική και το δέον επιτάσσεται
μόνο από τη λογική και όχι από τα συναισθήματα, ακόμα κι αν αυτά είναι αγνά και
καλοπροαίρετα. Ο Kant ονόμαζε τις ηθικές υποχρεώσεις «κατηγορηματική επιταγή» και για
αυτόν το άτομο που εκτελεί μια ηθική πράξη, θα πρέπει να αξιολογείται αν είναι ελεύθερο αν
οι πράξεις του προκύπτουν από έλλογη σκέψη και αν η αρχή που δομεί τις πράξεις αυτές μπορεί
να αποτελέσει καθολικό νόμο.
1.2.

Ηθικές Βασικές Αξίες της επιχείρησης
Οι αξίες αποτελούν βασικό στοιχείο για την κουλτούρα με την ευρύτερη έννοια και ως εκ

τούτου είναι αναμενόμενο οι ηθικές αξίες, να είναι κριτικής σημασίας, ειδικά για μια ηθική
εταιρική κουλτούρα. Ανάμεσα σε ένα μεγάλο πλήθος δυνητικών βασικών ηθικών αξιών για
μια επιχείρηση, είναι σκόπιμο να επιλέγονται αυτές που παρουσιάζουν μια οικουμενικότητα
και δεν αλλοιώνονται από διαφορές στον τόπο, την κουλτούρα, την θρησκεία, τον χρόνο και
τις συνθήκες. Σύμφωνα με τον Schwartz αυτές είναι:
Αξιοπιστία (trustworthiness)
Σεβασμός (respect)
Υπευθυνότητα (responsibility)
Δικαιοσύνη (fairness)
Ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο (caring)
Συμμετοχή στα κοινά (citizenship)
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να έχουν ηθική εταιρική κουλτούρα καλούνται να
εμφυσήσουν στο προσωπικό τους αυτές τις αρχές, μέσω των πολιτικών, των διαδικασιών και
των πρακτικών που ακολουθούν.
Για αυτό και είναι απαραίτητο σε πρώτο επίπεδο οι αρχές για κάθε εταιρία να είναι
διατυπωμένες γραπτώς σε κώδικα επιχειρηματικής ηθικής ή δεοντολογίας καθώς και σε άλλα
ετήσια επίσημα έγγραφα (ετήσιες εκθέσεις, κοινωνικός απολογισμός κ.ο.κ.) και φυσικά στις
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επίσημες ιστοσελίδες των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Πιο σημαντικό βέβαια από τη γραπτή
διατύπωσή τους, είναι η ευθυγράμμιση των πρακτικών που ακολουθούν με αυτές τις αξίες,
ξεκινώντας από το στάδιο της πρόσληψης και συνεχίζοντας στην εκπαίδευση, την εξέλιξη και
τα συστήματα ανταμοιβής. Ουσιαστικά όλες οι αποφάσεις σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο και σε
κάθε λειτουργία πρέπει πρακτικά να λαμβάνονται με γνώμονα την προώθηση και υιοθέτηση
αυτών των βασικών αξιών, διαφορετικά χάνεται η ουσία τους.
1.3.

Απόψεις για την σχέση ηθικής και κοινωνικοικονομικής δραστηριότητας

Οι εσωτερικοί κώδικες διαμορφώνουν την (ηθική) «συνείδηση» των ανθρώπων και της
κοινωνίας που υπεισέρχεται και εντός και μέσω της οποίας διαθλώνται τα συμφέροντα. Γι’
αυτό συχνά η «συνείδηση» του ανθρώπου και της κοινωνίας εμφανίζεται σαν κάτι δοσμένο,
σαν κάτι που υπάρχει καθ' εαυτό και όχι σαν προϊόν της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, το
οποίο τροποποιείται μέσα στο χρόνο.
Κατά τη διερεύνηση αυτή, που πραγματοποιεί η ηθική σαν επιστήμη, μπορεί να καταλήξει
κανείς σε δύο διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με το πρώτο, η ηθική είναι αυτόνομη από
όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά υποσυστήματα, αλλά και τις επιστήμες. Αντίθετα, σύμφωνα με το
δεύτερο, υπάρχει αλληλουχία και εξαρτήσεις ανάμεσα στην ηθική και το περιβάλλον της. Κατά
συνέπεια το προς διερεύνηση ερώτημα είναι ο βαθμός, ο τρόπος και το μέγεθος αυτού του
επηρεασμού. Πρέπει, δηλαδή, να αναζητείται ο τρόπος ανάλυσης και περιγραφής της σχετικής
αυτονομίας της ηθικής, οι παράγοντες από τους οποίους σχετικοποιείται και ο τρόπος με τον
οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο6.
Σύμφωνα με εκείνη την ομάδα φιλοσοφικών προσεγγίσεων που υποστηρίζουν την
αλληλουχία κοινωνικού και ηθικού, ο άνθρωπος δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα απλώς και
μόνο λόγω της εργασίας και της πνευματικότητας που απέκτησε μέσα απ' αυτή (ον λογικό και
εν δυνάμει ορθολογικό). Καθοριστικό στοιχείο που επιτρέπει αυτό το διαχωρισμό είναι η
6

Δραγώνα Μονάχου Μυρτώ, Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία -Ο αγγλόφωνος στοχασμός, Εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα, 1995, σελ. 49.
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ικανότητά του7 - επειδή είναι έλλογο ον- να διαχωρίζει ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο, να
αντιλαμβάνεται την πρακτική διάσταση της έννοιας της δικαιότητας και να ζει - κατά
προέκταση- εντός μιας (ηθικής) τάξης. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ζώον πολιτικό
(Αριστοτέλης) ή «ον ορθολογικό» (Θ. Ακινάτης), αλλά και ένα ον το οποίο διαμορφώνει ένα
δικό του, εσωτερικό, σύστημα ορθολογισμού. Αυτό το γεγονός το κάνει να είναι μεν έλλογο,
αλλά ταυτόχρονα να διαμορφώνει, παραπέρα και ένα σύστημα αντιλήψεων για το τι είναι
δίκαιο.
Στη βάση αυτού του συστήματος, ο άνθρωπος επιδιώκει να συγκροτεί και να καθοδηγείται
από δίκαιους κανόνες συμπεριφοράς και να τους τηρεί. Αυτό το κάνει, προκειμένου να
μεγεθύνει το ίδιον όφελος και κατά προέκταση το όφελος του συστήματος εντός του οποίου
υπάρχει. Η ίδια ωφέλεια αποτελεί και το κλειδί διασύνδεσης, ανάμεσα στην οικονομική ισχύ
και την ηθική, την εντιμότητα και τα συμφέροντα, την επιστήμη και την τάξη πραγμάτων.
Ο Α. Σεν, κάθε άλλο παρά θεωρεί την ηθική ως κάτι εντελώς αυτόνομο από τις υπόλοιπες
κοινωνικές δραστηριότητες, αφού αυτό που εξετάζει είναι η επίδραση της ηθικής πάνω στην
οικονομία και βρίσκεται μακριά από εκείνες τις αντιλήψεις που θεωρούν ότι η ηθική είναι ένα
αυτοτελές σύστημα όσον αφορά την προέλευσή της, σε αντίθεση με τον Καντ, ο οποίος
ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μορφή της ηθικότητας στη δράση παρά για το περιεχόμενο
και τις συνέπειες αυτής της δράσης. Στην προσπάθειά του, δηλαδή, να διαχωρίσει ο Καντ τον
ηθικό κανόνα από τις επιταγές της θεολογίας, αυτονομεί τη μορφή της ηθικής και την ανάγει
σε μια καθαυτό υπάρχουσα επιταγή.8
Επίσης, ο Σεν διαφοροποιείται και από εκείνες τις απλουστευτικές αντιλήψεις που τείνουν
να ταυτίσουν το είναι με τη συνείδηση και κατά προέκταση την ηθική με την οικονομία. Μια
ταύτιση που γίνεται όταν σαν ηθική επιταγή αφ' ενός ορίζεται η αποκλειστική διασφάλιση του

7
8

Αμάρτυα Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 13.
Για τον ορισμό της ηθικής στον Ι. Καντ, Βλ. I Κant, Kritic der teincen Vernynft, Leipzig 1971, ιδιαίτερα σ. 31,
129, 682 και 840.
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ιδίου οφέλους, ενώ, αφ' ετέρου, υπονοείται ότι το όφελος καθορίζει μονοδιάστατα την ηθική.
Πρόκειται για μια λογική η οποία έχει σαν αφετηρία υπαρκτές (αρνητικές) καταστάσεις
(«ηθικό είναι ό,τι ωφελεί τον άρχοντα και δυνάστη») και τις ανάγει στο (θετικό) δέον γενέσθαι.
Κατά τον Α. Σεν, μπορούν να αναπτυχθούν οι σχέσεις ηθικής και οικονομίας τόσο σαν
πραγματικά «μεγέθη» όσο και σαν επιστήμες.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας η έννοια του ήθους , σήμαινε μια
συγκεκριμένη διασύνδεση του πολίτη με την πόλη. Η διασύνδεση ανάμεσα στο άτομο και τον
κοινωνικό περίγυρο γινόταν ακόμη από την εποχή των φυλών, στη βάση των κοινών κανόνων
και αξιών ηθικής συμπεριφοράς. Ο Α. Σεν, όντας κληρονόμος μιας μεγάλης φιλοσοφικής και
ηθικής παράδοσης, εκείνης της Ινδίας, αναπτύσσει τις απόψεις του με αυτή ακριβώς την
αρχαιοελληνική έννοια για το ήθος και την ηθική. Η έννοια της ηθικής, όπως τη χρησιμοποιεί
ο Α. Σεν, παραπέμπει ακριβώς σ' αυτή τη συλλογική υλική σχέση, που εξετάζει και αναλυτικά
αναπτύσσει στο επίπεδο της κοινωνίας, ιδιαίτερα εκείνο της οικονομίας.
Ο ίδιος ο Α. Σεν επικαλείται διεξοδικά τον Άνταμ Σμιθ και βρίσκεται αρκετά πλησίον του
Τζων Λοκ, σύμφωνα με τον οποίο οι αντιλήψεις των ανθρώπων, κατά προέκταση και η ηθική
τους, προκύπτουν από τις αισθήσεις.9 Οι αισθήσεις πάλι, με τη σειρά τους, προκύπτουν σαν
προϊόν της κοινωνικής εμπειρίας των ατόμων, ενώ η κοινωνική εμπειρία, διαμορφώνει την
αίσθηση της ευτυχίας, της καλής διάθεσης, του πόνου και της κατάθλιψης. Στη βάση αυτών
ακριβώς των αισθήσεων. υποστηρίζει ο Τ. Λοκ, αποκτούν οι πολίτες την ικανότητα
διαχωρισμού ανάμεσα στο καλό και στο κακό και συγκροτούνται τα θεμέλια των αξιών και
κανόνων της ηθικής.
Ουσιαστικά ο Λοκ είχε ανοίξει το δρόμο στους Γάλλους υλιστές (όπως τους Ντιντερό,
Χόλμπαχ και Ελβέτιους) σύμφωνα με τους οποίους οι κανόνες και οι μηχανισμοί της ηθικής

9 Βλ. το έργο του John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Oxford. 1975. Όσον αφορά το
σχολιασμό των απόψεων του Λοκ επί της ηθικής, βλέπε , John Colman. John Locke's Moral Philosophy.
Edinburg 1983. John Passmore. «Locke and the Ethics of belief». στο Proceeding o f the British Academy, τόμος
64. σ. 185-208.
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διαμορφώνονται εντός και μέσω του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο μεγαλώνουν και δρουν οι
πολίτες, ενώ, υπάρχει ένας έλλογος εγωισμός των ανθρώπων που τους επιτρέπει να συνδέουν
το ατομικό τους συμφέρον με εκείνο της κοινωνίας και να διασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο
την ευμάρεια της κοινωνίας.10 Το σχήμα αυτό των Γάλλων υλιστών διατρέχει σε ένα βαθμό
την έννοια της ηθικής, όπως την υπονοεί ο Α. Σεν, αφού και αυτός προσδιορίζει την
«παραγωγική» λειτουργία της ηθικής για την οικονομία μέσα από ένα συνδυασμό ατομικής
ηθικής δράσης και κοινωνικής ικανοποίησης.
1.4.

Ο στενός χαρακτήρας της τεχνικής των νεοκλασικών οικονομικών

Στη σημερινή εποχή της κυριαρχίας των δογμάτων της «ελεύθερης αγοράς» το βιβλίο του
Α. Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία» έχει πολύ μεγάλη αξία. Η κυριαρχία αυτή, σε
συνδυασμό με την ασυμμετρία ανάμεσα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία της αγοράς και
την υστέρηση του διεθνούς θεσμικού συστήματος της εκδημοκρατισμένης σφαίρας του
πολιτικού, κάνει επιτακτικότερη από ποτέ την ανάδειξη της σημασίας των αξιών, των αρχών,
καθώς και τη διερεύνηση των ηθικών επιταγών.
Προκειμένου να δείξει ο Α. Σεν, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί το προσωπικό συμφέρον σαν
εκείνος ο μηχανισμός που διασφαλίζει το ευ ζην στους ανθρώπους, καταφεύγει στην παράδοση
της πολιτικής οικονομίας και μάλιστα στον πατέρα του «αόρατου χεριού», στον Α. Σμιθ.
Δείχνει πώς και γιατί κατακρεουργείται η κοινωνική αντίληψη που είχε ο τελευταίος για τη
σχέση της αγοράς με την κοινωνική υπευθυνότητα και κατά προέκταση με ένα σύστημα ηθικών
κανόνων.
Τα σημερινά οικονομικά,11 ανάγουν τον ελεύθερο άνθρωπο σε ένα ον που περιοριστικά
κινείται και σκέπτεται με καθ' ολοκληρίαν αγοραία κριτήρια. Σύμφωνα με τα οικονομικά του
νεοφιλελευθερισμού, ο άνθρωπος είναι ένα ον της αγοράς και τίποτα άλλο, χωρίς

10Για τον γαλλικό υλισμό βλ. το κλασικό έργο του G. W. Plechanow. ZurFrage der Entwicklung der monistischen
Geschichtsauffassung, Berlin. 1975.
11
Αμάρτυα Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 19.
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συναισθήματα, χωρίς εσωτερικές συνειδησιακές δεσμεύσεις. Πρόκειται για μια μεθοδολογικά
αυθαίρετη αφαίρεση από την πραγματικά πολύπλοκη και πολυσχιδή προσωπικότητα του
σύγχρονου ανθρώπου.
Η μέθοδος αυτή αντιλαμβάνεται την ηθική σαν ξένη προς την οικονομία., όχι παράλληλη
και αδιάφορη ως προς αυτήν, αλλά σε αντιπαράθεση. Με τη λογική αυτή του
νεοφιλελευθερισμού, η οικονομία όχι μόνο δεν διαπλέκεται με την ηθική και δεν ενισχύει μέσω
αυτής της εμπλοκής την αποτελεσματικότητά της, αλλά πρέπει να έρθει μαζί της σε
αντιπαράθεση, ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από κάθε επίδραση. Η έτσι εμφανιζόμενη
αντιπαλότητα ηθικής και οικονομίας οδηγεί σε μια κυνική αντίληψη για τις κοινωνικές-υλικές
σχέσεις, οι οποίες διαπερνιούνται και θεμελιώνονται πάνω στις υπάρχουσες κάθε φορά
οικονομικές σχέσεις.
Είναι γεγονός ότι, όπως έχει επισημάνει ο Κ. Μαρξ, το κίνητρο της καπιταλιστικής
οικονομίας είναι η παραγωγή υπεραξίας 12 και κατά προέκταση, το κίνητρο των καπιταλιστών
είναι η αποκόμιση όσο το δυνατόν περισσότερης υπεραξίας με τη μετασχηματισμένη της
μορφή, το κέρδος, και η μεγαλύτερη δυνατή κατάκτηση της αγοράς.
Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία απολυτοποιεί ένα καθοριστικό κριτήριο της διαβίωσης των
ανθρώπων και μάλιστα το εμφανίζει σαν έναν απλό μηχανισμό τεχνικής διασφάλισης επιρροής
και κερδών από την αγορά, και με αυτό τον τρόπο αγνοεί όλες τις άλλες «εσωτερικές επιταγές»
για τα κοινωνικά άτομα και κατά προέκταση τα κίνητρα που επηρεάζουν τις πράξεις τους. Η
ιδεολογία αυτή τείνει προς τον πλέον μηχανιστικό οικονομισμό. Έναν οικονομισμό σύμφωνα
με τον οποίο όχι μόνο ανάγονται όλες οι πράξεις των ανθρώπων άμεσα στις οικονομικές
σχέσεις και μόνο, όπως έκανε ένας παραδοσιακός οικονομισμός του 19ου αιώνα, αλλά, θεωρεί
ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο εντός και πέριξ της κοινωνίας από την οικονομία.

12

Βλ. αναλυτικότερα, Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ.1, σελ.190 κ.ε. Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, μετάφραση Π.
Μαυρομμάτη, Αθήνα 1978.
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Η πλήρης κυριαρχία του καπιταλισμού και της λογικής της οικονομίας της αγοράς, ο τρόπος
που εμπορευματοποιούνται τα πάντα, έχει σαν αποτέλεσμα να εξασθενεί η σημασία της ηθικής
και των ηθικών κανόνων τόσο στην πραγματικότητα όσο και στην ίδια την επιστήμη ανάλυσης
των οικονομικών. Πρόκειται για μια πορεία η οποία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αναγκαία και
πολύ λιγότερο ορθολογική.13
Εάν στο παρελθόν η «ηθική» ηθικολογούσε, σήμερα, σύμφωνα με τον ο Α. Σεν, θα πρέπει
να υπάρξει μια τέτοια αιτιολόγηση της ηθικής, ώστε να συνδυάζεται η διόρθωση όσων
αρνητικών επιφέρει η οικονομία της αγοράς με την ανάδειξη της παραγωγικής σημασίας των
ηθικών ζητημάτων για την ίδια την οικονομία. Επιπλέον, υποστηρίζει ο Σεν, η ανάδειξη αυτής
της σχέσης θα δώσει νέες προοπτικές, θα διαμορφώσει νέες πλευρές, θα συγκροτήσει νέες
σχέσεις στο επίπεδο της ατομικής και κοινωνικής ηθικής. Βέβαια, μας υπενθυμίζει επίμονα, η
κοινωνική ηθική δεν είναι το απλό άθροισμα των επιμέρους ατομικών ηθικών αντιλήψεων και
οι ηθικές αντιλήψεις των ατόμων δεν ταυτίζονται στον νοητό μέσο κοινωνικό όρο.
Στην πραγματικότητα, οι ηθικές αντιλήψεις των ατόμων αποκλίνουν και κινούνται, θετικά
ή αρνητικά, γύρω απ' αυτό τον μέσο όρο της ηθικής αντίληψης κάθε εποχής, άλλοτε με μικρές
διαφοροποιήσεις και άλλοτε με μεγάλες αποκλίσεις.
Δεν μπορεί, να φαντάζεται κανείς ότι όλοι οι άνθρωποι κρίνουν με τον ίδιο τρόπο. Ότι όλοι
οι άνθρωποι καταλήγουν με τον ίδιο ρυθμό και παρόμοιες μεθόδους στα ίδια κριτήρια ηθικής,
στην ίδια ιεράρχηση και μορφοποίηση αυτών των κριτηρίων κατά την πρακτική εφαρμογή
τους.
Η διαλεκτική ηθικής και οικονομικών κατά τον Α. Σεν

Η βασική θέση του Α. Σεν αποτελεί μια τομή στα σύγχρονα οικονομικά από μια διττή,
διαλεκτική σκοπιά. Ο Α. Σεν επανεισάγει το ρόλο της ηθικής στην οικονομία με έναν τρόπο
καθόλου ηθικολογικό, καθώς δεν επιδιώκει να πείσει ότι οι παίκτες που δρουν στην οικονομική

13

Αμάρτυα Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 20.
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σφαίρα θα πρέπει να επιδείξουν ένα είδος φιλανθρωπισμού και να μοιράσουν μέρος της
ευμάρειάς τους στους φτωχότερους. Ούτε επικαλείται κάποια γενικά και αφηρημένα
υψηλότερα ιδανικά του ανθρώπινου είδους προκειμένου κάποιοι «πιο τυχεροί» στη ζωή τους
να πειστούν ότι πρέπει να ανταποκριθούν σ' αυτά τα ιδανικά και κατά συνέπεια, να
ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων, όσοι δεν κατέχουν.
Ο Α. Σεν με μεγάλη σαφήνεια καταρρίπτει τους μύθους των νεοκλασικών οικονομικών
σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει στην οικονομική διαδικασία άλλο κριτήριο πέραν του
υποτιθέμενου οικονομικού ορθολογισμού της οικονομίας της αγοράς και αποδεικνύει ότι όσο
και αν διαφοροποιούνται οι ανθρώπινες σφαίρες δράσης, κάτι που αποτελεί θέση των
συστημιστών, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και
ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις δεν συνιστούν παράγοντα διαμόρφωσης της κάθε επιμέρους
σφαίρας ανθρώπινης δράσης.
Μπορεί η οικονομική επιστήμη να είναι σε θέση να διακρίνει μεθοδολογικά τους
εσωτερικούς λόγους και παράγοντες που διαμορφώνουν τα οικονομικά, αλλά αυτό με κανέναν
τρόπο δεν συνεπάγεται την ανυπαρξία εξωτερικών παραγόντων επηρεασμού της συγκρότησης
και της πορείας των οικονομικών συντελεστών και των παραγώγων τους.
Η θέση του Α. Σεν είναι διεισδυτική, όχι επειδή ανακαλύπτει και αναλύει έναν τέτοιο
«εξωτερικό» επηρεασμό, όπως αυτόν της ηθικής, αλλά διότι καταδεικνύει ότι μέσω αυτού του
επηρεασμού και της αλληλεπίδρασης οι μεθοδολογικά διακρινόμενοι σαν εξωτερικοί
παράγοντες εσωτερικοποιούνται στη σφαίρα της οικονομικής δράσης, μετασχηματίζονται σε
εσωτερικούς συντελεστές της πορείας και των αποτελεσμάτων της, αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της οικονομικής διαδικασίας, υπεισέρχονται στην ίδια την υλική βάση. σαν στοιχείο της,
και όχι μόνο ως εξ αντανακλάσεως14.

14

Αμάρτυα Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 23.
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Το σύστημα της ηθικής και της εφαρμογής ηθικών κανόνων δεν αποτελεί, μόνο ένα
εξωτερικό σύστημα ως προς εκείνο της οικονομίας. Δεν ενσωματώνεται απλώς στην
οικονομική πράξη, αλλά λειτουργεί σαν συνισταμένη του οικονομικού γίγνεσθαι.
Μετασχηματίζεται σε εσωτερικό στοιχείο του,· επιδρά στα κριτήρια διαμόρφωσης και
ανάπτυξής του και καθορίζει την παραγωγικότητα και τα αποτελέσματα της οικονομικής
διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ηθική της οικονομίας σαν συντελεστής του
παραγωγικού γίγνεσθαι, από τη μια, και μια οικονομία της ηθικής, σαν μια (μέθοδος) μέτρησης,
με μέσα και εργαλεία της οικονομίας και των αποτελεσμάτων της ηθικής.
Ο Α. Σεν επιμένει ότι όπως η οικονομική ανάλυση αφομοιώνει και κάνει χρήση εργαλείων
άλλης επιστήμης, έτσι ανάλογα και η επιστήμη της ηθικής, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα
και αναλυτικά εργαλεία που εφαρμόζονται στην οικονομία και προσπαθεί να δείξει τη
διαλεκτική σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοεπηρεασμού. αν όχι και αλληλοδιείσδυσης,
ανάμεσα σε δύο διαφοροποιημένες σφαίρες ανάπτυξης της κοινωνίας, αναδεικνύοντας και τη
δυνατότητα παραπέρα ανάπτυξης αυτής της σχέσης. Η επιστήμη υλοποιείται από τον Α. Σεν
όχι μόνο σαν μέσο ανάλυσης της εξελισσόμενης πραγματικότητας (το ηθικό στοιχείο στην
οικονομία) αλλά και σαν δύναμη και επιταγή για την επίδραση σ' αυτή (η οικονομία της
ηθικής). Η επιστήμη αποτελεί ένα ζωντανό μέσο με το οποίο μπορεί κανείς να επιδράσει πάνω
στην πραγματικότητα. Η επίδραση αυτή μπορεί να είναι αυθόρμητη, χωρίς αρχές, μπορεί όμως
να εκφράζει μια συνειδητή βούληση για την εφαρμογή αρχών και αξιών που συνδιαμόρφωσαν
τη ζωή όλων μας να στηρίζεται, δηλαδή σε αξιολογικούς κανόνες που έχουν μετασχηματιστεί
μέσα από την παράδοση και διαμέσου της διάθλασης των οικονομικών συμφερόντων σε ηθική
συνείδηση.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο
να αποκτήσει η ηθική μια καινούρια διάσταση εντός της οικονομίας, δεν είναι να γίνει πιο
παραγωγική - μέσω των ηθικών κανόνων - η οικονομία, αλλά να αποκτήσει και ένα πιο
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συγκεκριμένο νόημα η ίδια η ηθική στον σύγχρονο κόσμο. Έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η
αγορά, στην οποία οι εν δυνάμει σημερινοί πανανθρώπινοι κανόνες ηθικής έχουν να ασκήσουν
μια σοβαρή κριτική με πρακτικές προεκτάσεις, που οδηγεί και επιδιώκει ανατροπές σ' αυτού
του είδους την οικονομία και την κυρίαρχη σ' αυτή αγορά.
Η ηθική πρέπει να γίνει πιο επιστημονική και πιο συνεκτική ως προς την οικονομία, ώστε
να είναι αποτελεσματική για την ίδια. Θα πρέπει να αποδείξει ότι συγκαθορίζει αυτό που
θεωρείται κάθε εποχή ως «λογικό» ή «επιλέξιμο».
Όσο πιο συνειδητά γίνεται αυτή η εισδοχή, όσο ισχυρότερο είναι το βάρος των ηθικών αξιών
και κανόνων, τόσο πιο σημαντική είναι η λειτουργία της ηθικής, τόσο περισσότερο αξιοποιείται
από την ίδια την οικονομική διαδικασία, τόσο πιο πολύ εσωτερικοποιείται η
αποτελεσματικότητά της. Η ηθική, πρέπει και μπορεί, είναι δέον, να υπεισέρχεται συνειδητά
στην οικονομική δράση και να εμπλουτίζεται απ' αυτή.15
Ο Α. Σεν θέλει να δείξει την αλληλοδιασύνδεση ανάμεσα στην οικονομία και την ηθική, όχι
μόνο ως μια εξωτερική σχέση, αλλά και ως εσωτερικοποίηση των αναγκών και κριτηρίων της
μιας σφαίρας δράσης και αντιλήψεων εντός της άλλης, χωρίς βέβαια να ταυτίζονται.
Καταδεικνύει ότι αυτός ο αλληλοεπηρεασμός είναι πραγματικός και ότι το λάθος του
κυρίαρχου ρεύματος των οικονομικών είναι ότι επιδιώκει να αγνοεί αυτό το γεγονός. Αυτό
φαίνεται στον τρόπο που ορίζονται τα κριτήρια και το περιεχόμενό τους στα λεγόμενα «καθαρά
οικονομικά». Ο λόγος γίνεται για τέτοια κριτήρια όπως ότι οι άνθρωποι ζουν για το προσωπικό
συμφέρον και μόνο, ότι αυτού του είδους το συμφέρον ορίζεται αποκλειστικά από τα εγωιστικά

15

Έναν τέτοιο εμπλουτισμό μπορεί κανείς να βρει, έστω και αν έχει διαφωνίες σε σειρά θέσεων, στη συλλογή
Wulf Gaertner (Hrsg.), Wirtschaftlicher Perspektiven IV, Berlin 1998. Στον τόμο αυτό εισάγεται η θεωρία των
οικονομικών επιλογών ως εργαλείο διαφοροποίησης των ηθικών αξιών και κανόνων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
που διατυπώνονται σ' αυτό τον τόμο, πέραν των απόλυτων κανόνων, που δεν υπόκεινται σε μια τέτοια
διαφοροποίηση, υπάρχουν στη σφαίρα του οικονομικού οι σχετικές προσωπικές επιλογές στα οικονομικά, στη
βάση της σύγκρουσης και διασύνδεσής τους με προτεραιότητες σε ηθικές αξίες και κανόνες, καθώς και, τέλος,
υπάρχουν οι επιλογές στα οικονομικά που δεν έρχονται σε αντίθεση, έτσι ή αλλιώς, με ηθικές αρχές.
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κίνητρα, τα οποία πάλι, είναι αποκλειστικά οικονομικής φύσης και μάλιστα της οικονομίας της
αγοράς.
Ιδιαίτερα ο ωφελιμισμός, σαν ρεύμα σκέψης στα οικονομικά, στενεύει τον ορίζοντα της
επιστήμης μέσα από την απλούστευση. Ανάγει όλη την κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου
αποκλειστικά σε εκείνη της οικονομικής σφαίρας. Στη συνέχεια, προσδιορίζει σαν μοναδικό
κίνητρο της δραστηριότητας σ' αυτή τη σφαίρα εκείνο της «ωφελιμότητας». 16
Με αυτό τον τρόπο ο ωφελιμισμός εμφανίζεται μεν να αγνοεί, στο όνομα της
προτεραιότητας της (ωφελιμότητας της) οικονομίας, το ηθικό πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά
ταυτίζει το ηθικό πρόβλημα με το οικονομικό κριτήριο οφέλους. Με αυτό τον τρόπο
παρακάμπτει την ανάγκη να απαντήσει στα ίδια τα ηθικά ζητήματα και να προσδιορίσει τις
πραγματικές σχέσεις της οικονομίας με τους ηθικούς κανόνες.
Οι επιδράσεις πάνω στο «σώμα» της οικονομίας είναι ποικίλες και όχι μόνο «το όφελος».
Και αντίστροφα, «το σώμα» της ηθικής (ιδιαίτερα εκείνο της ηθικής σαν επιστήμης) θα πρέπει
να πάψει να αποτελείται από τα παραδοσιακά, εσωτερικά εργαλεία, και να εμπλουτιστεί με
εκείνα των οικονομικών, αλλά και άλλων επιστημών. «Οι ηθικές θεωρήσεις», «μπορούν να
αναλυθούν ακόμη περισσότερο με τη χρησιμοποίηση διαφόρων προσεγγίσεων και διαδικασιών
που χρησιμοποιούν τα οικονομικά» . 17
Ο Σεν παραδέχεται ότι επίδραση έχει για την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και
το κόστος, η ηθική για την οικονομία. Κοινωνικά φαινόμενα όπως η ηθική και η δικαιότητα ,
τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα επηρεάζουν άμεσα την οικονομία, αφενός

16 Σε μια υποδειγματική συνέντευξη που πήρε ο Θ. Λάλας από τον Α. Σεν (Το Βήμα 18.10.1998, σ. Α26-Α29), ο
νομπελίστας οικονομολόγος διακρίνει τρεις μορφές προσδιορισμού του ατομικού συμφέροντος ή «της αγάπης
για τον εαυτό μας». Η πρώτη είναι η «καλοπέραση μας», η «οποία λειτουργεί άκρως εγωκεντρικά». Αντίθετα
οι δύο άλλες μορφές, οι προσωπικοί μας στόχοι και επιλογές, δεν έρχονται απαραίτητα σε αντιπαράθεση με τις
κοινωνικές επιδιώξεις (σ. Α27). Κάθε άλλο. Επιπλέον, αυτές οι επιδιώξεις και επιλογές συνδέονται με το
αξιολογικό σύστημα των ανθρώπων, διαπερνιούνται από ηθικές αξίες και κανόνες που διαχέονται σε αυτές τις
δύο μορφές «ατομικού συμφέροντος». Διάχυση που αποτελεί μορφοποίηση της παρουσίας του κοινωνικού στις
ατομικές επιλογές.
17
Αμάρτυα Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 27.
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ενσωματώνονται σε αυτή, αφετέρου επηρεάζονται από αυτή και σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται
η ίδια η προοπτική τους από την οικονομική στήριξη που θα έχουν.
Η βασική θέση είναι ότι μόνο όποιος νιώθει πλήρως ελεύθερος και με ηθικά-κοινωνικά
δικαιώματα είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει τους προσωπικούς στόχους και να επιδιώξει με
ελευθερία το ίδιο όφελος . Μόνο εντός τέτοιων πλαισίων μπορεί να φτάσει στα θετικά άκρα
της η αξιοποίηση του μέγιστου της ατομικής εργασιακής παραγωγικότητας. Όποια κοινωνία
και κράτος δεν υλοποιεί την ηθική επιταγή της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων το
πληρώνει αυτό σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της οικονομίας συνολικά.
1.5.

Οικονομική συμπεριφορά και ηθικά συναισθήματα

Είναι φυσικό ότι η οικονομική επιστήμη πρέπει να ενδιαφέρεται για τους πραγματικούς
ανθρώπους. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είναι δυνατό οι πραγματικοί άνθρωποι να μην
επηρεάζονται καθόλου από τον αυτοέλεγχο στον οποίο μας παρακινεί το σωκρατικό ερώτημα
«πώς πρέπει κάποιος να ζει», ένα ερώτημα που, όπως υποστήριξε πρόσφατα ο Μπέρναρντ
Γουίλιαμς, αποτελεί επίσης ένα από τα κεντρικά κίνητρα της ηθικής. Είναι δυνατόν οι
άνθρωποι, που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης, να μην
επηρεάζονται από αυτό το επανερχόμενο ερώτημα και να παραμένουν αποκλειστικά
προσκολλημένοι στη στοιχειώδη πρακτικότητα την οποία τους αποδίδει η σύγχρονη
οικονομική επιστήμη.
Ένα άλλο εκπληκτικό στοιχείο είναι η αντίθεση ανάμεσα στον ενσυνείδητα «μη-ηθικό»
χαρακτήρα των σύγχρονων οικονομικών και στην ιστορική εξέλιξη των σύγχρονων
οικονομικών, που σε μεγάλο βαθμό αποτελούν παρακλάδι της ηθικής. Όχι μόνο ο
επονομαζόμενος «πατέρας της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης», ο Άνταμ Σμιθ. ήταν
καθηγητής της Ηθικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, αλλά το αντικείμενο
των οικονομικών, θεωρούνταν για πολύ καιρό σαν ένας κλάδος της ηθικής. Το γεγονός ότι
μέχρι πρόσφατα η οικονομική επιστήμη διδασκόταν στο Κέιμπριτζ σαν μάθημα «των
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πτυχιακών εξετάσεων για την Ηθική Επιστήμη», αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα της
παραδοσιακής διάγνωσης για τη φύση των οικονομικών. Πραγματικά, στη δεκαετία του 1930,
όταν ο Λάιονελ Ρόμπινς στο σημαντικό βιβλίο του «An Essay on the Nature and Significance
of Economic Science», υποστήριζε ότι «φαίνεται λογικά πιθανό πως ο μοναδικός τρόπος με
τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν τα δυο αντικείμενα μελέτης [οικονομία και ηθική] είναι η
αντιπαράθεση»18 έπαιρνε μια θέση που, αν και τότε ήταν αρκετά ασυνήθιστη, σήμερα είναι
εξαιρετικά διαδεδομένη.
Οι δυο προελεύσεις των οικονομικών
Πραγματικά, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η οικονομική επιστήμη έχει δυο
διαφορετικές προελεύσεις που και οι δυο έχουν σχέση με την πολιτική, αλλά με διαφορετικούς
τρόπους, και οι οποίες αφορούν αντίστοιχα από τη μια την «ηθική» και από την άλλη αυτό που
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «μηχανική». Η παράδοση που έχει σχέση με τη ηθική ανάγεται
τουλάχιστον μέχρι τον Αριστοτέλη. Στα Ηθικά Νικομάχεια, ο Αριστοτέλης συσχετίζει το
αντικείμενο των οικονομικών με τους ανθρώπινους στόχους και αναφέρεται στη σχέση που
έχουν με τον πλούτο. Θεωρεί την πολιτική ως την «ανώτερη τέχνη», η οποία πρέπει να
χρησιμοποιεί τις «υπόλοιπες επιστήμες», στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η οικονομική
επιστήμη: «Δοθέντος δέ ότι η πολιτική χρησιμοποιεί τάς λοιπάς πρακτικάς έπιστήμας και πλήν
τούτου νομοθετεί τί πρέπει νά πράττωμεν και τί ν' αποφεύγωμεν, ίσως ό σκοπός, τόν οποίον
έπιδώκει εμπερικλείει τόν σκοπόν τών άλλων, ώστε πιθανόν αυτό να είναι το άνθρώπινον
αγαθόν». Η μελέτη των οικονομικών, αν και έχει άμεση σχέση με την επιδίωξη του πλούτου,
συνδέεται σ' ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο με τη μελέτη και άλλων αντικειμένων, συμμετέχοντας
στην εκτίμηση και τη βελτίωση πιο βασικών σκοπών. «Ό εις κερδοσκοπικάς υποθέσεις
ασχολούμενος είναι άνθρωπος κάπως βεβιασμένος, και είναι κατάδηλον, ότι ό πλούτος δέν

18 Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance o f Economic Science, 1935. σ. 148. Ο Ρόμπινς
γνώριζε φυσικά ότι ερχόταν σε αντίθεση με μια ευρύτατα διαδεδομένη άποψη.
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είναι τό έπιδιωκόμενον αγαθόν, διότι χρησιμεύει και προς έξυπηρέτησιν άλλου πράγματος». 19
Σε τελική ανάλυση, η οικονομική επιστήμη έχει σχέση με τη μελέτη της ηθικής και της
πολιτικής, και αυτή η άποψη αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο από τον Αριστοτέλη στα
Πολιτικά.20
Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι η μελέτη των οικονομικών, δεν μπορεί ν' αποσυνδεθεί από
εκείνη της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτή την
προσέγγιση υπάρχουν δυο κεντρικά ζητήματα, που διαδραματίζουν θεμελιακό ρόλο στην
οικονομική επιστήμη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει το πρόβλημα των ανθρώπινων κινήτρων που
συσχετίζονται με το ηθικό ερώτημα «πώς πρέπει κάποιος να ζει». Το να δίνεται έμφαση σε
αυτή τη σχέση δεν είναι το ίδιο με το να ισχυριζόμαστε ότι οι άνθρωποι θα δρουν πάντα με
τρόπους τους οποίους μπορούν να υπερασπίζονται ηθικά, αλλά με το ν' αναγνωρίζουμε ότι οι
ηθικές σκέψεις δεν μπορεί να είναι απόλυτα ανακόλουθες με την πραγματική ανθρώπινη
συμπεριφορά.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά τον τρόπο που κρίνονται τα κοινωνικά επιτεύγματα. Ο
Αριστοτέλης τα είχε συσχετίσει με το σκοπό της επίτευξης «του καλού για τον άνθρωπο», αλλά
είχε επίσης επισημάνει την ύπαρξη μερικών ειδικών συνολικών στοιχείων: «Διότι είναι μεν
καλόν και όταν τό αγαθόν ύπάρχη εις εν μόνον άτομον, αλλά πολύ καλύτερον και θεαρεστότερον
είναι νά υφίσταται εις τά έθνη και εις τάς πόλεις» (Ηθικά Νικομάχεια, 1. 2, ό. π.).
Η πρώτη από τις δυο προελεύσεις της οικονομικής επιστήμης, που έχει σχέση με την ηθική
και με μια ηθική αντίληψη για τα οικονομικά, καταδεικνύει επομένως ότι τα οικονομικά έχουν
μια μη απλοποιήσιμη αποστολή. Εδώ γεννάται το ερώτημα κατά πόσο η οικονομική επιστήμη
κατάφερε να εκπληρώσει αυτή την αποστολή.

Ηθικά Νικομάχεια, Ι.1 - 1.5. Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων Εκδόσεις Πάπυρος. 1975, μτφρ. Ανδρέας
Δαλέζιος.
20
Παρόλο που ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο ρόλο του κράτους στα οικονομικά ζητήματα, δεν παραβλέπει ότι
«ο σκοπός του κράτους» είναι «η κοινή ανάπτυξη μιας καλής ποιοτικά ζωής» (Πολιτικά, III. ίχ- στη μετάφραση
του Barker 1958, σ. 117). Βλ. επίσης Πολιτικά, I.viii-x.
19
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Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η σημασία της ηθικής προσέγγισης εξασθένησε με την
εξέλιξη των σύγχρονων οικονομικών. Η μεθοδολογία των επονομαζόμενων «θετικών
οικονομικών» όχι μόνο παρέβλεψε την κανονιστική ανάλυση στα οικονομικά, αλλά είχε σαν
συνέπεια ν' αγνοηθεί μια ποικιλία πολύπλοκων ηθικών θεωρήσεων, οι οποίες επηρεάζουν την
ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν κάποιος εξετάσει το ισοζύγιο της έμφασης στα κείμενα των
σύγχρονων οικονομικών. είναι δύσκολο να μην επισημάνει την απουσία μιας βαθύτερης
κανονιστικής ανάλυσης και μια αδιαφορία για τις επιδράσεις των ηθικών θεωρήσεων στο
χαρακτηρισμό της πραγματικής ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Υποστηρίζεται ότι η ουσία των σύγχρονων οικονομικών έχει φτωχύνει σε σημαντικό βαθμό
εξαιτίας της απόστασης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα οικονομικά και την ηθική.21 Ο Σεν
πιστεύει αντίθετα ότι τα οικονομικά

στην σημερινή τους μορφή, μπορούν να γίνουν

περισσότερο γόνιμα αν δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις ηθικές θεωρήσεις που
διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και κρίση. καθώς και ότι υφίσταται διπλή απώλεια
που οφείλεται στην απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα οικονομικά και την ηθικά.
1.6.

Οικονομικές αξιολογήσεις και ηθική φιλοσοφία

Η θέση των οικονομικών της ευημερίας στη σύγχρονη Οικονομική θεωρία είναι μάλλον
επισφαλής. Στην κλασική πολιτική οικονομία, δεν υπήρχαν αυστηρά καθορισμένα όρια
ανάμεσα στην ανάλυση με βάση τα οικονομικά της ευημερίας και στις άλλες μορφές της
οικονομικής έρευνας. Καθώς όμως αύξανε η δυσπιστία για τη χρησιμότητα της ηθικής στην
οικονομική θεωρία, τα οικονομικά της ευημερίας άρχισαν να θεωρούνται ύποπτα.
Τοποθετήθηκαν σ' ένα αυθαίρετα στενό πλαίσιο, απομονωμένα από την υπόλοιπη οικονομική
επιστήμη. Η επαφή με τον έξω κόσμο γίνεται κυρίως με τη μορφή μιας μονόδρομης σχέσης
μέσω της οποίας επιτρέπεται στις διαπιστώσεις των οικονομικών της πρόγνωσης να
επηρεάζουν την ανάλυση που γίνεται με βάση τα οικονομικά της ευημερίας, αλλά δεν
21 Αμαρτυα Σεν, Για την ηθική και την Οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 41, το βιβλίο εστιάζεται σε
αυτό το πρόβλημα.
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επιτρέπεται στις ιδέες των οικονομικών της ευημερίας να επηρεάζουν τα οικονομικά της
πρόγνωσης, καθώς θεωρείται ότι η πραγματική ανθρώπινη δράση βασίζεται μόνο στο ίδιον
συμφέρον χωρίς να υπάρχει καμία επίδραση από τις ηθικές θεωρήσεις ή από τις αξιολογήσεις
των οικονομικών της ευημερίας.
Με την ανάπτυξη της αντιηθικής τάσης και την αποφυγή της χρησιμοποίησης των
διαπροσωπικών συγκρίσεων ωφελιμότητας στα οικονομικά της ευημερίας, το μοναδικό
κριτήριο που επεβίωσε ήταν η κατά Παρέτο άριστη κατανομή. Σε μια κοινωνική κατάσταση
ισχύει η κατά Παρέτο άριστη κατανομή εάν και μόνο εάν δεν μπορεί να αυξηθεί η ωφελιμότητα
κάποιου, χωρίς να μειωθεί η ωφελιμότητα κάποιου άλλου.22
Στη βιβλιογραφία της ηθικής, οι ηθικές θεωρίες που βασίζονται στα δικαιώματα δεν είναι
κάτι πρόσφατο. Πραγματικά, ο Τζέρεμι Μπένθαμ, ο θεμελιωτής του ωφελιμισμού, έστρεψε σε
σημαντικό βαθμό την προσοχή του στην απόρριψη τέτοιων θεωριών, χαρακτηρίζοντάς τις σαν
«απλές ανοησίες», «κραυγές πάνω σε χαρτί» και «ρητορικές ανοησίες, ανοησίες πάνω σε
ξυλοπόδαρα».23 Η απαλλαγή όμως από τις θεωρίες που βασίζονται στα δικαιώματα δεν υπήρξε
εύκολη και παρά τη μακροχρόνια κυριαρχία του ωφελιμισμού στην ηθική, τα τελευταία χρόνια
έχουν αναβιώσει με διάφορους τρόπους από συγγραφείς όπως οι Kanger (1957, 1985), Rawls
(1971), Nozick (1974), Dworkin (1978), Mackie (1978).

Μία ενδιαφέρουσα και σημαντική προσέγγιση για να συμπληρωθεί η κατά Παρέτο άριστη κατανομή μέσω
αξιολογήσεων κατανομής συνεπάγεται το κριτήριο της «δικαιοσύνης», το οποίο απαιτεί κανείς να μην φθονεί
τα αγαθά που απολαμβάνει κάποιος άλλος, Foley 1967, Suzumura 1983κλπ.
23 Για τις απόψεις του Μπένθαμ σχετικά με την ηθική και τα φυσικά δικαιώματα, βλ. Harrison (1983. κεφ. 4). Ο
Μαρξ (Marx 1843) ήταν εξίσου απορριπτικός με τον Μπένθαμ για τα επονομαζόμενα «ανθρώπινα δικαιώματα»,
αλλά ταυτόχρονα επισήμανε σε γενικές γραμμές τη σημασία της προοπτικής της θετικής ελευθερίας (Marx
1844,1875. Marx και Engels 1845-6). Ένα μέρος της αντίφασης οφείλεται στην έμφαση που έδινε ο Μαρξ στο
ρόλο της πολιτικής κατάστασης στη δημιουργία και την ενίσχυση αυτών που συνήθως θεωρούνται ως
«θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα». Από την άλλη, η ηθική φιλοσοφία του Μαρξ ενσωματώνει σε μεγάλο
βαθμό αυτό που ονομάζεται «ηθική της ελευθερίας» (Brenkert 1983). Για τις διάφορες διαστάσεις της
πολύπλοκης προσέγγισης των δικαιωμάτων και της ελευθερίας από τον Μαρξ, βλ. Bose (1975). Cohen (1978).
Buchanan (1982). Roemcr (1980). Lukes (1985). Elster(1986).
22
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Στα οικονομικά, γίνεται συχνά επίκληση της έννοιας των δικαιωμάτων και πραγματικά, οι
βασικές οικονομικές ιδέες του εισοδήματος, της ανταλλαγής, του συμβολαίου κ.λπ. ενέχουν
όλες διάφορα είδη δικαιωμάτων.
Ο οικονομολόγος, ο Τζων Χικς (Hicks 1959), ισχυρίζεται ότι η υποστήριξη της
«οικονομικής ελευθερίας» από την κλασική οικονομική επιστήμη υπήρξε μεγαλύτερη απ’ όσο
μπορεί να δικαιολογηθεί από την «οικονομική αποδοτικότητα», που «δεν πρόσφερε παρά μια
δευτερεύουσα ενίσχυση» στην ελευθερία, και παρόλο που ασφαλώς χρησιμοποιεί πειστικά
επιχειρήματα για να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο αιτιολογείται το γεγονός ότι «οι
περισσότεροι από εμάς λησμονούν την άλλη πλευρά του επιχειρήματος». Δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί το γεγονός ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων και της ελευθερίας θέτει ένα
σημαντικό

ερώτημα

για

τη

γενική

προσέγγιση

του

ευημερισμού

(στην

οποία

συμπεριλαμβάνονται inter alia ο ωφελιμισμός και η κατά Παρέτο άριστη κατανομή).
Ηθική και οικονομικά
Μια στενότερη επαφή ανάμεσα στην ηθική και στα οικονομικά θα ωφελήσει όχι μόνο την
οικονομική επιστήμη αλλά και την ηθική. Ακόμα και στην ανάλυση του Αριστοτέλη για το
«καλό του ανθρώπου» συμπεριλαμβάνονται, διάφορα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης με
τις αντίστοιχες απαιτήσεις στην οικονομική μηχανική.
Ο Σεν, αναφέρεται για όσα μπορεί να κάνει η ηθική για την οικονομική επιστήμη παρά για
το αντίστροφο.24 Υποστηρίζει δε ότι η αποστασιοποίηση της οικονομικής επιστήμης από την
ηθική, φτώχυνε τα οικονομικά της ευημερίας και επίσης, εξασθένισε σε σημαντικό βαθμό τη
βάση των οικονομικών της περιγραφής και της πρόγνωσης. Η εκτεταμένη χρησιμοποίηση της
εξαιρετικά περιορισμένης υπόθεσης ότι η συμπεριφορά αποσκοπεί στο ίδιο συμφέρον έχει
μειώσει σε σημαντικό βαθμό, το πεδίο των οικονομικών της πρόγνωσης και έχει καταστήσει

24

Αμάρτυα Σεν, «Για την ηθική και την οικονομία», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελ. 111.
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δύσκολη την ανάλυση ενός αριθμού σημαντικών οικονομικών σχέσεων που λειτουργούν μέσω
της ποικιλίας της συμπεριφοράς.
1.7.

Η έννοια της οικονομίας

Τι είναι λοιπόν αυτή η Οικονομία, η οποία αποτελεί το θεωρητικό αντικείμενο της
Πολιτικής Οικονομίας; Πρώτος ο Adam Smith (1723-1790), έβαλε τέλος σε μια παράδοση δύο
περίπου αιώνων περιγραφικής και κανονιστικής ενασχόλησης με οικονομικά θέματα, όταν το
1776, εξέδωσε την Μελέτη για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών και έδωσε
απάντηση στο πρόβλημα «τι είναι η οικονομία», τι είναι οι τιμές, ή, με άλλη διατύπωση, τι
καθιστά τα «αγαθά» (χρήσιμα αντικείμενα ή υπηρεσίες), που από την άποψη των φυσικών
χαρακτηριστικών τους αλλά και της ιδιαίτερης χρησιμότητάς τους είναι τόσο διαφορετικά,
οικονομικώς σύμμετρα, δηλαδή (σε οικονομικό επίπεδο) ποιοτικώς ισοδύναμα, γεγονός που
επιτρέπει την ποσοτική τους αντιστοίχηση και εγκαινίασε μια νέα θεωρητική Σχολή (την
Κλασική Σχολή της Πολιτικής Οικονομίας).
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι αντικείμενο της (Κλασικής) Πολιτικής Οικονομίας είναι
η ρυθμιζόμενη από την εργασία αξία, η παραγωγή και διανομή αυτής της εργασιακής αξίας, σε
μια κοινωνία γενικευμένης εμπορευματοπαραγωγής, όπου και η «εργασία» (δηλαδή η
ικανότητα για εργασία) είναι εμπόρευμα.
Με βάση το θεωρητικό αυτό αντικείμενο αναπτύχθηκε, λοιπόν, η Κλασική Σχολή της
Πολιτικής Οικονομίας, η οποία αποτελεί τη «μήτρα» ή το σημείο αφετηρίας κάθε άλλης
Σχολής Οικονομικής Σκέψης που αναπτύχθηκε έκτοτε.
Οι περισσότερες θεωρητικές αντιλήψεις της εποχής του Adam Smith (όπως άλλωστε και
της σημερινής εποχής) εκκινούσαν (και εκκινούν) από ανάλογες υποθέσεις για τη «φύση του
ανθρώπου» και για την κοινωνία ως «άθροισμα» ή «συνισταμένη» των ατομικών βουλήσεων
και δράσεων. Αυτό που τη διαχωρίζει από άλλες ατομιστικές - ουσιοκρατικές προσεγγίσεις
(όπως π.χ. την πολιτική φιλοσοφία) είναι ότι αποδίδει ένα οικονομικό, περιεχόμενο στη «φύση
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του ανθρώπου». Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Smith, η «φύση του ανθρώπου» συνίσταται στην
«τάση για δοσοληψία και ανταλλαγή ενός πράγματος με ένα άλλο» (Smith 2000, I. ii. 5, 28).
Με τον τρόπο αυτό ο «άνθρωπος» έχει κατά κύριο λόγο οικονομική υπόσταση, είναι «homo
oeconomicus», ανταλλάσσει με τους άλλους ανθρώπους τα προϊόντα της εργασίας του. Καθώς,
λοιπόν, «κάθε άνθρωπος ζει ανταλλάσσοντας, άρα σε κάποιο βαθμό γίνεται έμπορος», έτσι
«και η ίδια η κοινωνία αναπτύσσεται σε μια κυριολεκτικά εμπορική κοινωνία» (Smith 2000,
I.iv. 1 37).
Χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη ορολογία, θα λέγαμε ότι η Κλασική θεωρία είναι
προσανατολισμένη εξίσου στη Μικροοικονομική (τη μελέτη της συμπεριφοράς του
επιχειρηματία, του εργαζόμενου, των αγορών, και γενικά των «μονάδων» από τις οποίες
αποτελείται η οικονομία) και στη Μακροοικονομική ανάλυση (τη μελέτη των συνολικών
οικονομικών μεγεθών και σχέσεων - π.χ. της συνολικά παραγόμενης αξίας, των κοινωνικών
τάξεων- όπως και των παραμέτρων που καθορίζουν την εξέλιξή τους).
Ο Smith και οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Κλασικής Σχολής θεωρούν, στο θεωρητικό
αυτό πλαίσιο, τις οικονομικές διαδικασίες σαν την κινητήρια δύναμη της όλης κοινωνικής
εξέλιξης και υποστηρίζουν συνακόλουθα ότι η οικονομική βαθμίδα της κοινωνίας διέπεται από
αυτοφυείς λειτουργίες, που υπερβαίνουν την ρυθμιστική εξουσία της δημόσιας αρχής.
Ονομάζουν «φυσικό» όχι απλώς ό,τι διέπεται από ρυθμίσεις 25 ηθικά και πολιτικά «ορθές» (τις
ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον πολιτικό και οικονομικό φιλελευθερισμό), αλλά, δίνοντας

25

Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη κριτική που απευθύνει ο Adam Smith στον Fr. Quesnay: «Ο κ. Quesnay
φαίνεται ότι έχει φανταστεί ότι [το πολιτικό σώμα] θα ευδοκιμεί και θα ευημερεί μόνο κάτω από ένα ορισμένο
καθεστώς, το ακριβές καθεστώς της τέλειας ελευθερίας και της τέλειας δικαιοσύνης.Δεν φαίνεται να κατανοεί
ότι στο πολιτικό σώμα η φυσική προσπάθεια που καταβάλλει ο κάθε άνθρωπος για τη βελτίωση της θέσης του
είναι μία αρχή διατήρησης, ικανή να αποτρέπει και να διορθώνει, από πολλές απόψεις, τα άσχημα αποτελέσματα
μιας πολιτικής οικονομίας σε κάποιο βαθμό μερικής αλλά και καταπιεστικής. Μια τέτοια πολιτική οικονομία,
παρ’ όλο ότι αναμφισβήτητα λίγο ως πολύ επιβραδύνει, δεν είναι πάντα σε θέση να σταματήσει συνολικά τη
φυσική πρόοδο μιας χώρας προς τον πλούτο και την ευημερία και ακόμη περισσότερο να προκαλέσει την
υποχώρησή της. Εάν ένα έθνος δεν μπορούσε να ευημερήσει παρά μόνο αφού θα είχε εξασφαλίσει την τέλεια
ελευθερία και την τέλεια δικαιοσύνη, τότε κανένα έθνος στον κόσμο δεν θα είχε ποτέ ευημερήσει» (Smith 2000,
IV.ix.28).
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ένα νέο περιεχόμενο στον ίδιο όρο, αποκαλούν «φυσικό» ότι εκφράζει τις ενδοφυείς
κανονικότητες, ή τους «νόμους» των οικονομικών διαδικασιών.
1.8.

Οι αρχαίοι Έλληνες και η οικονομία

Η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στην οικονομική σκέψη είναι αδιαμφισβήτητη καθώς
η ενασχόλησή τους με τα οικονομικά θέματα παρουσιάζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της
Κλασικής Περιόδου με τις πρωτοποριακές οικονομικές ιδέες του Ξενοφώντα (430-355 π.Χ.),
του Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) και του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), που σύμφωνα με κορυφαίους
επιστήμονες, αποτέλεσαν πρόδρομο της μικροοικονομικής, της μακροοικονομικής και της
νομισματικής πολιτικής. Πρώτος ο Σωκράτης συνέλαβε την ιδέα ότι τα οικονομικά αποτελούν
επιστήμη και καταγράφηκε από τον Ξενοφώντα26 ο οποίος ήταν και ο πρώτος συγγραφέας που
χρησιμοποίησε σε σύγγραμμά του τον τίτλο «Οικονομικός», αναφερόμενος στη σωστή
διαχείριση του οίκου.27 Ο Αριστοτέλης στο έργο του κάνει αναφορά στο χρήμα, ενώ ο
Πλάτωνας υποστήριζε ότι η πραγματική αξία του χρήματος είναι ανεξάρτητη της αγοραίας
αξίας του.
Οι αρχαίοι Αθηναίοι ενσωμάτωσαν επίσης τη δικαιοσύνη στην οικονομική τους
συμπεριφορά, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της κοινωνικής ζωής για όλους τους
πολίτες. Ήδη από την εποχή του Σόλωνα (639 - 559 π.Χ.) οι Αθηναίοι είχαν εισάγει ένα
σύστημα συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες δαπάνες σύμφωνα με τη φοροδοτική τους
ικανότητα, δίνοντας παράλληλα και κοινωνικά κίνητρα για την εθελοντική ανάληψη
υψηλότερης συμμετοχής στις δαπάνες από τους πλουσίους.28 Φαίνεται λοιπόν ότι οι Αθηναίοι
είχαν θέσει τις βάσεις για την αντιμετώπιση και τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Ο
Αριστοτέλης αναφερόμενος στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης διατυπώνει ότι «αδικία

Δούκας, Π., Οικονομικές Θεωρίες, Αρχές Διοίκησης & Αρχαία Ελληνική Σκέψη, Ε’ Έκδοση, Εκδόσεις Λιβάνη,
Αθήνα, 2007.
27
Δρακόπουλος, Σ. και Καραγιάννης, Α., Ιστορία της οικονομικής σκέψης, Μια επισκόπηση, Εκδόσεις Κριτική,
2003.
28
Καραγιάννης, Α., Αρχαιοελληνική πρωτοπορία στα οικονομικά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2007.
26
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σημαίνει το να παίρνει κάποιος περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε από τα αγαθά και λιγότερα
από τα κακά» .29
Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η ιστορία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανάγεται στην
αρχαιότητα,30 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη δραστηριοποίηση των τραπεζών στην
αρχαία Ελλάδα εντοπίζεται τον 6ο αι. π.Χ.31 Οι Τράπεζες της αρχαίας Αθήνας, αν και δεν
λειτουργούσαν με τη σημερινή τους μορφή, θεωρούνται πρόδρομοι των σημερινών τραπεζών
και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ζωή, θέτοντας τις βάσεις του σύγχρονου
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ακόμη και οι ρίζες των παραγώγων προϊόντων εντοπίζονται στην εποχή του Θαλή του
Μιλήσιου. Παράδειγμα για τη σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να αποτελέσει και η διαφάνεια και
η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο βίο.
1.9.

Η έννοια της Δικαιοσύνης και του Δικαίου

Η δικαιοσύνη παίζει κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη ζωή, έχει επιπτώσεις σε πολυάριθμα
πεδία και έτσι εξηγείται η σημασία που έχει στην πολιτική φιλοσοφία, από τον Χομπς στον
Λοκ, τον Ρουσό ή τον Καντ και, στις μέρες μας, τον Τζον Ρολς, τον Ρόμπερτ Νόζικ ή τον
Ρόναλντ Ντουόρκιν.
H δικαιοσύνη είναι μία σύνθετη έννοια. Μπορεί να έχει ένα καθαρά ατομικό χαρακτήρα,
οπότε η δικαιοσύνη είναι μία αρετή. Μπορούμε να την δούμε όμως και σε ένα συλλογικό
επίπεδο, το οποίο αποτελείται από τον κρατικό θεσμό που είναι τα δικαστήρια και την άσκηση
της πολιτικής που είναι ρυθμιστικό κέντρο απόδοσης της δικαιοσύνης.
Η έννοια της δικαιοσύνης έχει διπλή σημασία:32

Ηθικά Νικομάχεια», 1134a 30.
Φίλιππας, Ν., Αμοιβαία Κεφάλαια: Η ελληνική πραγματικότητα και οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις,, Ιανουάριος
2010.
31
Τιβέριος, Μ., Τράπεζες και τοκογλύφοι στην αρχαία Ελλάδα, Το Βήμα, 20/06/1999.
32
«Αξίες και δικαιοσύνη στην εποχή της οικουμενικότητας» , επιμ. Κ. Βουδούρη, Ε. Μαραγγιανού, Ιωνία, Αθήνα
2007, σ. 180-194.
29
30
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Επισημαίνει την ενάσκηση και απονομή του δικαίου, την πρακτική επιβολή του

τελευταίου ως κρατικού θεσμού και δραστηριότητας.


Είναι μια έννοια της ηθικής φιλοσοφίας και της ηθικής συνείδησης, η οποία συνδέεται

επίσης με την πολιτική και την δικαιική συνείδηση. Αφορά το «δέον» και συνδέεται με τις
ιστορικά μεταβαλλόμενες αντιλήψεις περί ουσίας του ανθρώπου και περί των αναφαίρετων
δικαιωμάτων του. Υπονοεί την αξίωση να ανταποκρίνεται η κοινωνική θέση ορισμένου ατόμου
είτε ομάδας (τάξης) στον πρακτικό ρόλο που διαδραματίζουν στη ζωή της κοινωνίας, να
υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ συνειδητοποιούμενων αναγκών (συμφερόντων) και δυνατοτήτων
ικανοποίησής τους, μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μεταξύ εργασίας και ανταμοιβής,
μεταξύ εγκλήματος και τιμωρίας, μεταξύ συνεισφοράς των ανθρώπων και κοινωνικής
αναγνώρισής της. Η αναντιστοιχία μεταξύ των παραπάνω θεωρείται στα πλαίσια της ηθικής
συνείδησης ως αδικία. (βλ. και Πατέλη 1994-95: Δίκαιο, δικαιοσύνη, δικαίωμα, κ.ά.).
Η διακρίβωση της έννοιας της δικαιοσύνης και της σημασίας της από την άποψη των
προοπτικών της ανθρωπότητας, προϋποθέτει την εξέταση της δομής και της ιστορίας της
κοινωνίας ως ολότητας (Βαζιούλιν 2004, σσ. 73-97). Προϋποθέτει επίσης την διαλεκτική
εξέταση της σχέσης της κοινωνικής συνείδησης με το κοινωνικό είναι, δηλ. της σχέσης του
ανθρώπου ως συνειδητού όντος με τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του, αλλά και της
αλληλεπίδρασης ηθικής, πολιτικής και δικαίου.
Η δικαιοσύνη είναι κεντρική έννοια στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και
καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της προβληματικής των πρώιμων διαλόγων του. Στην Πολιτεία η
δικαιοσύνη σαν πολιτική έννοια ταυτίζεται με την αρμονική ισορροπία των τριών τάξεων της
πόλης, ενώ σαν ηθική έννοια με την ισορροπία των τριών μερών της ανθρώπινης ψυχής.
Το Δίκαιο είναι ένας ειρηνικός τρόπος διευθέτησης των διαφορών, ένα μέσο για την
εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας.
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Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία που να μην της είναι απαραίτητοι οι κανόνες δικαίου,
δηλαδή οι κανόνες που θα ρυθμίσουν την κοινωνική συμβίωση.33 Οι κανόνες δικαίου
διαφέρουν από τους άλλους κανόνες (π.χ. τους κανόνες της κοινωνικής ηθικής) στο εξής είναι
υποχρεωτικοί και επιβάλλονται με τη βία από το οργανωμένο κράτος. Για πολλούς αιώνες το
δίκαιο αναπτύχθηκε χωρίς τη βοήθεια των οικονομιών (ή για την ακρίβεια χωρίς τη βοήθεια
της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου). Όπως απέδειξε ο Richard Posner για το
αγγλοσαξονικό δίκαιο (common law), το δίκαιο τείνει να υιοθετήσει λύσεις που ένας
οικονομολόγος θεωρεί οικονομικά αποτελεσματικές.
Για τους οικονομολόγους του δικαίου, το δίκαιο δεν είναι τίποτε άλλο από μία δομή
κινήτρων που υποχρεώνει τα άτομα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους.
Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα οι οικονομολόγοι αντιμετώπιζαν το Δίκαιο αλλά και
ευρύτερα τους θεσμούς σαν μέρος των περιορισμών που οριοθετούν τις ανθρώπινες επιλογές.
Οι οικονομολόγοι είχαν από νωρίς αναγνωρίσει την κεντρική σημασία του κράτους δικαίου,
για την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Αυτός που κατόρθωσε να αλλάξει ριζικά τον
τρόπο, που οι οικονομολόγοι αντιμετωπίζουν το δίκαιο και τους θεσμούς, ήταν ο Άγγλος
οικονομολόγος Ronald H. Coase, ο οποίος με την συμβολή του στην οικονομική θεωρία
ανάγκασε τους οικονομολόγους να δουν το δίκαιο και τους θεσμούς, όχι σαν περιορισμούς
αλλά σαν εργαλεία επίλυσης των ενδογενών προβλημάτων της αγοράς. Ταυτόχρονα το
θεώρημα του Coase αποτέλεσε τη θεμέλια λίθο της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, της
πλέον επιτυχημένης διεπιστημονικής προσέγγισης στο δικαιικό φαινόμενο.
Ο Coase υποχρέωσε με το έργο του και τους νομικούς να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να
ρυθμίσουν την αγορά ( αλλά και την κοινωνία) χωρίς τη βοήθεια μιας εμπειρικής κοινωνικής

33

Χατζής Αριστείδης, Δίκαιο και Οικονομίας, Σημειώσεις, Δεκέμβριος 2012.
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επιστήμης, όπως τα οικονομικά, που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν αποτελεσματικούς
θεσμούς.34
1.10. Προπλατωνική Δικαιοσύνη
Σε όλη τη διάρκεια της αρχαϊκής, αλλά και της κλασσικής, περιόδου το ελληνικό αίσθημα
περί δικαιοσύνης ταυτίζεται με το δίκιο της ανταπόδοσης. Δίκαιο είναι να ανταποδώσεις το
κακό που υπέστης με ίσο αντάλλαγμα, με ίση τιμωρίαν.
Μια φράση του Aναξίμανδρου που έφτασε ως εμάς φαίνεται να μετατρέπει την ανταπόδοση
της αδικίας σε αρχή κοσμικής τάξης: «Aπ’ όπου γεννιούνται τα όντα εκεί και καταλήγουν
πεθαίνοντας, όπως επιβάλλει η αναγκαιότητα· γιατί λογοδοτούν και επανορθώνουν το ένα στο
άλλο για την αδικία που διέπραξαν, σύμφωνα με την τάξη του χρόνου (διδόναι γὰρ αὐτa δίκην
καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν)» (απ. 1).
Το κείμενο μας μεταφέρει μπροστά σε ένα κοσμικό δικαστήριο, όπου απονέμεται
δικαιοσύνη σε κάποια «όντα» για την αδικία που διέπραξαν το ένα απέναντι στο άλλο. H οικεία
εικόνα του πολιτικού δικαστηρίου έρχεται να φωτίσει ένα μακρινό και απρόσιτο μυστικό της
τάξης του κόσμου. Με τη μεταφορά του δικαστηρίου ο Aναξίμανδρος υπαινίσσεται ότι αυτή η
εμφανής διαμάχη είναι σε τελευταία ανάλυση δικαιοσύνη, αφού καμία δύναμη δεν επικρατεί
ποτέ ολοκληρωτικά επί της αντίθετής της, αλλά στο πλήρωμα του χρόνου υπάρχει ισορροπία.
Έτσι διατηρείται η συνεκτικότητα και η τάξη του Κόσμου.
Ο απόηχος της αναξιμάνδρειας αντίληψης για την κοσμική δικαιοσύνη ανιχνεύεται στο
«δίκη ἔρις» του Ηράκλειτου 12 («Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος είναι κοινός, και η
δικαιοσύνη είναι έρις· και ότι όλα τα πράγματα γίνονται με έριδα και αναγκαιότητα», απ. 80). Ο
πόλεμος και η έριδα ταυτίζονται με τη δικαιοσύνη, αφού έτσι επιτυγχάνεται η ενότητα των
αντιθέτων, η ἀφανής αρμονία του κόσμου.

34

Αριστείδης Χατζής, Το θεώρημα του Coase και η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου, σελ., 1, 2.
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Οι φιλόσοφοι λοιπόν οικειοποιούνται την αρχαϊκή αντίληψη της δικαιοσύνης ως
ανταπόδοσης της αδικοπραγίας και την μετατρέπουν σε αρχή κοσμικής ισορροπίας και τάξης.
1.11. Ο Πλάτωνας και η έννοια της δικαιοσύνης
Στο σύστημα του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά η δικαιοσύνη σαν μορφή ηθική
ή δεοντολογική. Τη δικαιοσύνη ο Πλάτωνας τη θεωρεί σαν μια αρχή που ρυθμίζει όλη την
ατομική και κοινωνική ζωή. Η ουσία της έγκειται στην εκπλήρωση από το άτομο του χρέους
του («τα αυτού πράττειν»), δηλαδή στην συμπεριφορά και στην αρετή, που διέπει τις πράξεις
των προσώπων και των ομάδων και δίνει στις ενέργειές τους τη διεύθυνση και τα όριά τους.
Γνώρισμα της δικαιοσύνης είναι η αναλογία στις διαφορετικές πράξεις, που απαρτίζουν ενιαίο
σύνολο.
Η ευρύτητα και το βάθος της θεωρίας του Πλάτωνα, που συνδέει τη δικαιοσύνη με την
αρμονία, την τελειότητα και το ωραίο και τη χαρακτηρίζει σαν καθολική αρετή, παρ’ όλο το
τυπικό και χωρίς περιεχόμενο αξίωμα «τα αυτού πράττειν» έδωσε μορφή σε μεταγενέστερη
και πληρέστερη έρευνα πάνω στο νόημα και την ιδέα της δικαιοσύνης.
Ο Πλάτωνας θέλησε να ερευνήσει τη φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. Τη θεωρία του
για τις ιδέες του πάνω στο ζήτημα αυτό τις συνέγραψε σε ένα μεγάλο σε έκταση και αξία
σύγγραμμα, την «Πολιτεία ή Περί του δικαίου». Ο πρώτος τίτλος ανταποκρίνεται προς το
γενικό σκοπό του, να σχεδιάσει δηλαδή την ιδεώδη Πολιτεία μέσα στην οποία ο άνθρωπος
πολίτης θα έφτανε στην ατομική του τελείωση. Ο δεύτερος προήλθε από την αρχή της
δικαιοσύνης που τέθηκε ως θεμέλιο της Πολιτείας αυτής. Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του
Πλάτωνα είναι η ιδέα της δικαιοσύνης, που σημαίνει: «ο καθένας πράττει αυτό για το οποίο
είναι πλασμένος και καταλλήλως εκπαιδευμένος». Σχετικά με τη δικαιοσύνη τα θέματα που
συζητήθηκαν είναι, οι αρχές της κοινωνικής οργάνωσης, η δικαιοσύνη στην πόλη και το άτομο,
η ιδέα του αγαθού ως ύψιστος σκοπός της γνώσης, σύγκριση δικαίου και άδικου βίου, η
αθανασία της ψυχής και η ανταμοιβή του δικαίου σε αυτή και την άλλη ζωή.
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Η ιδεώδης Πολιτεία κατά τον Πλάτωνα ενσαρκώνει τέσσερις αρετές. Τη σοφία, την ανδρεία,
τη σωφροσύνη και τη δικαιοσύνη. Η Πολιτεία είναι δίκαιη επειδή κάθε στοιχείο λειτουργεί
χωρίς να παρακωλύει τη λειτουργία των άλλων, καθώς ο καθένας πράττει το έργο του και δεν
πολυπραγμωνεί. Στην Πολιτεία γίνεται σταδιακά μια αναγωγή από την αναγκαία κοινωνία
στην άριστη Πολιτεία, την ιδεατή, αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει, ώστε το συμφέρον του
ατόμου και της πολιτείας να ταυτίζονται σε πνεύμα δικαιοσύνης και αρμονίας. Για την
πραγμάτωση της Πολιτείας, ο Πλάτωνας προτείνει κοινωνική ιεραρχία, οικειοπραγία,
κοινοκτημοσύνη, διαχωρισμό της πολιτικής εξουσίας και της οικονομικής δύναμης,
κοινογαμία, απόλυτη ισότητα των δύο φύλων, σταθερό αριθμό πολιτών και κλήρων και
υποχρεωτική εκπαίδευση.
1.12. Η Αριστοτελική προσέγγιση της Δικαιοσύνης
Το έργο στο οποίο ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε κατά κύριον λόγο με το ζήτημα της
δικαιοσύνης είναι τα «Ηθικά Νικομάχεια», ωστόσο αναφορές σχετικά με αυτήν γίνονται και
σε άλλα σπουδαία έργα του, όπως στα «Πολιτικά», τα «Ηθικά Μεγάλα» και τα «Ηθικά
Ευδήμεια». Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα ο Αριστοτέλης, δεν προσπαθεί να ορίσει την
δικαιοσύνη μέσα από την δημιουργία της ιδεατής πολιτείας, αλλά αποπειράται να την ορίσει
εντός των πλαισίων των ήδη υπαρκτών πολιτευμάτων, τα οποία διακρίνει σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: Στα ορθά πολιτεύματα, στα οποία η εξουσία ασκείται προς το γενικό συμφέρον
της πόλεως και στα παρεκβατικά πολιτεύματα, στα οποία η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα
εκείνου που την ασκεί.
Ο μέγας Σταγειρίτης αποκαλύπτει τις σχέσεις της δικαιοσύνης με την πόλη - κράτος, την
κοινωνία και τις πολιτικές αρχές, μέσα από μια απόλυτα πραγματιστική προσέγγιση. Για τον
Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη αντανακλάται στην εξωτερική συμπεριφορά του ατόμου, αλλά και
στην καθημερινή ζωή. Αποδίδει στην έννοια της δικαιοσύνης μια φύση δισυπόστατη: ως
εσωτερικής–ηθικής και ως εξωτερικής-υλικής. Η πρώτη διαμορφώνεται σε ιδεατό επίπεδο και
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παριστά την απόλυτη ισότητα των μελών της Πολιτείας της Λαϊκής Κοινότητας. Η δεύτερη
αφορά στην καθημερινότητά της, στην οικονομική και πολιτική της ζωή. Συνεπώς η κλιμακωτή
άμβλυνση της όποιας κοινωνικής ανισότητος και η επίτευξη του συλλογικού «ευ ζην»
αποτελούν τους απώτερους στόχους της δικαιοσύνης.
Ο Αριστοτέλης αποδοκίμασε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της δικαιοσύνης, με σαφείς
αναφορές του, τόσον στα «Ηθικά Νικομάχεια», [… ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι ἔφασαν: ὡρίζοντο
γὰρ ἁπλῶς τὸ δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ. τὸ δ᾿ ἀντιπεπονθὸς οὐκ ἐφαρμόττει οὔτ᾿ ἐπὶ τὸ
νεμητικὸν δίκαιον οὔτ᾿ ἐπὶ τὸ διορθωτικόν--καίτοι βούλονταί γε τοῦτο λέγειν καὶ
τὸ ̔Ραδαμάνθυος δίκαιον: εἴ κε πάθοι τά τ᾿ ἔρεξε, δίκη κ᾿ ἰθεῖα γένοιτο’] όσον και στα «Μεγάλα
Ηθικά» [διαφέρει δε τιμωρία και κόλασις, η μεν γαρ κόλασις του πάσχοντος ενεκα εστίν, η δε
τιμωρία του ποιούντος, ίνα αποπληρωθή].
Πέραν όμως της αποδοκιμασίας του στην ανταποδοτική περί δικαίου αντίληψη που
εκφράζει ο Ραδάμανθυς, ο Σταγειρίτης προβαίνει και στην διάκριση των ποινών μεταξύ
τιμωρίας και κολασμού.
Υπάρχουν επιπλέον αναφορές του Αριστοτέλους παρεμφερείς με την δικαιοσύνη, όπως η
ανάληψη της ευθύνης από την πλευρά του δράστη, η έκφραση συγγνώμης και η κάθαρση ως
αναγκαίες προϋποθέσεις της επανορθωτικής διαδικασίας, η διάκριση σε εκούσια και ακούσια
αδικήματα, καθώς επίσης και η έννοια της επιείκειας. Με μια ευρεία προσέγγιση, ο
Αριστοτέλης θεωρεί την επανορθωτική δικαιοσύνη σαν εξαίρετη μορφή κοινωνικής
δικαιοσύνης, εφαρμοζόμενη στην καθημερινή ζωή και στοχεύουσα στην άμβλυνση των
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Ο προεξάρχων ρόλος της πόλεως κράτους στην
διαμόρφωση και στην προστασία των νόμων είναι εξόχως καθοριστικός και εν μέρει
προεξαγγελτικός του κοινοτικού προτύπου δικαιοσύνης («community justice»), όπως αυτό
ισχύει σήμερα.
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Η δικαιοσύνη σύμφωνα με τον Αριστοτέλη αποτελεί έξη, η οποία αποκτάται έπειτα από
επίπονη πρακτική άσκηση και θεωρητική διδασκαλία, πηγάζει δε από την εσωτερική διάθεση
της ψυχής να επιθυμεί να πράττει πάντα το δίκαιο,35 ενώ σαν δίκαια θεωρεί όλα αυτά που
παράγουν αλλά και διαφυλάσσουν την ευδαιμονία μέσα στην πολιτική κοινωνία. Επίσης
δίκαιος είναι αυτός ο οποίος σέβεται τον «ισοπλουτισμό», το ισομοίρασμα των αγαθών, «τὸ
μὲν δίκαιον άρα το νόμιμον και ίσον» .36
Πέραν αυτών όμως προχωρά σε πλέον λεπτομερείς και αναλυτικές προσεγγίσεις της
δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες μια πράξη για να χαρακτηριστεί δίκαια ή άδικη, πρέπει να
είναι εκούσια και όχι ακούσια, αλλά επίσης να έχει και προαιρετικό χαρακτήρα. Συνεπώς μια
δίκαιη ή άδικη πράξη δεν ημπορεί να είναι προϊόν επιβολής εξωτερικών παραγόντων, είτε
χωρίς τη θέληση του ατόμου που την ασκεί, παρά προϊόν προαίρεσης ως προσωπικής επιλογής
του και σαν αποτέλεσμα λογικής διεργασίας.
Άδικος είναι κάποιος που αδικεί από πρόθεση και όχι από άγνοια, οπότε έτσι καταγράφεται
ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ εκουσίου και ακουσίου αδικήματος. Κατακριτέο λοιπόν
είναι μόνον εκείνο το αδίκημα που πραγματοποιείται με την θέληση μας, σε κάθε άλλη
περίπτωση αυτό θεωρείται καθαρά συμπτωματικό.37 Ο Αριστοτέλης θεωρεί το δίκαιο ως το
ύψιστο πολιτικό αγαθό, το οποίον συνιστάται στο κοινό συμφέρον.38 Παρόλο αυτά, ενώ η
πόλη χρειάζεται μεν όλους τους πολίτες απαραιτήτως, για να διατηρήσει και τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της «πολλότητος» που οφείλει να την διακρίνει, το ίδιο απαραιτήτως χρειάζεται
την δικαιοσύνη και την πολιτική αρετή, διότι ούτε πόλη υπάρχει χωρίς πολίτες, ούτε όμως και
σωστή διακυβέρνηση δίχως τα παραπάνω.39

Ηθικά Νικομάχεια 1129a
Ηθικά Νικομάχεια 1129b
37
Ηθικά Νικομάχεια 1135a
38
Πολιτικά 1282 b
39
Πολιτικά 1283a.
35
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Ο Αριστοτέλης επηρεασμένος από την Σωκρατική διδασκαλία περί δικαιοσύνης, την
εντάσσει στο σύστημα αξιών που έχουν την μεσότητα ως κοινό παρανομαστή τους. Συνεπώς
οι αρετές (ανδρεία, τιμιότης, φιλία και η κορυφαία αυτών δικαιοσύνη) ορίζονται σαν το μέσον
ανάμεσα σε δύο κακές ακρότητες, την υπερβολή και την έλλειψη.
Εμφανώς η ηθική του φιλοσόφου είναι βασισμένη στον ακρογωνιαίο λίθο της ευδαιμονίας
η οποία αποτελεί σκοπό της ανθρώπινης ζωής. Ο Αριστοτέλης έχει κατανοήσει, ότι σκοπός της
ανθρώπινης υπάρξεως αλλά και της ίδιας της πόλεως δεν είναι μόνον το «ζην» αλλά το «ευ
ζην», θεωρεί δε την ευδαιμονία του πολίτη ως κύριο στόχο της λειτουργίας της πόλεως. Οι
έννοιες της δικαιοσύνης, της παιδείας και του κοινού συμφέροντος είναι σαφώς παρούσες στην
σκέψη του φιλοσόφου, καθώς και η απαίτηση για ηθική αρετή, τόσον των αρχόντων όσον και
των λοιπών πολιτών.
Στον στοχασμό του, μπορεί κάποιος να διακρίνει στοιχεία αναφορικά προς το δίκαιο και
την δικαιοσύνη, αλλά και σχετικά με την οργάνωση της κοινωνίας.
Η αριστοτέλεια δικαιοσύνη ορίζεται σαν ένα αγαθό το οποίον δεν στοχεύει στην ευδαιμονία
του προσώπου που την ασκεί, αλλά στον «έτερο», στον άλλον άνθρωπο. O Αριστοτέλης
διακρίνει την δικαιοσύνη σε τρία είδη: το διανεμητικό δίκαιον, το διορθωτικό δίκαιον και το
δίκαιον της αμοιβαιότητος.
Στην συνέχεια ο Αριστοτέλης προχωρεί και στην διάκριση γενικής-ειδικής αδικίας και
δικαιοσύνης από την νομική πραγματικότητα της αθηναϊκής Πολιτείας. Τα αγαθά στα οποία
αναφέρεται η ειδική δικαιοσύνη είναι εκείνα που γενικώς «εξασφαλίζουν» την ευτυχία, τα
υλικά αγαθά, (όπως αξίωμα, περιουσία, ζωή ή σωματική ασφάλεια), δηλαδή αγαθά
καθοριζόμενα και περιορισμένα ποσοτικώς, επομένως επιδεκτικά κατανομής, άραγε
αντικείμενα ανταγωνισμού μεταξύ των ανθρώπων.
Αντιθέτως η γενική δικαιοσύνη αναφέρεται στα υπάρχοντα εν αφθονία αγαθά, για την
απόκτηση των οποίων δεν προκαλούνται διαμάχες, όπως η γνώση, η ενάρετη πράξη, η
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προσφορά υπηρεσιών, η τεκνοποίηση κ.ο.κ. Η γενική δικαιοσύνη ταυτίζεται με το κατά την
Πολιτεία «νόμιμο», οφείλεται σε ηθικά κίνητρα, συμπίπτει με την γενική αρετή, περικλείει δε
το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία. Η ειδική δικαιοσύνη αναφέρεται στο «ίσον» των
πολιτών, των προσκτήσεων και των απολαβών τους, αποτελεί ιδιαιτέρα αρετή, οφείλεται στην
«πλεονεξία», ενώ καλύπτει το ιδιωτικό (αστικό) δίκαιο και την πολιτική δικονομία.
Σχετικώς με το διανεμητικό δίκαιο οφείλουμε να εξετάσουμε το υποκείμενο, το αντικείμενο
και το κριτήριον αυτού του είδους δικαιοσύνης. Υποκείμενο του διανεμητικού δικαίου είναι οι
πολίτες (δηλαδή οι «κοινωνούντες» της Πολιτείας). Τα υπαγόμενα στο διανεμητικό δίκαιο
αγαθά ανήκουν στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εταιρείες, ενώσεις,
σύλλογοι), είναι δε οικονομικά, πολιτικά (αξιώματα) ή γενικά κοινωνικά (τιμές, τίτλοι κ.α.).
1.13. Η δικαιοσύνη κριτήριο διατήρησης ή αλλαγής των αντικειμενικών όρων ύπαρξης
των ανθρώπων.
Όπως διαπιστώσαμε, η δικαιοσύνη είναι μια έννοια που άπτεται πτυχών της ηθικής, της
πολιτικής και του δικαίου. Οι έννοιες του καλού και του κακού τοποθετούνται σε ένα
υψηλότερο επίπεδο γενίκευσης και αφαίρεσης, επιτρέποντας την διατύπωση ηθικών κρίσεων
περί ορισμένων ηθικών φαινομένων εν συνόλω. Σε αντιδιαστολή με τις έννοιες του καλού και
του κακού, οι οποίες χαρακτηρίζουν ηθικά ορισμένα φαινόμενα (στάσεις, συμπεριφορές,
πράξεις, ενέργειες, διαβήματα, παραλείψεις, αδράνεια, κ.ο.κ.), η δικαιοσύνη χαρακτηρίζει πιο
συγκεκριμένα τη συσχέτιση μερικών φαινομένων, είτε και τη συνολική εκτίμηση της εκάστοτε
κατάστασης της κοινωνίας, από την άποψη της συσχέτισης και της κατανομής του καλού και
του κακού στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Υπό αυτό το πρίσμα, μέσω των εννοιών
δικαιοσύνη και αδικία, οι άνθρωποι εκτιμούν το σύνολο των κοινωνικών όρων της ύπαρξής
τους και διαμορφώνουν την αντίληψή τους ,αναφορικά με την ανάγκη και την σκοπιμότητα
διατήρησης ή αλλαγής αυτών των όρων.
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Υπό ορισμένη οπτική γωνία, η δικαιοσύνη μπορεί να προβάλλει και να λειτουργεί σαν ηθική
διάσταση των ορίων της συναίνεσης των μη προνομιούχων, των υφιστάμενων την
εκμετάλλευση, την καταπίεση, είτε (στην περίπτωση της υπέρβασης αυτών των ανεκτών
ορίων, που συνειδητοποιείται σαν κοινωνική αδικία, διαφθορά, κ.ο.κ.) της διεκδίκησης της
αλλαγής των όρων ύπαρξής τους. Στην τελευταία περίπτωση, έχουμε σαφή συμπτώματα
εκδήλωσης σε μαζική κλίμακα και σε επίπεδο καθημερινής συνείδησης, της ηθικής φθοράς
ιστορικά παρωχημένων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων και θεσμών.
Στην ιστορία της κοινωνικής και ηθικής φιλοσοφίας οι περί δικαιοσύνης απόψεις
προτάσσουν ποικίλες θεωρίες, απόψεις και αρχές, του ηδονισμού, του ενστίκτου, της
κατηγορικής προσταγής, του ωφελιμισμού, της ενόρασης, της επιταγής, κ. ά.. Ο Ηράκλειτος
θεωρεί τη δικαιοσύνη και την αδικία ανθρώπινες ιδιότητες: «τῷ μὲν θεῷ καλὰ πάντα καὶ ἀγαθὰ
καὶ δίκαια, ἄνθρωποι δὲ ἃ μὲν ἄδικα ὑπειλήφασιν ἃ δὲ δίκαια» 91 (102). Κατά τον Σωκράτη και
τον Πλάτωνα το «αδικείν» είναι αισχρότερο του «αδικείσθαι». Ο Αριστοτέλης θεωρεί την
δικαιοσύνη βασική αρετή, χαρακτηρίζοντάς την ως «αλλότριον αγαθόν μόνη των αρετών, ότι
προς έτερόν εστιν» (Ηθ. Νικ. Ε1,1130α 3) και εισάγει τη διάκριση μεταξύ εξισωτικής και
κατανεμητικής δικαιοσύνης. Συνολικά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία η δικαιοσύνη
θεωρείται αρετή για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Στη χριστιανική ηθική της φεουδαρχίας, η
δικαιοσύνη συνδέεται με την ενώπιον Θεού ισότητα, ως επέκεινα φαντασιακή αναπλήρωση
των δια της «ευγενικής» προελεύσεως οριζομένων ανισοτήτων του εντεύθεν κόσμου.
Η αστική αντίληψη περί δικαιοσύνης, συνδέεται με την τυπική ισότητα (ισονομία) και τις
περί φυσικού δικαίου θεωρίες. Στα αστικά «νεοφιλελεύθερα» ιδεολογήματα περί
«αξιοκρατίας», έχουμε τον εκφυλισμό των αιτημάτων της ανερχόμενης αστικής τάξης περί
ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας.

Η νεοφιλελεύθερη αναθεώρηση των αξιακών

καταβολών της αστικής τάξης που κυριαρχεί στις μέρες μας, εκδηλώνεται με εκείνο τον ακραίο
κοινωνικό μινιμαλισμό, που παραιτείται από κάθε θετικό προσδιορισμό της καταπολέμησης
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της αδικίας, της ανισότητας και της ανελευθερίας, και περιορίζεται αρνητικά στους όρους
εδραίωσης της αδιαμφισβήτητης πλέον ανισότητας και ανελευθερίας, είτε σε όρους διαχείρισής
τους προς διασφάλιση συναίνεσης.
1.14. Η Ιδέα της Δικαιοσύνης στο έργο των John Rawls, Michael Santel και A. Sen
Ο John Rawls (1921- 2002) αμερικανός πολιτικός φιλόσοφος, υποστηρικτής της
φιλελεύθερης παράδοσης με τη θεωρία του περί δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας, αποσκοπεί σε
μια κοινωνία ελεύθερων πολιτών με ίσα βασικά δικαιώματα, οι οποίοι συνεργάζονται στο
πλαίσιο ενός εξισωτικού οικονομικού συστήματος. Στο έργο του40 εξερευνά τις προϋποθέσεις
υπό τις οποίες μια κοινωνία, μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη (και ηθικά νομιμοποιημένη) και προτείνει
συγκεκριμένες αρχές δικαιοσύνης και μαζί τους, ένα θεωρητικό πλαίσιο που μας οδηγεί σε αυτές. Ο
Rawls, επαναφέρει στη συζήτηση το λεγόμενο συμβολαιικό μοντέλο ηθικής και πολιτικής θεωρίας, με
την έννοια ότι όλοι οι πολίτες μιας πολιτείας εκπροσωπούνται ακριβοδίκαια στη διαμόρφωση του
αποτελέσματος, θεωρούνται ελεύθεροι και ίσοι, η δε κοινωνική συνεργασία μεταξύ τους, είναι

απαραίτητη ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.
Η διακριτική ερμηνεία που δίνει ο Rawls στις παραπάνω έννοιες μπορεί να θεωρηθεί σε
γενικές γραμμές σαν συνδυασμός αρνητικής και θετικής θέσης.
Η αρνητική θέση είναι ότι οι πολίτες δεν αξίζουν να γεννηθούν σε μια πλούσια ή φτωχή
οικογένεια, να γεννηθούν, όσον αφορά τα φυσικά τους προσόντα, πιο προικισμένοι από τους
άλλους, να γεννηθούν άνδρες ή γυναίκες να γεννηθούν σαν μέλη μιας συγκεκριμένης
φυλετικής ομάδας και ούτω καθεξής. Δεδομένου ότι αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
ατόμων είναι υπό αυτήν την έννοια ηθικά αυθαίρετα, οι πολίτες, εξαιτίας τους, σε ένα βαθύτερο
επίπεδο δεν δικαιούται περισσότερο ή λιγότερο από τα οφέλη της κοινωνικής συνεργασίας.
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Η θετική θέση του Rawls για τη διανομή είναι η ισότητα που βασίζεται στην αμοιβαιότητα.
Όλα τα κοινωνικά αγαθά πρέπει να κατανέμονται ισομερώς, εκτός εάν μια άνιση κατανομή θα
είναι προς όφελος όλων. Η βασική ιδέα είναι ότι, δεδομένου ότι οι πολίτες είναι ουσιαστικά
ίσοι, η συλλογιστική σχετικά με τη δικαιοσύνη θα πρέπει να αρχίσει από την υπόθεση ότι τα
αγαθά που παράγονται συνεταιριστικά θα πρέπει να μοιράζονται ισότιμα. Η δικαιοσύνη λοιπόν
απαιτεί στη συνέχεια ότι, οποιαδήποτε ανισότητα θα πρέπει να ωφελεί όλους τους πολίτες και
κυρίως θα πρέπει να ωφελεί εκείνους που κατέχουν τα λιγότερα. Η ισότητα ορίζει την βασική
γραμμή. από εκεί οποιαδήποτε ανισότητα θα πρέπει να βελτιώνει την κατάσταση του κάθε
ατόμου και ιδιαίτερα την κατάσταση αυτών που βρίσκονται σε χειρότερη θέση.
Αυτές οι ισχυρές προϋποθέσεις της ισότητας και της αμοιβαιότητας των οφελών αποτελούν
τα ορόσημα της θεωρίας του Rawls περί δικαιοσύνης και διέπονται από δύο κατευθυντήριες
αρχές:
Πρώτη αρχή: κάθε άτομο έχει το ίδιο απαράγραπτο δικαίωμα σε ένα απολύτως επαρκές
καθεστώς ίσων βασικών ελευθεριών, το οποίο είναι συμβατό με το ίδιο καθεστώς ελευθεριών
για όλους.
Δεύτερη αρχή: Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες υπάρχουν και πρέπει να πληρούν
δύο προϋποθέσεις:
α. θα πρέπει να αφορούν καθήκοντα και θέσεις ανοικτά σε όλους υπό συνθήκες δίκαιης
ισότητας ευκαιριών,
β. θα πρέπει να προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στα λιγότερο ευνοημένα μέλη της
κοινωνίας (η αρχή της διαφοράς). (JF, 42-43).
Η πρώτη αρχή των ίσων βασικών ελευθεριών

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον

σχεδιασμό του πολιτικού συντάγματος, ενώ η δεύτερη αρχή ισχύει κυρίως για τους
κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς. Η εκπλήρωση της πρώτης αρχής έχει προτεραιότητα
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σε σχέση με την εκπλήρωση της δεύτερης αρχής και στο πλαίσιο της δεύτερης αρχής η δίκαιη
ισότητα των ευκαιριών έχει προτεραιότητα έναντι της αρχής της διαφοράς.
Για την ιδέα της Δικαιοσύνης ο Michael Santel στο βιβλίο του «Δικαιοσύνη, τι είναι το
σωστό» έχει βάλει στο τραπέζι της συζήτησης κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης και οργάνωσης
του δυτικού δημοκρατικού κράτους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ηθική σκοπιά
παρεμβάλλεται στην πολιτική, στην οικονομία και στη διοίκηση . Χαρακτηριστικά αναφέρει
ότι στις δυτικές δημοκρατίες, προσπαθούμε συχνά να συζητήσουμε για την πολιτική και την
οικονομία χωρίς να αναφερόμαστε σε ζητήματα ηθικής, αξιών και κοινού καλού. Αυτό είναι
λάθος, καθώς οδηγεί σε μια τεχνοκρατική, διαχειριστική πολιτική που δεν μπορεί να εμπνεύσει
τους πολίτες να συμμετέχουν. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για μια δίκαιη κοινωνία χωρίς
να απαντήσουμε σε ηθικά ερωτήματα, ποια αγαθά αξίζει να επιδιώξουμε; ποιες αρετές αξίζει
να καλλιεργήσουμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στους άλλους πολίτες;41
Ο Σαντέλ θεωρεί ότι δεν έγινε ποτέ μια ουσιαστική συζήτηση για τα ηθικά όρια των αγορών.
Σαν αποτέλεσμα και χωρίς ενδεχομένως να το θέλουμε σαν κοινωνία, «κατολισθήσαμε από
το να έχουμε μια οικονομία της αγοράς στο να γίνουμε κοινωνία της αγοράς»42 Τον Σαντέλ τον
απασχολεί έντονα το φαινόμενο αυτό και θεωρεί άμεση την ανάγκη να αναθεωρηθεί ο ρόλος
που οι αγορές πρέπει να παίζουν στην κοινωνία. Είναι αναγκαία μια δημόσια συζήτηση για το
τι σημαίνει να βάλουμε τις αγορές στη θέση τους. Για να γίνει αυτή η συζήτηση πρέπει να
σκεφθούμε διεξοδικά τα ηθικά όρια των αγορών. Και το ερώτημα που πρέπει κατ’ αρχήν να
τεθεί είναι αν υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία το χρήμα δεν μπορεί ν’ αγοράσει; Στο
ερώτημα αυτό, η απάντηση είναι καταφατική. «Ασφαλώς και υπάρχουν», λέει ο Σαντέλ, που
παραπέμπει στις καταστατικές αξίες κάθε πραγματικής δημοκρατικής κοινωνίας.
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Ειρήνη Μητροπούλου, «Μάικλ Σαντέλ: Ανήθικη η κοινωνία της αγοράς», Το Βήμα, 17 Ιουλίου 2011.
Michael J. Sandel, Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα. Τα ηθικά όρια των αγορών, μετάφραση από τα αγγλικά:
Μιχάλης Μητσός, Πόλις, Αθήνα 2016, σελ. 10.
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Υπό το πρίσμα αυτής της «κοινοτιστικής» αντίληψης προσεγγίζει ο Σαντέλ, με κριτική
διάθεση, τη σημερινή πραγματικότητα στη φιλελεύθερη πολιτεία, στην οικονομία και στις
αγορές. Κατ’ αυτόν, η «ανήθικη» αγορά είναι συνυπεύθυνη για τη «σαπίλα» σε αξίες όπως η
φιλία, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός κ.λπ., αξίες που θα έπρεπε να παραμένουν ανεπηρέαστες
από τη σχέση με το χρήμα. Ως «κοινοτιστής» θεωρεί ότι «η εμπορευματοποίηση διαβρώνει την
έννοια του “κοινού”. Όσα περισσότερα πράγματα μπορεί να αγοράσει το χρήμα, τόσο
λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες θα συναντηθούν.
Ο πυρήνας του επιχειρήματος του Σαντέλ είναι ότι η «κοινωνία της αγοράς», στην οποία
έχουμε κατολισθήσει, «αποτελεί τρόπο ζωής στον οποίο οι αρχές της αγοράς διατρέχουν κάθε
όψη της ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι ένα μέρος στο οποίο οι κοινωνικές σχέσεις είναι
κατ’ εικόνα της αγοράς43». Με αυτό τον τρόπο η αίσθηση της «κοινότητας» χάνεται και
ταυτόχρονα, διευρύνεται η ανισότητα και η δημοκρατία βρίσκεται σε κρίση. Ο Σαντέλ θεωρεί,
μέγα πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα την εμπορευματοποίηση των πάντων. Μια
κατάσταση η οποία έχει μεταλλάξει την έννοια του τι σημαίνει να είσαι πολίτης καθώς και την
έννοια της προσφοράς. Το φαινόμενο αυτό έχει διαβρώσει κάθε τι που θα έπρεπε να είναι
υπεράνω χρήματος. Τον ενοχλεί, για παράδειγμα, που τα αθλητικά ομαδικά παιχνίδια
(μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, χόκεϊ, κ.λπ.) έχουν διαβρωθεί από την αγορά, με
αποτέλεσμα να χάσουν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα σαν «πηγή κοινωνικής συγκόλλησης
και υπερηφάνειας» αλλά και ισότητας . Η εμπορευματοποίησή τους, μάλιστα, υποστηρίζει, έχει
οδηγήσει σε κατακερματισμό ακόμα και την κοινότητα των φιλάθλων και στο διαχωρισμό της
μεταξύ «πλουσίων» και «φτωχών».
Στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου του, ο Σαντέλ παραθέτει σειρά περιπτώσεων για να αποδείξει
ότι η εμπορευματοποίηση δεν έχει αφήσει άθικτες αξίες που ενδεχομένως να θεωρούσαμε
εκτός του βεληνεκούς των αγορών. Για παράδειγμα, στην Κίνα υπήρχε εταιρεία η οποία

43

Michel j.Santel, Δικαιοσύνη, Τι είναι το σωστό; Εκδόσεις πόλις , σελ 10-11.
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αναλαμβάνει να απολογηθεί εκ μέρους σου για κάτι που έκανες. Το σύνθημα της εταιρείας
ήταν : «Λέμε συγγνώμη για σένα». Με άλλα λόγια, αγοράζεις την συγγνώμη σου. Αυτά και
άλλα, κατά τον Σαντέλ, είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι η κοινωνία έχει αφήσει τις αγορές
να διαβρώσουν ακόμα και τη φιλία και γενικότερα τις κοινωνικές σχέσεις.
Γι’ αυτό ο Σαντέλ προτείνει να ξαναδούμε από την αρχή τον ρόλο των αγορών. Κυρίως την
ηθική πλευρά τους. Κατ’ αυτόν, «το πρόβλημα της πολιτικής δεν είναι ότι υπάρχει πολλή
ηθικοποίηση, αλλά λίγη. Η πολιτική έχει υπερθερμανθεί επειδή είναι εν πολλοίς κενή, άδεια
από ηθικό και πνευματικό περιεχόμενο. Έχει αποτύχει να ασχοληθεί με τα μεγάλα ζητήματα
για τα οποία ενδιαφέρεται ο κόσμος. «Η μόνη ελπίδα για να βάλουμε τις αγορές στη θέση
τους», λέει , είναι «να συζητήσουμε ανοικτά και δημόσια για την έννοια του καλού και των
κοινωνικών πρακτικών που τιμούμε». Να συζητήσουμε, δηλαδή, «για τις αρχές που θα τις
ορίζουν».
Ενδεχομένως κανένας δεν θα διαφωνήσει με τη γενική θέση του Σαντέλ ότι οι αγορές δεν
μπορούν να αφήνονται ανεξέλεγκτες και χωρίς όρια, ακόμα και ηθικά. Είναι γεγονός ότι, ειδικά
στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των ημερών μας, η έλλειψη αποτελεσματικής
οικονομικής διακυβέρνησης έκανε πιο δύσκολη και πιο σκληρή για τον πολίτη την
αντιμετώπισή της.
Η δικαιοσύνη για τον Ζαντέλ δεν είναι μόνο η δίκαιη κατανομή των πραγμάτων με αξία,
αλλά και η σωστή αξιολόγησή τους, η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αλληλεγγύη,
καλλιέργεια αισθήματος αμοιβαίας ευθύνης και όρθωση εμποδίων στην εισβολή των αγορών
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής συμβίωσης, ενώ τον ενδιαφέρει πάνω απ΄ όλα η
ανοικοδόμηση θεσμών συνεύρεσης των πολιτών οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως «άτυπα
σχολεία πολιτικής αρετής».
Στο βιβλίο του «The Idea of Justice» (Harvard University Press, 2009), ο ινδός νομπελίστας
οικονομολόγος Αμάρτια Σεν, υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να αναζητάει τους
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τέλειους θεσμούς της δίκαιης κοινωνίας προτιμά να θέτει το ερώτημα: πώς μπορούμε να
εξαλείψουμε ή έστω να περιορίσουμε τις υπαρκτές αδικίες και ανισότητες;
Ο Αμάρτυα Σεν, ακολουθεί μια οδό διαφορετική από εκείνη της Θεωρίας της Δικαιοσύνης του
Ρωλς (στον οποίο ωστόσο αφιερώνει το βιβλίο). Το ενδιαφέρον του δεν είναι αποκλειστικά θεωρητικό,
δεν είναι να βρει την έννοια της δικαιοσύνης και τους όρους συμμόρφωσης του ατελούς μας κόσμου
σε αυτή την ιδανική έννοια. Αντίθετα, ξεκινάει με δεδομένο ότι υπάρχει αδικία στον κόσμο βαθιά και
προφανής αδικία μερικές φορές ανεξιχνίαστη και θέτει το ζήτημα της θεραπείας της.
Ο Σεν , συνδέει ακριβώς την ιδέα της δικαιοσύνης με την ιδέα μιας επιτυχούς ζωής. Η δικαιοσύνη,
δεν μπορεί να είναι μια αφηρημένη ιδέα για την θεσμική διάρθρωση της κοινωνίας, αλλά πρέπει να
ενδιαφέρεται για τη ζωή που διάγουν οι άνθρωποι στην πραγματικότητα και για ό,τι καθιστά τη ζωή
άξια να την ζουν οι άνθρωποι. Ακρογωνιαίος λίθος της θεωρίας της δικαιοσύνης του Σεν είναι η έννοια
της ικανότητας «capability», η οποία σαν βάση αξιολόγησης ανοίγει τον δρόμο τόσο της ελευθερίας
όσο και της ευθύνης για τα άτομα. Βασίζεται ουσιαστικά στην αριστοτελική αντίληψη ότι ο άνθρωπος
έχει δυνατότητες που υπό κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να καταστούν ενεργές και να
εκπληρωθούν.

«Η ιδέα της δικαιοσύνης» για τον Σεν βρίσκεται στη βάση κάθε δημοκρατίας και συνδέεται
στενά με την αμεροληψία και την αίσθηση της αμεροληψίας που πιστεύει ότι είναι έμφυτη.44
Όμως οφείλουμε πάντοτε να υποβάλλουμε την επιθυμία μας για δικαιοσύνη και αμεροληψία
σε κριτικό έλεγχο, να μεταχειριζόμαστε τους άλλους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε
να μεταχειρίζονται εμάς. Είναι θαυμαστό το γεγονός ότι η φύση μας έδωσε την ικανότητα να
συλλογιζόμαστε. Ο νορβηγός νομπελίστας Ράγκναρ Φρις έλεγε ότι δεν κατανοεί το γιατί οι
οικονομολόγοι επιμένουν να υποστηρίζουν ότι ο σκοπός της ζωής είναι η αναζήτηση της
ατομικής ευτυχίας και όχι της ευτυχίας των άλλων, ενώ αληθεύει το αντίθετο.
Δεν χρειάζεται να έχουμε μια ταυτόσημη ιδέα για το τι είναι μια τέλεια κοινωνία,
προκειμένου να συμφωνήσουμε για το ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να
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Αmartya Sen, Η ιδέα της δικαιοσύνης, Μετάφραση Γιώργος Χρηστίδης, Επίμετρο Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Πόλις, 2015, σελ. 43, 45.

49

«Η Ηθική, η Οικονομία και η Ιδέα της Δικαιοσύνης»

βελτιώσουμε την κατάσταση. Η επιλογή είναι πάντοτε μεταξύ τμηματικών λύσεων. Η
δημοκρατία σημαίνει πάνω απ' όλα δημόσια συζήτηση. Μια συζήτηση που δεν πρέπει να
σταματάει ποτέ, που πρέπει να συνεχίζεται ακόμα και όταν έχει παρθεί η απόφαση . Εκείνοι
που βρίσκονται στη μειοψηφία δεν πρέπει να συνθηκολογούν. Αν τα επιχειρήματά τους ήταν
έγκυρα, παραμένουν έγκυρα. Σε μια δημοκρατία η συζήτηση είναι πάντοτε ανοικτή, αν μη τι
άλλο επειδή η ουσία της δημοκρατίας είναι το ότι η εξουσία ασκείται μέσω της δημόσιας
συζήτησης».
Είναι φανερό ότι ο Στόχος της προσέγγισης του Αμάρτυα Σεν είναι η προαγωγή της δικαιοσύνης και
η μείωση της αδικίας παρά η επιδίωξη της απόλυτης δικαιοσύνης και η θέσπιση μίας απόλυτα δίκαιης
κοινωνίας. Επιλέγοντας τη συγκριτική προσέγγιση εστιάζει στο δέον γενέσθαι όσον αφορά τη
δημιουργία των κατάλληλων θεσμών και τη συμπεριφορά των ατόμων για να δημιουργηθεί μία
λιγότερο άδικη κοινωνία. Στο επίκεντρο της θεωρίας της δικαιοσύνης του Α. Σεν βρίσκεται η έννοια
της ικανότητας του ατόμου να κάνει όσα πράγματα έχει λόγους να εκτιμά, ενώ είναι σημαντική και γι’
αυτόν η ύπαρξη της ελευθερίας. Σε μία δίκαιη κοινωνία το άτομο θα πρέπει να έχει την ελευθερία και
να του παρέχονται οι δυνατότητες για να μπορέσει να αποκτήσει εκείνες τις ικανότητες που θα το
βοηθήσουν να πραγματώσει αυτά που θεωρεί σημαντικά. Έτσι ο Α. Σεν επικεντρώνεται στη μείωση και
στην αποτροπή της αδικίας στο πραγματικό κόσμο έναντι της θέσπισης μίας απόλυτης δίκαιης
κοινωνίας που στοχεύει ο Τζ. Ρολς.
Ο Α. Σεν τονίζει επίσης μία διάκριση της φιλοσοφίας του δικαίου που αφενός εστιάζει στη θεσμική
ρύθμιση και τη δέουσα συμπεριφορά και αφετέρου στον πραγματικό κόσμο και τη λειτουργία του. Οι
θεσμοί, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας μίας κοινωνίας είναι μεν σημαντικά γι’ αυτόν, θα πρέπει
όμως να αξιολογούνται σύμφωνα με τη λειτουργία του πραγματικού κόσμου. Ιδιαίτερο βάρος δίνει στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων για να πραγματώσουν αυτά που θεωρούν σημαντικά. Επομένως
σε μία δίκαιη κοινωνία θα πρέπει να παρέχονται οι δυνατότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των
μελών της με την αποτροπή της φτώχειας, την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού εισοδήματος, τη μόρφωση
και τη βελτίωση της υγείας τους. Η ύπαρξη της ελευθερίας είναι αναγκαία για μία δίκαιη κοινωνία και
ενώ ο Τζ. Ρολς προσπαθεί να διατυπώσει τους κανόνες και τις αρχές για τη θέσπιση μιας δίκαιας
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κοινωνίας, ο Α. Σεν εστιάζει στη μείωση της υπάρχουσας αδικίας στις πραγματικές κοινωνίες με τη
βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων για να πραγματώσουν εκείνα που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΕΥΝΑ
Η Ηθική η Οικονομία και η Ιδέα της Δικαιοσύνης των Επιχειρήσεων
2.1.

Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η ηθική είναι ένα φαινόμενο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, που αφήνει τα ίχνη της στην

καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή. Η στροφή των σύγχρονων επιχειρήσεων προς την
υιοθέτηση επιχειρηματικής ηθικής είναι αποτέλεσμα ραγδαίων επιχειρησιακών αλλαγών και
οικονομικής δυσχέρειας του ελληνικού κράτους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αναθεώρησης
της ηθικής συμπεριφοράς τους.
Η έλλειψή της αποτελεί βασική αιτία ύπαρξης της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και
επιχειρηματικής κρίσης, της οποίας τις συνέπειες βιώνουμε τα τελευταία χρόνια . Είναι φανερό
λοιπόν και με βάση τα όσα έχουν λεχθεί παραπάνω, πως για να έχουμε επιτυχημένη πορεία
προς μια οικονομική και δίκαιη ανάπτυξη, θα πρέπει μαζικά αλλά και ξεχωριστά κάθε
επιχείρηση, να δρα βάσει συγκεκριμένων προτύπων και κανόνων δεοντολογίας, να εκπληρώνει
βασικές υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και γενικότερα να υιοθετεί την ηθική
στους κόλπους της.
Η ηθική των επιχειρήσεων ουσιαστικά ασχολείται με τον τρόπο που οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν τους γύρω τους, ώστε να προάγεται η πρόοδος, η δημιουργικότητα και το
κοινωνικό συμφέρον. Συνεπώς, λόγω του έντονου επηρεασμού που έχει η ηθική και η
δικαιοσύνη στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας και της κοινωνίας γενικότερα,
αποφασίσαμε να αναζητήσουμε και να καταγράψουμε τις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου
για τη συμβολή τους στη βελτίωση, στη βιωσιμότητα ή μη τόσο του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, όσο και της ίδιας της κοινωνίας, σαν ένα φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλες
διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Για τους σκοπούς της διερεύνησης αυτών των στοιχείων
διεξήχθη έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις.
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Γενικός σκοπός της έρευνας είναι η διαπίστωση, η διερεύνηση και η καταγραφή των
απόψεων και αντιλήψεων των επιχειρηματιών, των οικονομολόγων και δικηγόρων που
ασχολούνται στις επιχειρήσεις ,σχετικά με το ρόλο της ηθικής , της δικαιοσύνης και της
υιοθέτησης και ενσωμάτωσής τους στον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων
σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, οι οποίες
με τις απαντήσεις που έδωσαν επεσήμαναν τον ρόλο της ηθικής και της δικαιοσύνης στην
επιχείρησή τους και τα πλεονεκτήματα που αποφέρουν ή μη, αυτές, στην αναπτυξιακή πορεία
των επιχειρήσεων γενικότερα.
Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας, είναι να καταγραφούν οι προσωπικές σκέψεις των
ερωτώμενων, σχετικά με τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο της ηθικής , της
οικονομίας και της ιδέας της δικαιοσύνης στη χώρα μας, και τα αποτελέσματα που επιφέρουν
η υιοθέτησή της στην οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Επίσης, διερευνάται ποιά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
επιχειρηματίες και ιδιαίτερα στην δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα μας, και πως
προβλέπουν την μελλοντική πορεία τους.
2.2.

Ερευνητική μέθοδος
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Για τους

σκοπούς της, δημιουργήθηκε, μέσω δευτερογενούς έρευνας της σχετικής βιβλιογραφίας, ένα
πλήρες δομημένο, κλειστών ερωτήσεων ερωτηματολόγιο, το οποίο χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο
πρώτο μέρος συλλέγονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων με 8 ερωτήσεις. Το
δεύτερο μέρος (ερωτήσεις 1-12) περιέχει γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη των
επιχειρηματιών για την αναγκαιότητα ή μη της ύπαρξης της ηθικής, της οικονομίας και της
ιδέας της δικαιοσύνης και πόσο μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
της ίδιας της επιχείρησης αλλά και όλης της οικονομίας της χώρας.
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Ως μέθοδος μέτρησης επιλέχθηκε, κυρίως, η κλίμακα Likert πέντε διαβαθμίσεων (1-5)
ώστε να εκφρασθεί το μέγεθος συμφωνίας ή διαφωνίας με μια ορισμένη δήλωση. Κατά το
σχεδιασμό του ερωτηματολογίου ελήφθη υπόψη η ανάγκη συνοπτικότητας της διαδικασίας
συμπλήρωσης η οποία και δεν ξεπερνά τα 12 λεπτά.
2.3.

Εργαλείο της έρευνας
Η επιλογή της χρήσης ερωτηματολογίου σαν μέσου συλλογής πληροφοριών θεωρήθηκε

ότι θα είναι περισσότερο αποτελεσματική για την καταγραφή απόψεων και στάσεων σε σχέση
με άλλους τρόπους συλλογής στοιχείων. Με τα ερωτηματολόγια δεν απαιτείται ειδικός
ερευνητής για τη συλλογή στοιχείων, οι απαντήσεις δεν επηρεάζονται από τη σχέση
«συνεντευξιάζοντα -ερωτώμενου» και εξασφαλίζεται επιπλέον η ανωνυμία του ερωτώμενου,
που είναι σημαντικό στοιχείο, ιδιαίτερα για έρευνες που η απάντηση δεν είναι κοινωνικά
αποδεκτή.
2.4.

Δοκιμή- Pretesting
Το πρώτο σχέδιο του ερωτηματολογίου διανεμήθηκε σε 10 ερωτώμενους. Στο δοκιμαστικό

αυτό στάδιο μετρήθηκε ο βαθμός κατανόησης, «αποδοχής», καθώς και ερμηνείας του
ερωτηματολογίου.
Εντοπίσθηκαν ανάγκες συγχωνεύσεως και αναδιατύπωσης ερωτήσεων, καθώς και αλλαγές
των κλιμάκων μέτρησης ορισμένων εξ’ αυτών. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου
διαμορφώθηκε βάσει των ως άνω διορθωτικών παρατηρήσεων και δίδεται στο Παράρτημα.
2.5.

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και

καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences) για
επεξεργασία. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές περιγραφικής
αλλά και επαγωγικής στατιστικής.
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Για την περιγραφική στατιστική, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες απλής κατανομής που
περιλαμβάνουν τις απόλυτες αριθμητικές τιμές και τις σχετικές συχνότητες στην κάθε
κατηγορία των μεταβλητών, διαγράμματα πίτας, ράβδων ή στηλών για την οπτική τους
απεικόνιση καθώς και αριθμητικά περιγραφικά μέτρα.
Στην επαγωγική στατιστική για τον έλεγχο των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών,
χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συνάφειας διπλής εισόδου (Crosstabulations), ενώ για τον έλεγχο
σημαντικότητας εφαρμόστηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας ενδεχομένων χ2 (chi square test).
Ως επίπεδο σημαντικότητας της έρευνας ορίστηκε το 0,05. Όπου το επίπεδο
σημαντικότητας βρέθηκε μεγαλύτερο του 0,05, θεωρήθηκε ότι η διαφορά δεν είναι στατιστικά
σημαντική και ουσιώδης. Η στατιστική σημαντικότητα είναι μια δήλωση της πιθανότητας να
προκύψει ένας συγκεκριμένος συντελεστής συσχέτισης για ένα δείγμα δεδομένων αν δεν
υπάρχει συσχέτιση (δηλαδή, αν η συσχέτιση είναι 0.00) στον πληθυσμό από τον οποίο λήφθηκε
το δείγμα.
2.6. Διεξαγωγή έρευνας
Η επιλογή του δείγματος βασίσθηκε στην τεχνική μη πιθανότητας. Διανεμήθηκαν 190
ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις του νομού Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου
έως και 20 Απριλίου. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν μια συστηματική και οργανωμένη
προσπάθεια συλλογής στοιχείων, μέσω της συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου με
προσωπική επαφή. Οι ερωτώμενοι της έρευνας, προχώρησαν στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων μέσω - ως επί το πλείστον - προγραμματισμένης προσωπικής επαφής.
Μάλιστα, μέσα και από την προσωπική επαφή με τους ερωτώμενους, δόθηκαν επεξηγήσεις και
διευκρινίσεις για το ερωτηματολόγιο και μπορέσαμε να επιτύχουμε και μιας μικρής διάρκειας
συζήτησης, όπου αυτό ήταν δυνατό, κατά την οποία εξάγαμε επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.
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2.7. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της έρευνας
Για να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, προσπαθήσαμε
να συγκροτήσουμε το ερωτηματολόγιο ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στα ερωτήματα και να
είναι όσο το δυνατόν «κλειστού τύπου», για να είναι εύκολη και συγκεκριμένη η απάντησή
τους. Τονίστηκε ακόμη σε όλους τους συμμετέχοντες η ανωνυμία του ερωτηματολογίου και η
σημασία αξιοπιστίας των δηλουμένων στοιχείων.
Η έρευνα διενεργήθηκε μόνο στην περιοχή της Αθήνας και το δείγμα περιορίστηκε σε 190
επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το βαθμό κατά τον οποίο το δείγμα
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και επομένως τα αποτελέσματα είναι απλώς
ενδεικτικά.
2.8.

Παρουσίαση ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση

των δεδομένων της έρευνας. Κατά την ανάλυση έγινε κατανομή των συχνοτήτων κάθε
μεταβλητής και συσχέτισή τους.
Επίσης παρουσιάζονται, πρώτα τα ευρήματα που αφορούν τα ατομικά-δημογραφικά
στοιχεία των υποκειμένων και στη συνέχεια τα ευρήματα που προέκυψαν από τις κατανομές
συχνοτήτων και τις συσχετίσεις μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων του
δείγματος και των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
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 Α΄ Μέρος: Δημογραφικά Πίνακας Στοιχεία
1
Φύλο ερωτώμενων
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Άνδρας

105

58,33

58,33

Γυναίκα

75

41,67

100,00

Σύνολο

180

100,00

0,00

Διάγραμμα 1. Φύλο επιχειρηματία
Ποσοστό (%)

41,67
58,33

Άνδρας

Γυναίκα

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των αντρών που πήρε μέρος στην έρευνα (58,33%), είναι
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών (41,67%). Η διαφορά τους αυτή
αναδεικνύει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες χρόνο με το
χρόνο, έχει αρχίσει να αυξάνεται. Οι γυναίκες επιχειρηματίες, έχουν αρχίσει ενεργά να
ηγούνται είτε να έχουν μια δική τους επιχείρηση. Θεωρώ πως είναι και ένα ποσοστό που δεν
απέχει πολύ από την ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα. Σε μια χώρα, η οποία
δοκιμάζεται με πρωτόγνωρο τρόπο τα τελευταία χρόνια, και σε μια αγορά που αποζητά
διεξόδους, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιούν σε ίσο βαθμό τις γυναίκες και τους άντρες.
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Πίνακας 2
Ηλικία Επιχειρηματία
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

25-34

17
42

9,44
23,33

9,44
32,78

35-44

30

16,67

49,44

45-54

68

37,78

87,22

55+

23

12,78

100,00

Σύνολο

180

100,00

18-24

Διάγραμμα 2. Ηλικία Επιχειρηματία
Ποσοστό (%)

12,78

9,44
23,33

37,78
16,67

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Σχετικά με την ηλικία των ερωτώμενων, οι ηλικίες που δηλώθηκαν είναι από 18 ετών έως
και άνω των 55 ετών. Όπως βλέπουμε στο παραπάνω πίνακα και διάγραμμα, η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτωμένων, είχαν ηλικία από 35 ετών έως και άνω των 55 ετών (67,23%),
γεγονός αναμενόμενο. Αντιθέτως, παρουσιάζεται χαμηλότερο το ηλικιακό ποσοστό των νέων
επιχειρηματιών.
Πίνακας 3
Οικογενειακή Κατάσταση Επιχειρηματία
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Άγαμος/η

35

19,44

19,44

Έγγαμος/η

70

38,89

58,33

Διαζευγμένος/η

36

20,00

78,33

Χήρος/α

39

21,67

100,00

Σύνολο

180

100,00
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Διάγραμμα 3. Oικογενειακή Kατάσταση Επιχειρηματία
Ποσοστό (%)
45,00
40,00

38,89

35,00
30,00
25,00

20,00
15,00

21,67

20,00

19,44

10,00
5,00
0,00
Άγαμος/η

Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Χήρος/α

Παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι το 19,44% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών,
είναι άγαμοι ενώ το αντίστοιχο 38,89% είναι έγγαμοι και σχεδόν ίδια με τους άγαμους είναι τα
ποσοστά τόσο των διαζευγμένων (20%), όσο και των χήρων (21,67%).

Πίνακας 4
Μορφωτικό Επίπεδο Επιχειρηματία
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Απόφοιτος Δημοτικού

18

10,00

10,00

Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου

64

35,56

45,56

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

34

18,89

64,44

Απόφοιτος ΙΕΚ

24

13,33

77,78

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

40

22,22

100,00

Σύνολο

180

100,00
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Διάγραμμα 4. Mορφωτικό Eπίπεδο Επιχειρηματία
Ποσοστό (%)
40,00
35,00

35,56

30,00
25,00

20,00

13,33

10,00
5,00

22,22

18,89

15,00

10,00

0,00

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων επιχειρηματιών, όπως
απεικονίζεται παραπάνω, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (35,56%), είναι
επιχειρηματίες απόφοιτοι Λυκείου, ενώ το 18,89% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, και με
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (22,22%), δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό είναι
μορφωμένοι και μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της επιχείρησής τους.
Εν αντιθέσει με πιο μικρά ποσοστά των αποφοίτων ΙΕΚ (13,33%) και των αποφοίτων
δημοτικού (10,00%).

Πίνακας 5
Δραστηριότητα της Επιχείρησης
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Παροχή Υπηρεσιών

51

28,33

28,33

Βιομηχανική
Εμπορική
Τουριστική

39
36
17

21,67
20,00
9,44

50,00
70,00
79,44

Βιοτεχνική

18

10,00

89,44

Άλλη

19

10,56

100,00

Σύνολο

180

100,00
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Διάγραμμα 5. Δραστηριότητα της Επιχείρησης
Ποσοστό (%)

28,33
10,00

9,44

21,67
20,00

Παροχή Υπηρεσιών

Βιομηχανική

Εμπορική

Τουριστική

Βιοτεχνική

Ως προς την δραστηριότητα της επιχείρησης, από την ανάλυση των δεδομένων
διαπιστώνεται ότι το 20.00% είναι εμπορικές επιχειρήσεις, το 9.44% είναι τουριστικές
επιχειρήσεις και το 28.33% είναι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, ενώ αντίστοιχα έχουμε
10,00% βιοτεχνικές και 21,67% βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ατομική

Πίνακας 6
Νομική Μορφή της Επιχείρησης
Πλήθος
Ποσοστό (%)
(Ν)
61
33,89

Αθροιστικό
Ποσοστό(%)
33,89

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

45

25,00

58,89

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

18

10,00

68,89

Ανώνυμη (Α.Ε.)

16

8,89

77,78

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)

17

9,44

87,22

Άλλο

23

12,78

100,00

Σύνολο

180

100,00
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 6. NΟΜΙΚΉ MΟΡΦΉ ΤΗΣ EΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΌ (%)
Ομόρρυθμη Εταιρία
(ΟΕ); 25,00
Εταιρεία
Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ);
10,00
Ανώνυμη (ΑΕ);
8,89
Ατομική; 33,89

Ετερόρρυθμη
Εταιρία (ΕΕ); 9,44

Άλλο; 12,78

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές (33,89%), με το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό να συγκεντρώνει η νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας (25,00%). Οι
Ετερόρρυθμες Εταιρείες (ΕΕ) (9,44%). Γενικά, οι νομικές μορφές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αποτελούν
αντίστοιχα μόνο το 8,89% και το 10,00% αντίστοιχα.

Πίνακας 7
Αριθμός Απασχολούμενων Ατόμων στην Επιχείρηση
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

1-9 άτομα

92

51,11

51,11

10-49 άτομα

53

29,44

80,56

Δεν απασχολώ

35

19,44

100,00

Σύνολο

180

100,00
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Διάγραμμα 7. Αριθμός Απασχολούμενων Ατόμων στην Επιχείρηση
Ποσοστό (%)
60,00

50,00

51,11

40,00

30,00

29,44
20,00

19,44
10,00

0,00
1-9 άτομα

10-49 άτομα

Δεν απασχολώ

Όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν στην επιχείρησή τους, όπως
διακρίνεται παραπάνω, το 51,11% απασχολεί από 1 έως 9 άτομα., ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι
καλύπτουν ένα ποσοστό κοντά στο 19,44%. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος είναι
μικρές ή πολύ μικρές δηλαδή με αριθμούς εργαζομένων κάτω των 50. Παρατηρούμε για άλλη
μια φορά πόσο χαμηλά είναι τα ποσοστά απασχόλησης γενικότερα και ότι οι μισές και πλέον
επιχειρήσεις του δείγματος, απασχολούν τα άκρως απαραίτητα άτομα.
Πίνακας 8
Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης το Προηγούμενο Έτος
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

<= 10000

18

10,00

10,00

10001 - 15000

33

18,33

28,33

15001 - 20000

48

26,67

55,00

20001 - 25000

41

22,78

77,78

250001+

40

22,22

100,00

Σύνολο

180

100
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Διάγραμμα 8.
Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης το Προηγούμενο Έτος
Ποσοστό (%)
30,00

26,67

25,00

22,78

22,22

20001 - 25000

25001+

20,00

18,33

15,00

10,00

10,00
5,00

0,00
<= 10000

10001 - 15000

15001 - 20000

Στοιχείο το οποίο θεωρείται αρκετά σημαντικό σχετικά με την οικονομική κατάσταση των
επιχειρήσεων είναι ο κύκλος εργασιών της. Ο παραπάνω πίνακας και το διάγραμμα, μας δείχνει
ότι η συγκριτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων(77,78%) έχουν κύκλο
εργασιών που κυμαίνεται μέχρι τις 25,000 €. Αυτό είναι ένα δείγμα σε τι κατάσταση
οικονομική βρίσκονται οι επιχειρήσεις στην χώρα μας.

 Β΄ Μέρος: Η Ηθική των επιχειρήσεων
Πίνακας 1
Προκειμένου να συστήσετε την επιχείρησή σας, ζητήσατε
ενημέρωση από οικονομολόγο και λογιστή
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Ναι

150

83,33

83,33

Όχι

30

16,67

100,00

Σύνολο

180

100,00
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Διάγραμμα 1. Προκειμένου να συστήσετε την επιχείρησή σας, ζητήσατε
ενημέρωση από οικονομολόγο και λογιστή; Ποσοστό (%)
Όχι; 16,67; 17%

Ναι; 83,33; 83%

Ναι

Όχι

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η απάντηση των επιχειρηματιών, δείχνει την δυσκολία για την
ίδρυση μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, το (83,33%) ζήτησε ενημέρωση από λογιστή –
φοροτέχνη, εν αντιθέσει με το (16,66%) που δεν ζήτησε ενημέρωση.
Ως επί το πλείστον οι επιχειρηματίες χρειάζονται την συνδρομή ενός ειδικού, λόγω της
πολυπλοκότητας του όλου εγχειρήματος ίδρυσης μιας επιχείρησης.

Πίνακας 2
Ικανοποιημένος/η από την μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησης
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Καθόλου

18

10,00

10,00

Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

24
104
34
0
180

13,33
57,78
18,89
0,00
100,00

23,33
81,11
100,00

Σύνολο
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Διάγραμμα 2. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την μέχρι τώρα πορεία της
επιχείρησής σας; Ποσοστό (%)
70,00
60,00

57,78
50,00
40,00
30,00
20,00

18,89
10,00

10,00

13,33

0,00
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Από την απάντηση των ερωτώμενων στην συγκεκριμένη ερώτηση, οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματιών είναι αρκετά (57,58%)
ικανοποιημένοι έως και πολύ (18,89%) από την μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησής τους.
Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό 23,33% των επιχειρηματιών που είναι λίγο ικανοποιημένοι
έως καθόλου από την επιχείρησή τους.
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Πίνακας 3
Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις. (N=200)
(Ποσοστά Γραμμής%)
N=180
Ποσοστά Γραμμής %

Κάθε δικαιοπραξία είναι
ταυτόχρονα και ηθική.
Ο ρόλος της ηθικής σταματάει
όταν ξεκινάει το συμφέρον.
Για να συνεχίσει να υπάρχει μια
επιχείρηση και να λειτουργεί σε
μια βιώσιμη αγορά, έχει την
ευθύνη και την υποχρέωση να
υιοθετήσει μια ηθική
συμπεριφορά.
Οι επιχειρήσεις απαιτούν μία
ρεαλιστική οικονομική
προσέγγιση και όχι ηθική
Φιλοσοφία
Η έλλειψη εταιρικής ηθικής
ήταν ένας από τους βασικούς
παράγοντες που οδηγηθήκαμε
στην παγκόσμια οικονομική
κρίση
Η ηθική είναι αποτέλεσμα
εμπειριών, παιδείας και
χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου.
Πιστεύετε στην θέσπιση ηθικών
ορίων στην αγορά.
Η οικονομική κρίση οδηγεί
γενικότερα τις επιχειρήσεις σε
ανήθικες πράξεις.
Ηθικό για την επιχείρηση είναι
μόνο το να έχει έσοδα.
Η ηθική παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην επιχειρηματικότητα
και την ανάπτυξη, καθώς οι
επιχειρήσεις αποτελούν
οργανικά μέλη της κοινωνίας.

Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Συμφωνώ/Ούτε
Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Σύνολο

65,00

8,89

0,00

26,11

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

45,56

54,44

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

58,33

41,67

100,00

0,00

0,00

0,00

47,78

52,22

100,00

0,00

0,00

0,00

61,11

38,89

100,00

0,00

0,00

0,00

89,44

10,56

100,00

45,56

28,33

26,11

0,00

0,00

100,00

26,11

0,00

0,00

63,33

10,56

100,00
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Διάγραμμα 3. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις
παρακάτω προτάσεις . Ποσοστό (%)
120,00
100,00

80,00
60,00
40,00
20,00

Διαφωνώ Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ

Συμφωνώ

Η ηθική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη,
καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν…

Ηθικό για την επιχείρηση είναι μόνο το να
έχει έσοδα

Η οικονομική κρίση οδηγεί γενικότερα τις
επιχειρήσεις σε ανήθικες πράξεις.

Πιστεύετε στην θέσπιση ηθικών ορίων
στην αγορά.

Η ηθική είναι αποτέλεσμα εμπειριών,
παιδείας και χαρακτήρα του κάθε
ανθρώπου.

Πιστεύετε ότι η έλλειψη της ηθικής και της
ιδέας της δικαιοσύνης είναι από τους
βασικούς παράγοντες που οδήγησαν…

Οι επιχειρήσεις απαιτούν μία ρεαλιστική
οικονομική προσέγγιση και όχι ηθική
Φιλοσοφία

Για να συνεχίσει να υπάρχει μια επιχείρηση
και να λειτουργεί σε μια υγιή αγορά, έχει
την ευθύνη και την υποχρέωση να …

Κρίνεται ότι ο ρόλος της ηθικής σταματάει
όταν ξεκινάει το συμφέρον.

Κάθε δικαιοπραξία είναι ταυτόχρονα και
ηθική.

0,00

Συμφωνώ Απόλυτα

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες συμφωνούν με τα όσα ερωτώνται παραπάνω, κάθε νόμιμη
πράξη είναι ταυτόχρονα και ηθική (26,11%), ο ρόλος της ηθικής σταματάει όταν ξεκινάει το
συμφέρον (100,%), για να συνεχίσει να υπάρχει μια επιχείρηση και να λειτουργεί σε μια
βιώσιμη αγορά, έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να υιοθετήσει μια ηθική συμπεριφορά
(54,44%), οι επιχειρήσεις απαιτούν μία ρεαλιστική οικονομική προσέγγιση και όχι ηθική
Φιλοσοφία (100%), η έλλειψη εταιρικής ηθικής ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που
οδηγηθήκαμε στην παγκόσμια οικονομική κρίση (41,67%), η ηθική είναι αποτέλεσμα
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εμπειριών, παιδείας και χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου (52,22%). Επίσης ότι η θέσπιση ηθικών
ορίων στην αγορά συμφωνεί το (61,11%), ένα μεγάλο ποσοστό κρίνει ότι η οικονομική κρίση
οδηγεί γενικότερα τις επιχειρήσεις σε ανήθικες πράξεις (89,44%), ηθικό για την επιχείρηση
είναι μόνο το να βγάζει χρήματα (86,11%), και η ηθική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν οργανικά μέλη της
κοινωνίας (63,33%). Μικρά είναι τα ποσοστά αυτών που διαφωνούν με τις παραπάνω απόψειςιδέες.
Πίνακας 4
Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Η ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά

18

10,00

10,00

Η διοίκηση των επιχειρήσεων

40

22,22

32,22

Η οικονομική κρίση

52

28,89

61,11

Η επιδίωξη κέρδους

70

38,89

100,00

Σύνολο

180

100,00

Διάγραμμα 4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας της
δικαιοσύνης σήμερα;
Ποσοστό (%)

28,89
38,89

22,22
10,00

Η ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά Η διοίκηση των επιχειρήσεων
Η οικονομική κρίση

Η επιδίωξη κέρδους
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Και οι 4 παράγοντες που παρουσιάζονται παραπάνω, είναι σημαντικοί για την έλλειψη της
ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα. Οι επιχειρηματίες μας, με ποσοστό (38,89)%
θεωρούν πως ο πιο σημαντικός παράγοντας έλλειψης ηθικής στις επιχειρήσεις, είναι η επιδίωξη
κέρδους, γεγονός που δεν παρεκκλίνει πολύ από την ελληνική πραγματικότητα. Πολλές
επιχειρήσεις, πρωτίστως επιθυμούν να είναι κερδοφόρες και δευτερευόντως να πράττουν με
γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Επιπλέον, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η ύπαρξη
της οικονομικής κρίσεως (28,89%) που έχει πλήξει και συνεχίζει να πλήττει την οικονομία και
την κοινωνία μας γενικότερα. Με μεγάλη διαφορά, οι επιχειρηματίες προσδίδουν ευθύνες και
στην ύπαρξη του ανταγωνισμού στην αγορά (10%), ενώ ένα (22,22%) προσδίδουν στην
διοίκηση των επιχειρήσεων.

N=180

Πίνακας 5
Οι επιχειρήσεις δεν είναι ηθικές απέναντι
Ποσοστά Γραμμής %
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

Σύνολο

Στους εργαζομένους (μη πληρωμή
υπερωριών, μη καταβολή
δεδουλευμένων)

0,00

0,00

30,56

69,44

0,00

100,00

Στους καταναλωτές (παραπλανητικό
μάρκετινγκ)

0,00

0,00

19,44

67,78

12,78

100,00

Στους προμηθευτές (κακή χρήση
προσωπικών δεδομένων)

0,00

0,00

48,33

51,67

0,00

100,00

Στο περιβάλλον (η εταιρική κοινωνική
ευθύνη γίνεται για λόγους διαφήμισης
και προέχει το κέρδος)

0,00

0,00

60,00

27,22

12,78

100,00

Στην κοινωνία (γενική αδιαφορία)

0,00

0,00

10,00

90,00

0,00

100,00

Στο κράτος (διαφθορά)

0,00

0,00

16,67

19,44

63,89

100,00
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Διάγραμμα 5. Οι επιχειρήσεις δεν είναι ηθικές απέναντι
Ποσοστό (%)

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Στο κράτος (διαφθορά).

Στην κοινωνία (γενική αδιαφορία).

Στο περιβάλλον (η εταιρική
κοινωνική ευθύνη γίνεται για
λόγους διαφήμισης και προέχει το
κέρδος).

Στους προμηθευτές (κακή χρήση
προσωπικών δεδομένων).

Στους καταναλωτές
(παραπλανητικό μάρκετινγκ).

Στους εργαζομένους (μη πληρωμή
υπερωριών, μη καταβολή
δεδουλευμένων).

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Πάρα πολύ

Όπως παρατηρούμε, σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες, συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις
γενικότερα δεν είναι ηθικές απέναντι στο κράτος (με πράξεις διαφθοράς) = 63,89%, στην
κοινωνία (αδιαφορούν) = 90%, στο περιβάλλον (η ΕΚΕ γίνεται για λόγους διαφήμισηςκέρδους) = 60%, στους καταναλωτές (παραπλανητικές διαφημίσεις) = 67,78%, στους
εργαζομένους (μη πληρωμή υπερωριών, μη καταβολή δεδουλευμένων) = 69,44%. Αρκετά
συμφωνούν επίσης πως δεν είναι ηθικές και απέναντι στους προμηθευτές (κακή χρήση
δεδομένων) = 51,67%.
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Πίνακας 6
Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η πολιτική κατάσταση στη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των
επιχειρήσεων;

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
Σύνολο

Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

0
0
0
30
150
180

0
0
0
16,67
83,33
100,00

0
0
0
16,67
100,00

Διάγραμμα 6. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η
πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν
την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων; Ποσοστό (%)

16,67

83,33

Πολύ

Πάρα πολύ

Το 83,33% των επιχειρηματιών, θεωρούν ότι οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση
και γενικότερα η νέα πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, επηρέασαν την ηθική στον κόσμο
των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την ύπαρξή της ή μη στον επιχειρηματικό κόσμο.
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Πίνακας 7
Συμφωνείτε με την άποψη ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

0
0
0
18
162

0
0
0
10
90

0
0
0
10
100,00

Σύνολο

180

100

Διάγραμμα 7. Συμφωνείτε με την άποψη ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα
Ποσοστό (%)
100,00
90,00

90,00

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

30,00
20,00
10,00

10,00

0,00

Πολύ

Πάρα πολύ

Στην ερώτηση αυτή, βλέπουμε ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό
(90%). Αυτό αποδεικνύει τις ηθικές καταβολές των επιχειρηματιών.
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Πίνακας 8
Τοποθετήστε τους αριθμούς 1 έως 8 ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας (1 ελάχιστη σπουδαιότητα- 8
μέγιστη σπουδαιότητα) των παρακάτω ηθικών στοιχείων που θεωρείτε ότι συνθέτουν την επιτυχία της
επιχείρησής σας
N=180
Ποσοστά Γραμμής %
1
2
3
4
5
6
7
8
Σύνολο
0,00
0,00
0,00
12,50
87,50
100,00 200,00 400,00
0,00
Τιμιότητα
0,00
0,00
0,00
67,27
32,73
100,00
200,00
400,00
0,00
Συνέπεια
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 100,00 200,00 400,00
0,00
Ηθικότητα
55,90
0,00
10,56
22,36
11,18
100,00 144,10 288,20
55,90
Εργατικότητα
0,00
9,94
11,18
67,70
11,18
100,00
200,00
390,06
0,00
Εμπιστευτικότητα
0,00
28,33
28,89
18,89
23,89
100,00 200,00 371,67
0,00
Υπευθυνότητα
7,41
35,80
30,25
14,81
11,73
100,00 192,59 349,38
7,41
Δικαιοσύνη

Διάγραμμα 8. Τοποθετήστε τους αριθμούς 1 έως 9 ανάλογα με το βαθμό
σπουδαιότητας των παρακάτω ηθικών στοιχείων που θεωρείτε ότι συνθέτουν την
επιτυχία της επιχείρησής σας. Ποσοστό (%)
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00

1

2

3

4

5

6

Διακαιοσύνη

Υπευθυνότητα

Εμπιστοσύνη

Εργατικότητα

Ηθικότητα

Συνέπεια

Τιμιότητα

0,00

7

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, το ηθικό στοιχείο εκείνο που θεωρούν οι
επιχειρηματίες ότι συνθέτουν την επιτυχία της επιχείρησής τους είναι η ύπαρξη άριστων
σχέσεων με το προσωπικό τους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το κράτος. Αμέσως
επόμενα ηθικά στοιχεία τους είναι η τιμιότητα, η εμπιστοσύνη, η εργατικότητα, η
υπευθυνότητα, και η δικαιοσύνη.
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Πίνακας 9
Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις
N=180
Ποσοστά Γραμμής %
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Σύνολο

Οι επιχειρήσεις που πράττουν το
ηθικά σωστό, θα έχουν
μακροπρόθεσμα όφελος

0,00

0,00

0,00

10,00

90,00

100,00

Συμφωνείτε με την άποψη του
καθηγητή Μαικλ Σαντέλ να τεθούν
ηθικά όρια στην αγορά

0,00

0,00

9,44

90,56

0,00

100,00

0,00

0,00

45,56

44,44

10,00

100,00

0,00

0,00

0,00

56,11

43,89

100,00

0,00

0,00

0,00

79,44

20,56

100,00

0,00

0,00

0,00

38,33

61,67

100,00

55,00

0,00

0,00

44,44

0,56

100,00

0,00

0,00

0,00

90,00

10,00

100,00

0,00

0,00

0,00

44,44

55,56

100,00

0,00

0,00

0,00

61,67

38,33

100,00

0,00

0,00

0,00

39,44

60,56

100,00

Θεωρείτε ότι οι οικονομολόγοι
φέρουν ευθύνη για την οικονομική
κρίση που βιώνουμε
Η υιοθέτηση αλλά και η αποδοχή της
ηθικής από τις επιχειρήσεις, δεν
αποτελεί εμπόδιο για τις επιδιώξεις
τους, αλλά συμβάλλει σε αυτές
καθώς διαμορφώνει το κοινωνικό
πρόσωπο του οργανισμού
Μια επιχείρηση η οποία στηρίζεται
στην ηθική, αποκτά μεγαλύτερη
φερεγγυότητα και δημιουργεί εικόνα
εμπιστοσύνης έναντι των πελατών,
των προμηθευτών, των εργαζομένων
κλπ
Η ύπαρξη ενός κώδικα ηθικής θα
προάγει την ηθική δραστηριότητα
στα πλαίσια των επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να
δεσμεύονται από κανόνες ηθικής
καθώς ο αποκλειστικός σκοπός τους
δεν είναι άλλος από την επίτευξη των
κερδών, που θα εξασφαλίσει τελικά
την επιβίωσή τους
Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά
τους να πετύχουν τους
προκαθορισμένους στόχους τους,
υιοθετούν ανεύθυνες και ανήθικες
πρακτικές
Η ηθική , δικαιοσύνη τα ανθρώπινα
και τα δημοκρατικά δικαιώματα,
επηρεάζουν άμεσα την οικονομία.
Υπάρχει σχέση και ανάδραση μεταξύ
της ηθικής και της οικονομίας
Μία ηθική επιχείρηση πρέπει να
συνεχίσει το γενικό στόχο της
αειφορίας
Το κοινωνικό περιβάλλον ως προς τις
ανήθικες οικονομικές συμπεριφορές
και πράξεις είναι πολύ ανεκτικό
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0,00

Διαφωνώ Απόλυτα

Το κοινωνικό περιβάλλον ως προς τις ανήθικες
οικονομικές συμπεριφορές και πράξεις είναι
πολύ ανεκτικό.

Μία ηθική επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει το
γενικό στόχο της ανάπτυξης.

Υπάρχει σχέση και ανάδραση μεταξύ της
ηθικής και της οικονομίας.

Πιστεύτε ότι η υιοθέτηση αλλά και η αποδοχή
της ηθικής και της δικαιοσύνης από τις
επιχειρήσεις, δεν αποτελεί εμπόδιο για τις…
Μια επιχείρηση η οποία στηρίζεται στην
ηθική, αποκτά μεγαλύτερη φερεγγυότητα και
δημιουργεί εικόνα εμπιστοσύνης έναντι των…
Η ύπαρξη ενός κώδικα ηθικής και δικαιοσύνης
θα προάγει την ηθική δραστηριότητα στα
πλαίσια των επιχειρήσεων
Συμφωνείτε με την άποψη ότι οι επιχειρήσεις
δεν θα έπρεπενα δεσμεύονται από κανόνες
ηθικής και δικαίου, καθώς ο αποκλειστικός…
Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις, στην
προσπάθεια τους να επιτύχουν τους
προκαθορισμένους στόχους τους, υιοθετούν…

Θεωρείτε ότι οι οικονομολόγοι φέρουν ευθύνη
για την οικονομική κρίση που βιώνουμε.

Οι επιχειρήσεις που πράττουν το ηθικά σωστό,
και δίκαιο θεωρείται ότι θα έχουν
μακροπρόθεσμα όφελος.
Συμφωνείτε με την άποψη του καθηγητή
Μαικλ Σαντέλ να τεθούν ηθικά όρια στην
αγορά.
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Διάγραμμα 9. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για
κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, αναφορικά με την ηθική.
Ποσοστό (%)

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Διαφωνώ

Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ Απόλυτα

Το σύνολο των ερωτηθέντων, συμφωνούν κατά πολύ με το ότι οι επιχειρήσεις που

πράττουν το ηθικά σωστό, θα έχουν μακροπρόθεσμα όφελος (90%-πολύ), εξαιτίας του

σκληρού ανταγωνισμού, ενώ, σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Μαικλ Σαντέλ, να τεθούν

ηθικά όρια στην αγορά συμφωνεί το 90,56%, όπως επίσης ότι οι οικονομολόγοι φέρουν ευθύνη

για την οικονομική κρίση που βιώνουμε συμφωνεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Η υιοθέτηση αλλά

και η αποδοχή της ηθικής από τις επιχειρήσεις, δεν αποτελεί εμπόδιο για τις επιδιώξεις τους,
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αλλά συμβάλλει σε αυτές, καθώς διαμορφώνει το κοινωνικό πρόσωπο του οργανισμού
(56,11% - πολύ). Επιπροσθέτως, συμφωνούν με τις απόψεις, ότι μια επιχείρηση η οποία
στηρίζεται στην ηθική, αποκτά μεγαλύτερη φερεγγυότητα και δημιουργεί εικόνα εμπιστοσύνης
έναντι των πελατών, των προμηθευτών, των εργαζομένων κ.λ.π. (79,44% - πολύ), η ύπαρξη
ενός κώδικα ηθικής θα προάγει την ηθική δραστηριότητα στα πλαίσια των επιχειρήσεων
(54,50%-πολύ), οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους προκαθορισμένους
στόχους τους, υιοθετούν ανεύθυνες και ανήθικες πρακτικές (90% - πολύ), καθώς και μια ηθική
επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει το γενικό στόχο της αειφορίας (61,67% - πολύ και τέλος, το
κοινωνικό περιβάλλον ως προς τις ανήθικες οικονομικές συμπεριφορές και πράξεις είναι πολύ
ανεκτικό (60,56% - πολύ).
Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται από κανόνες ηθικής
καθώς ο αποκλειστικός σκοπός τους δεν είναι άλλος από την επίτευξη των κερδών, που θα
εξασφαλίσει τελικά την επιβίωσή τους, συμφωνεί το (55%), καθώς και η ηθική, δικαιοσύνη
τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα, επηρεάζουν άμεσα την οικονομία ,δηλ.
υπάρχει σχέση και ανάδραση μεταξύ της ηθικής και της οικονομίας, συμφωνεί το (55,56%).
Πίνακας 10
Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, αναφορικά με
την ιδέα της δικαιοσύνης (κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό.
N=180
Ποσοστά Γραμμής %
Πάρα
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Σύνολο
πολύ
Πιστεύεται ότι δικαιοσύνη σημαίνει να
0,00
0,00
0,56
40,00
59,44
100,00
κρίνονται όλοι με τους ίδιους κανόνες
Πιστεύεται ότι η δικαιοσύνη είναι μια
0,00
0,00
0,00
38,89
61,11
100,00
έννοια που άπτεται πτυχών της ηθικής,
της πολιτικής και του δικαίου
Πιστεύετε ότι η ιδέα της δικαιοσύνης
0,00
0,00
0,00
56,67
43,33
100,00
είναι η βάση κάθε δημοκρατίας
0,00
0,00
0,00
58,89
41,11
100,00
Θεωρείτε ότι η ιδέα της δικαιοσύνης
συνδέεται στενά με την αμεροληψία
Συμφωνείτε με την άποψη του Rawls «
0,00
0,00
0,00
49,44
50,56
100,00
στη δικαιοσύνη ως ακριβοδικεία» οι
άνθρωποι συμφωνούν να μοιράζονται
ο ένας την μοίρα του άλλου
Πιστεύετε ότι μπορούμε να
0,00
0,00
22,78
77,22
0,00
100,00
εξαλείψουμε ή έστω να περιορίσουμε
τις υπαρκτές αδικίες και ανισότητες
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Διάγραμμα 10. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία
από τις παρακάτω προτάσεις, αναφορικά με την ιδέα της δικαιοσύνης.
Ποσοστό (%)

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πιστεύετε ότι μπορούμε να
εξαλείψουμε ή έστω να
περιορίσουμε τις υπαρκτές
αδικίες και ανισότητες

Συμφωνείτε με την άποψη
του Rawls « στη
δικαιοσύνη ως
ακριβοδικεία» οι άνθρωποι
συμφωνούν να…

Θεωρείτε ότι η ιδέα της
δικαιοσύνης συνδέεται
στενά με την αμεροληψία;

Πιστεύετε ότι η ιδέα της
δικαιοσύνης είναι η βάση
κάθε δημοκρατίας;

Πιστεύεται ότι η
δικαιοσύνη είναι μια
έννοια που άπτεται πτυχών
της ηθικής, της πολιτικής
και του δικαίου;

Πιστεύεται ότι δικαιοσύνη
σημαίνει να κρίνονται όλοι
με τους ίδιους κανόνες;

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Πάρα πολύ

Με βάση το παραπάνω, οι επιχειρηματίες συμφωνούν γενικότερα πολύ με την άποψη ότι
η δικαιοσύνη κρίνει όλους με τους ίδιους κανόνες σε ποσοστό (59,40%), και πιστεύουν επίσης
ότι η δικαιοσύνη άπτεται των πτυχών της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου (61,11%).
Η ιδέα της δικαιοσύνης είναι η βάση της και σε αυτή στηρίζεται η Δημοκρατία μας
(56,67%), και σε μεγάλο βαθμό συνδέεται στενά με την αμεροληψία (58,89%).
Επίσης σε μεγάλο ποσοστό (50,56%) συμφωνούν με την άποψη του Rawls «στη
δικαιοσύνη ως ακριβοδικεία» ότι οι άνθρωποι μοιράζονται ο ένας την μοίρα του άλλου, και
τέλος ότι μπορούμε να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε τις υπαρκτές αδικίες και ανισότητες
(77,22% = πολύ).
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Πίνακας 11
Κυκλώστε τον αριθμό εκείνο που συμφωνεί με την επικρατούσα κατάσταση που κυριαρχεί στην
επιχείρησή σας
N=180
Ποσοστά Γραμμής %

Επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για
ανήθικη συμπεριφορά στην επιχείρησή
σας και μη εφαρμογή της ιδέας της
δικαιοσύνης;
Αποτελούν η ηθική συμπεριφορά και η
απόδοση του δικαίου βασικοί κανόνες
στην επιχείρησή σας
Στη σημερινή εποχή που κυριαρχούν τα
δόγματα της ελεύθερης αγοράς
πιστεύετε ότι γίνετε επιτακτικότερη από
ποτέ η ανάδειξη της σημασίας των
αξιών και των αρχών στην επιχείρησή
σας
Ανταμείβονται οι εργαζόμενοι με
ακεραιότητα στην επιχείρησή σας;
Από τα πάνω κλιμάκια έως τα κάτω, η
επιχείρησή σας λειτουργεί με
εντιμότητα, ακεραιότητα και σεβασμό
προς τους άλλους;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Σύνολο

0,00

0,00

45,56

36,11

18,33

100,00

0,00

0,00

10,00

90,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

20,00

100,00

0,00

0,00

29,44

70,56

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

93,33

6,67

100,00

Διάγραμμα 11. Κυκλώστε τον αριθμό εκείνο που συμφωνεί με την επικρατούσα
κατάσταση που κυριαρχεί στην επιχείρησή σας. Ποσοστό (%)

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Από τα πάνω κλιμάκια έως τα
κάτω, η επιχείρησή σας λειτουργεί
με εντιμότητα, ακεραιότητα
δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους
άλλους;

Ανταμείβονται οι εργαζόμενοι με
ακεραιότητα στην επιχείρησή σας;

Στη σημερινή εποχή που
κυριαρχούν τα δόγματα της
ελεύθερης αγοράς πιστεύετε ότι
γίνετε επιτακτικότερη από ποτέ η
ανάδειξη της σημασίας των αξιών
και των αρχών στην επιχείρησή…

Αποτελούν η ηθική συμπεριφορά
και η απόδοση του δικαίου βασικοί
κανόνες στην επιχείρησή σας;

Επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις
για ανήθικη συμπεριφορά στην
επιχείρησή σας και μη εφαρμογή
της ιδέας της δικαιοσύνης;

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Πάρα πολύ
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Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (93,33%) από τους μισούς ερωτηθέντες, εξομολογούνται πως
από τα πάνω κλιμάκια έως και τα κάτω, ότι η επιχείρησή τους λειτουργεί με εντιμότητα,
ακεραιότητα, σεβασμό και δικαιοσύνη προς τους άλλους, ενώ ακόμη απαντούν, πως η ηθική,
και η απόδοση του δικαίου, αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της επιχείρησής τους
(90%-πολύ). Στη σημερινή εποχή που κυριαρχούν τα δόγματα της ελεύθερης αγοράς και
γίνεται επιτακτικότερη από ποτέ (80%), η ανάδειξη της σημασίας των αξιών και των αρχών
στην επιχείρηση.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιχειρηματιών (45,56%), δεν επιβάλλονται
αυστηρές κυρώσεις για ανήθικη συμπεριφορά και από τη μη εφαρμογή της ιδέας της
δικαιοσύνης αλλά και οι εργαζόμενοι ανταμείβονται με ακεραιότητα στην επιχείρησή τους
(70,56% -πολύ).

Πίνακας 12
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σας για την επιχείρησή σας;
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό (%)

Αθροιστικό Ποσοστό(%)

Να διατηρηθεί στο ίδιο μέγεθος

16

8,89

8,89

Να αυξηθούν τα κέρδη της αργά
και σταθερά
Να αυξηθούν τα κέρδη της με
γρήγορο ρυθμό
Να την μεταβιβάσω στα παιδιά
μου/στην οικογένειά μου

37

20,56

29,44

59

32,78

62,22

68

37,78

100,00

Να την πουλήσω

0

0

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

0

0

180

100

Σύνολο
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Διάγραμμα 12. Ποιoi είναι οι σχεδιασμοί σας για το μέλλον της επιχείρησή σας
Ποσοστό (%)

32,78

20,56

8,89

37,78

α. Να διατηρηθεί στο ίδιο μέγεθος
β. Να αυξηθούν τα κέρδη της αργά και σταθερά
γ. Να αυξηθούν τα κέρδη της με γρήγορο ρυθμό
δ. Να την μεταβιβάσω στα παιδιά μου/στην οικογένειά μου

Το 20,56% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών, όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδιά τους για
την επιχείρησή τους, επιθυμούν να αυξηθούν τα κέρδη τους με αργό και σταθερό ρυθμό, ενώ
δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιχειρηματίες (37,78%) που έχουν την επιθυμία να μεταβιβάσουν
την επιχείρησή τους στα παιδιά και την οικογένειά τους, με σκοπό να συνεχίσουν την
παράδοση της οικογένειας. Υπάρχουν βέβαια και οι λεγόμενοι «ανυπόμονοι επιχειρηματίες»
(32,78%), οι επιχειρηματίες που επιδιώκουν άμεση αύξηση των εσόδων και κερδών τους.

2.9.

Συσχέτιση Μεταβλητών
Σημαντικό θεωρήθηκε στο τέλος της έρευνας να γίνουν κάποιες συσχετίσεις των

ερωτήσεων για να διασταυρώσουμε με ποιο τρόπο δίνουν απαντήσεις σε κατηγορίες μιας
μεταβλητής οι ερωτώμενοι κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας μιας άλλης μεταβλητής. Με
αυτό τον τρόπο, εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Εξετάζουμε δηλαδή αν οι δυο
μεταβλητές που διασταυρώνονται στον πίνακα διπλής εισόδου είναι ανεξάρτητες ή
εξαρτημένες.
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Στον παρακάτω πίνακα ελέγχθηκε κατά πόσο συγκλίνουν οι απόψεις των επιχειρηματιώναντρών και γυναικών σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας
της δικαιοσύνης σήμερα, όπως παρατηρούμε και οι γυναίκες (53,33%) πιστεύουν ότι η
οικονομική κρίση ευθύνεται ενώ οι άντρες (48,57%) συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με την
άποψη ότι η επιδίωξη κέρδους ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας της
δικαιοσύνης σήμερα. Αντίστοιχα, κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square
βλέπουμε ότι p-value=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι
δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, έχουμε στατιστική σημαντική θετική
συσχέτιση.

Πίνακας d1-q04. 1. Φύλο επιχειρηματία * 4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας
της δικαιοσύνης σήμερα; Crosstabulation
4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της
ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα;
Σύνολ
Η διοίκηση
η
Η ύπαρξη
Η
1. Φύλο
των
επιδίωξ ο
ανταγωνισμο
οικονομική
επιχειρηματία
επιχειρήσεω
η
ύ στην αγορά
κρίση
ν
κέρδους
N
18
24
12
51
105
Άνδρας
% στη Γραμμή
17,14
22,86
11,43
48,57 100,00
% στη Στήλη
100,00
60,00
23,08
72,86
58,33
N
0
16
40
19
75
Γυναίκα
% στη Γραμμή
0,00
21,33
53,33
25,33 100,00
% στη Στήλη
0,00
40,00
76,92
27,14
41,67
N
18
40
52
70
180
Σύνολο
% στη Γραμμή
10,00
22,22
28,89
38,89 100,00
% στη Στήλη
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
Chi-Square Tests
Στατιστική
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

45,571

Βαθμοί
Ελευθερίας
3

52,633

3

0,000

0,681

1

0,409

Τιμή

p-value
0,000

180

Ηο: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύτους
Η1: Οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι
p-value=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση,
δηλαδή οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
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Διάγραμμα d1-q04. 1. Φύλο επιχειρηματία * 4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της
ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα;
Ποσοστό (%)
60,00
50,00

53,33

40,00

48,57

30,00
20,00
10,00

25,33

22,8621,33

17,14

11,43

0,00
0,00
Η ύπαρξη
ανταγωνισμού στην
αγορά

Η διοίκηση των
επιχειρήσεων
Άνδρας

Η οικονομική κρίση

η επιδίωξη κέρδους

Γυναίκα

Στον αμέσως επόμενο πίνακα ελέγχθηκε κατά πόσο συγκλίνουν οι απόψεις των
επιχειρηματιών-αντρών και γυναικών- σχετικά με τις αλλαγές που επέφεραν η οικονομική
κρίση και γενικότερα η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και να θεωρούν
ότι επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων, όπως παρατηρούμε και οι γυναίκες
(100%) και οι άντρες (71,43%) πιστεύουν ότι οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και
γενικότερα η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, επηρέασαν πάρα πολύ
την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου
Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι p-value=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση, δηλαδή οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, έχουμε στατιστική
σημαντική θετική συσχέτιση.

Πίνακας d1-q06. 1. Φύλο επιχειρηματία * 6. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η
πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των
επιχειρήσεων; Crosstabulation
6. Οι αλλαγές που επέφεραν η
οικονομική κρίση και γενικότερα η
πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα
τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι
Σύνολο
επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των
επιχειρήσεων;
1. Φύλο
Πολύ
Πάρα πολύ
επιχειρηματία
Άνδρας
N
30
75
105
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% στη Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη Γραμμή
% στη Στήλη

Γυναίκα

Σύνολο

Στατιστική
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association

28,57
100,00
0
0,00
0,00
30
16,67
100,00

Chi-Square Tests
Βαθμοί
Τιμή
Ελευθερίας
25,714
1
36,565
0,000

71,43
50,00
75
100,00
50,00
150
83,33
100,00

100,00
0,00
75
100,00
0,00
180
100,00
0,00

p-value
0,000

1
0

0,000
0,000

26

Ηο: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύτους
Η1: Οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι pvalue=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι δύο
μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Διάγραμμα d1-q06. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η
πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν
την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων;
Ποσοστό (%)
100,00

100,00

90,00
80,00
70,00

71,43

60,00

50,00
40,00
30,00
20,00

28,57

10,00

0,00

0,00

Πολύ

Πάρα πολύ
Άνδρας

Γυναίκα
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Επιπρόσθετα, ελέγξαμε κατά πόσο συγκλίνουν οι απόψεις των επιχειρηματιών-αντρών και
γυναικών σχετικά με το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα. Όπως παρατηρούμε και οι γυναίκες
(100%) και οι άντρες (82,86%) συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με την άποψη ότι το χρήμα
δεν τα αγοράζει όλα. Αντίστοιχα, κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square
βλέπουμε ότι p-value=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι
δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, έχουμε στατιστική σημαντική θετική
συσχέτιση.

Πίνακας d1-q07. 1. Φύλο επιχειρηματία * 7. Συμφωνείτε με την άποψη ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα
7. Συμφωνείτε με την άποψη ότι το
χρήμα δεν τα αγοράζει όλα
1. Φύλο
επιχειρηματία
Άνδρας

Γυναίκα

Σύνολο

Στατιστική
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association

N
% στη Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη Γραμμή
% στη Στήλη

Πολύ

Πάρα πολύ

18
17,14
100,00
0
0,00
0,00
18
10,00
100,00

87
82,86
53,70
75
100,00
46,30
162
90,00
100,00

Chi-Square Tests
Βαθμοί
Τιμή
Ελευθερίας
14,286
1
20,820
0,000

1
0

Σύνολο

105
100,00
0,00
75
100,00
0,00
180
100,00
0,00

p-value
0,000
0,000
0,000

14

Ηο: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύτους
Η1: Οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι pvalue=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι δύο
μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
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Διάγραμμα d1-q07. Συμφωνείτε με την άποψη ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα
Ποσοστό (%)
100,00

100,00

90,00
80,00

82,86

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

17,14

0,00

0,00

Πολύ

Πάρα πολύ
Άνδρας

Γυναίκα

Στον παρακάτω πίνακα ελέγχθηκε κατά πόσο συγκλίνουν το μορφωτικό επίπεδο των
επιχειρηματιών σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας της
δικαιοσύνης σήμερα. Όπως παρατηρούμε οι Απόφοιτοι Δημοτικού (100%) πιστεύουν ότι η
ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά ευθύνεται, οι Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου (81,25%)
συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με την άποψη ότι η επιδίωξη κέρδους ευθύνεται για την
έλλειψη της ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα, οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (52,94%) η
επιδίωξη κέρδους, οι Απόφοιτοι ΙΕΚ (100%) η διοίκηση των επιχειρήσεων και τέλος οι
Απόφοιτοι μεταπτυχιακού-διδακτορικού (100%) ότι ευθύνεται η οικονομική κρίση.
Αντίστοιχα, κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι pvalue=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι δύο μεταβλητές
δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, έχουμε στατιστική σημαντική θετική συσχέτιση.
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Πίνακας d4-q04. 4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; * 4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της
ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα; Crosstabulation

4. Ποιο είναι το
μορφωτικό σας επίπεδο;

Απόφοιτος Δημοτικού

Απόφοιτος
Γυμνασίου/Λυκείου

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απόφοιτος ΙΕΚ

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικ
ό

Σύνολο

N
% στη
Γραμμή
% στη
Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη
Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη
Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη
Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη
Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη
Στήλη

4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και
της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα;
Η διοίκηση
η
Η ύπαρξη
Η
των
επιδίωξ
ανταγωνισμο
οικονομικ
επιχειρήσεω
η
ύ στην αγορά
ή κρίση
ν
κέρδους
18
0
0
0

Σύνολ
ο

18

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0

0

12

52

64

0,00

0,00

18,75

81,25

100,00

0,00

0,00

23,08

74,29

35,56

0

16

0

18

34

0,00

47,06

0,00

52,94

100,00

0,00

40,00

0,00

25,71

18,89

0

24

0

0

24

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

60,00

0,00

0,00

13,33

0

0

40

0

40

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

76,92

0,00

22,22

18

40

52

70

180

10,00

22,22

28,89

38,89

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Chi-Square Tests
Στατιστική
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

421,279

Βαθμοί
Ελευθερίας
12

355,796

12

0,000

0,046

1

0,830

Τιμή

p-value
0,000

180

Ηο: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Η1: Οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
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Κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι
p-value=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση,
δηλαδή οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Διάγραμμα d4-q04. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της
ηθικής και της ιδέας της
δικαιοσύνης σήμερα;

100,00

100,00

100,00

81,25
47,06

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

52,94

18,75

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,…

0,00

Η ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά

Η διοίκηση των επιχειρήσεων

Η οικονομική κρίση

η επιδίωξη κέρδους

0,00

Επιπλέον, στον παρακάτω πίνακα ελέγχθηκε κατά πόσο συγκλίνουν το μορφωτικό επίπεδο
των επιχειρηματιών σχετικά με τις αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα
η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αν θεωρούν ότι επηρέασαν την
ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όπως παρατηρούμε οι Απόφοιτοι Δημοτικού (100%)
πιστεύουν ότι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η πολιτική κατάσταση
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια επηρέασαν πάρα πολύ την ηθική στον κόσμο των
επιχειρήσεων, γεγονός που ισχύει και για όλα τα άλλα επίπεδα μορφωτικού επιπέδου, οι
Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου (81,25%), οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (52,94%), οι Απόφοιτοι ΙΕΚ
(100%) και τέλος οι Απόφοιτοι μεταπτυχιακού-διδακτορικού (100%). Αντίστοιχα, κοιτάζοντας
το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι p-value=0.000<0,05 επομένως
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους, έχουμε στατιστική σημαντική θετική συσχέτιση.
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Πίνακας d1-q08. 4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; * 6. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική
κρίση και γενικότερα η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν
την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων; Crosstabulation
6. Οι αλλαγές που
επέφεραν η οικονομική
κρίση και γενικότερα η
πολιτική κατάσταση στη
χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, θεωρείτε ότι
Σύνολο
επηρέασαν την ηθική στον
κόσμο των επιχειρήσεων;
4. Ποιο είναι το μορφωτικό
σας επίπεδο;

Απόφοιτος Δημοτικού

Απόφοιτος
Γυμνασίου/Λυκείου

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απόφοιτος ΙΕΚ

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

Σύνολο

Πολύ
N
% στη
Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη Στήλη
N
% στη
Γραμμή
% στη Στήλη

Πάρα πολύ
0

18

18

0,00

100,00

100,00

0,00
12

12,00
52

0,00
64

18,75

81,25

100,00

40,00
18

34,67
16

0,00
34

52,94

47,06

100,00

60,00
0

10,67
24

0,00
24

0,00

100,00

100,00

0,00
0

16,00
40

0,00
40

0,00

100,00

100,00

0,00
30

26,67
150

0,00
180

16,67

83,33

0,00

100,00

100,00

0,00

Chi-Square Tests
Στατιστική
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

48,812

Βαθμοί
Ελευθερίας
4

53,416

4

0,000

3,591

1

0,058

Τιμή

p-value
0,000

180

Ηο: Οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Η1: Οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
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Κοιτάζοντας το p-value του ελέγχου Pearson Chi-Square βλέπουμε ότι
p-value=0.000<0,05 επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση,
δηλαδή οι δύο μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Διάγραμμα d4-q06. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και
γενικότερα η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια,
θεωρείτε ότι επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων;
Ποσοστό (%)
100,00
100,00
100,00
81,25
52,94
47,06
18,75
0,00

0,00

Πολύ

0,00

Πάρα πολύ
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2.10. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας, παρατηρούμε ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρηματιών είναι άντρες ηλικίας 45-54 ετών
κυρίως. Παρά τις ζωτικές αλλαγές που έχουν συμβεί στην κοινωνία, οι γυναίκες είναι πιο
δύσκολο να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική μονάδα, ενώ οι νέοι ηλικίας 18-24 ετών
δυσκολεύονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση λόγω του φόβου της αποτυχίας. Για το
μορφωτικό επίπεδο των επιχειρηματιών, προκύπτει ότι περισσότεροι είναι απόφοιτου Λυκείου
(35,56%), οι δε κάτοχοι Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Διπλώματος (22,22%) ενώ το αμέσως
επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν εκείνοι, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από κάποιο
Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ (18,89%). Σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων, η έρευνα ανέδειξε ότι
οι περισσότερες επιχειρήσεις απασχολούν 1-9 υπαλλήλους (51,11%), ενώ το αμέσως επόμενο
ποσοστό (29,44%) είναι επιχειρήσεις που απασχολούν 10-49 άτομα προσωπικό. Όσον αφορά
τον ετήσιο τζίρο, ποσοστό 26,67% των επιχειρήσεων, είχε από 15.001 έως 20.000 ευρώ, το
22,78% από 20.001 έως 25.000 ευρώ, και από 25.001 ποσοστό (22,22%). Αυτό κατά τη γνώμη
μου, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την σημερινή ελληνική πραγματικότητα.
Αναφορικά με την μορφή των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε ατομικές
επιχειρήσεις (33,89%), οι ομόρρυθμες εταιρείες σε ποσοστό (25%), με τελευταία τις Ανώνυμες
Εταιρείες με ποσοστό (8,89%), ενώ συγχρόνως δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι (57,78%)
από την μέχρι σήμερα πορεία τους, όμως μπορούμε να πούμε ότι φοβούνται για την περαιτέρω
ανάπτυξη της επιχείρησής τους, καθώς οι περισσότερες δεν λειτουργούν μέσα στα πλαίσια,
τους κανόνες και τις αξίες της ηθικής.
Οι Επιχειρηματίες πιστεύουν ότι η ηθική είναι ο βασικός παράγοντας για την
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την αξιοπιστία τη δικαιοσύνη και τη θετική εικόνα μιας
επιχείρησης. Όμως οι αλλαγές και γενικότερα το εναλλασσόμενο οικονομικό και πολιτικό
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κλίμα που ζούμε από τότε που ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2007, έχει
επηρεάσει την ύπαρξη και υιοθέτηση της ηθικής στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η έλλειψή της
ήταν και ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγηθήκαμε στην διεθνή αυτή οικονομική
κρίση που οι συνέπειές της -υψηλό δημόσιο χρέος, τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, μεγάλο
έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών- έχουν επηρεάσει πολλές χώρες όπως και τη δική
μας, οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Η οικονομική κρίση οδηγεί γενικότερα τις
επιχειρήσεις σε ανήθικες πράξεις.
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, την ευθύνη για την έλλειψη της επιχειρηματικής ηθικής
σήμερα έχει η επιδίωξη του κέρδους, η διοίκηση των επιχειρήσεων και η ύπαρξη του
ανταγωνισμού στην αγορά. Οι επιχειρήσεις που θα πράξουν το ηθικά σωστό θα είναι και αυτές
που θα καταφέρουν να επιτύχουν ένα μακροπρόθεσμο όφελος και να διαμορφώσουν το
κοινωνικό πρόσωπο του οργανισμού. Η επιχείρηση, η οποία στηρίζεται στην ηθική και στη
δικαιοσύνη, αποκτά μεγαλύτερη φερεγγυότητα και δημιουργεί εικόνα εμπιστοσύνης έναντι
των πελατών, των προμηθευτών, των εργαζομένων, κλπ.
Επιπροσθέτως, η οικονομική ηθική και η ιδέα της δικαιοσύνης, αποτελεί θα λέγαμε τους
βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και για τη συνέχιση
δηλαδή του γενικότερου στόχου της αειφορίας. Σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες που απάντησαν
στις ερωτήσεις μας, προσπαθούν να εντάξουν την ηθική συμπεριφορά την ιδέα της
δικαιοσύνης, ως τους βασικότερους τομείς και κανόνες στην επιχείρησή τους, ενώ συγχρόνως
προσπαθούν όλο το προσωπικό τους, από τα πάνω έως τα κάτω κλιμάκια, να λειτουργεί με
εντιμότητα, ακεραιότητα και σεβασμό προς τους άλλους (πελάτες, προμηθευτές, κλπ).
Όσον αφορά τους λόγους που οδηγούν τους επιχειρηματίες να παίρνουν ανήθικες
αποφάσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, αυτοί είναι είναι η επίτευξη
κερδών, που θα εξασφαλίσει τελικά την επιβίωσή τους (55%), ενώ το (55,56%) συμφωνεί ότι
η ηθική, η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα, επηρεάζουν άμεσα την
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ευρύτερη οικονομία και είναι εμφανής η σχέση και ανάδραση μεταξύ της ηθικής και της
οικονομίας,
Το σύνολο των ερωτηθέντων, συμφωνούν κατά πολύ με το ότι οι επιχειρήσεις που
πράττουν το ηθικά σωστό, θα έχουν μακροπρόθεσμα όφελος (90%-πολύ), εξαιτίας του
σκληρού ανταγωνισμού, ενώ, σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Μαικλ Σαντέλ, να τεθούν
ηθικά όρια στην αγορά συμφωνεί το 90,56%, όπως επίσης συμφωνεί το μεγαλύτερο ποσοστό
για το ότι οι οικονομολόγοι φέρουν ευθύνη για την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Η
υιοθέτηση αλλά και η αποδοχή της ηθικής από τις επιχειρήσεις, δεν αποτελεί εμπόδιο για τις
επιδιώξεις τους, αλλά συμβάλλει σε αυτές, καθώς διαμορφώνει το κοινωνικό πρόσωπο του
οργανισμού (56,11% - πολύ). Επιπροσθέτως, συμφωνούν με τις απόψεις, ότι μια επιχείρηση η
οποία στηρίζεται στην ηθική, αποκτά μεγαλύτερη φερεγγυότητα και δημιουργεί εικόνα
εμπιστοσύνης έναντι των πελατών, των προμηθευτών, των εργαζομένων κλπ (79,44% - πολύ),
η ύπαρξη ενός κώδικα ηθικής θα προάγει την ηθική δραστηριότητα στα πλαίσια των
επιχειρήσεων (54,50%-πολύ), οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους
προκαθορισμένους στόχους τους, υιοθετούν ανεύθυνες και ανήθικες πρακτικές (90% - πολύ),
καθώς και μια ηθική επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει το γενικό στόχο της αειφορίας (61,67% πολύ )και τέλος, το κοινωνικό περιβάλλον ως προς τις ανήθικες οικονομικές συμπεριφορές και
πράξεις είναι πολύ ανεκτικό (60,56% - πολύ).
Με βάση το παραπάνω, οι επιχειρηματίες συμφωνούν γενικότερα πολύ με την άποψη ότι
η δικαιοσύνη κρίνει όλους με τους ίδιους κανόνες σε ποσοστό (59,40%), και πιστεύουν επίσης
ότι η δικαιοσύνη άπτεται των πτυχών της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου (61,11%).
Η ιδέα της δικαιοσύνης είναι η βάση της και σε αυτή στηρίζεται η Δημοκρατία μας
(56,67%), και σε μεγάλο βαθμό συνδέεται στενά με την αμεροληψία (58,89%).
Επίσης σε μεγάλο ποσοστό (50,56%) συμφωνούν με την άποψη του Rawls «στη
δικαιοσύνη ως ακριβοδικεία» ότι οι άνθρωποι μοιράζονται ο ένας την μοίρα του άλλου, και
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τέλος ότι μπορούμε να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε τις υπαρκτές αδικίες και ανισότητες
(77,22% = πολύ).
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (93,33%) από τους μισούς ερωτηθέντες, εξομολογούνται πως
από τα πάνω κλιμάκια έως και τα κάτω, ότι η επιχείρησή τους λειτουργεί με εντιμότητα,
ακεραιότητα, σεβασμό και δικαιοσύνη προς τους άλλους, ενώ ακόμη απαντούν, πως η ηθική,
και η απόδοση του δικαίου, αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της επιχείρησής τους
(90%-πολύ). Στη σημερινή εποχή που κυριαρχούν τα δόγματα της ελεύθερης αγοράς και
γίνεται επιτακτικότερη από ποτέ (80%), η ανάδειξη της σημασίας των αξιών και των αρχών
στην επιχείρηση.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιχειρηματιών (45,56%), δεν επιβάλλονται
αυστηρές κυρώσεις για ανήθικη συμπεριφορά και από τη μη εφαρμογή της ιδέας της
δικαιοσύνης αλλά και οι εργαζόμενοι ανταμείβονται με ακεραιότητα στην επιχείρησή τους
(70,56% -πολύ).
Το 20,56% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών, όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδιά τους για
την επιχείρησή τους, επιθυμούν να αυξηθούν τα κέρδη τους με αργό και σταθερό ρυθμό, ενώ
δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιχειρηματίες (37,78%) που έχουν την επιθυμία να μεταβιβάσουν
την επιχείρησή τους στα παιδιά και την οικογένειά τους, με σκοπό να συνεχίσουν την
παράδοση της οικογένειας. Υπάρχουν βέβαια και οι λεγόμενοι «ανυπόμονοι επιχειρηματίες»
(32,78%), οι επιχειρηματίες που επιδιώκουν άμεση αύξηση των εσόδων και κερδών τους.
Αβίαστα καταλήγουμε λοιπόν ότι η ηθική και η ιδέα της δικαιοσύνης αποτελεί μια
καινοτόμο προσέγγιση για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικής
κοινωνικής οικονομίας. Είναι επιθυμητό όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί να εφαρμόσουν
μια πιο ηθική κοινωνική και δίκαιη προσέγγιση στις δραστηριότητές τους, κάτι που παρότι δεν
αποτελεί θεσμοθετημένη δέσμευση, όλες οι χώρες έχουν την υποχρέωση να βελτιώσουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπεράσματα και Προτάσεις
Στην ανταγωνιστική κοινωνία, οι εσωτερικοί δεσμοί προβάλλουν κατ’ αρχάς σαν
αναγκαιότητα επιβίωσης της ανθρωπότητας.
Η θετική έκφανση του εσωτερικού δεσμού της ανθρωπότητας, συνίσταται στην ωρίμανση
εκείνων των αναγκαίων και ικανών αντικειμενικών όρων (υπέρβαση του αγώνα για επιβίωση
και κατίσχυση, ικανοποίηση κατά τον βέλτιστο τρόπο των αναγκών, καθολική πρόσβαση σε
δημιουργικές δραστηριότητες, πραγματική κοινωνικοποίηση του χαρακτήρα της εργασίας,
κ.ο.κ.) που οδηγούν στην ενοποίηση της ανθρωπότητας, στην αυθεντικά ανθρώπινη ιστορία
της.
Όταν αυτό θα καταστεί εφικτό, θα σημάνει και την πραγμάτωση της ηθικής και την
επίτευξη της αυθεντικής, της πανανθρώπινης δικαιοσύνης. Οπότε και η ηθική θα καταστεί
πτυχή αδιαχώριστη της

συνθετικής

συνείδησης

των ολόπλευρα αναπτυσσόμενων

προσωπικοτήτων. Θα λέγαμε με βεβαιότητα ότι η ηθική σήμερα βρίσκεται στην επικαιρότητα
δεδομένου

ότι

η

ανθρωπότητα

αντιμετωπίζει

έντονο

πρόβλημα

επικοινωνίας,

αλληλοκατανόησης και σεβασμού της ετερότητας.
Ωστόσο, η ριζική ανασυγκρότηση της ανθρωπότητας σαν εσωτερικά ενιαίου όλου, η
μετάβαση στην αυθεντικά ανθρώπινη ιστορία, δεν συνιστά απλή ηθική αξίωση αποκατάστασης
της δικαιοσύνης, αλλά μια αδήριτη αναγκαιότητα, η μη επίτευξη της οποίας θα οδηγήσει στην
αυτοκαταστροφή.
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να ανακτήσουν- αποκτήσουν τον
ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα, που απώλεσαν στρεφόμενοι στην ικανοποίηση των
οικονομικών δεικτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσουν την κερδοφορία τους .
Ούτε ότι ο «ηθικός» απολογισμός πρέπει να αντικαταστήσει τον οικονομικό. Μαζί όμως με
αυτόν, μια επιχείρηση είναι σκόπιμο να απολογείται και για τα υπόλοιπα ζητήματα που την
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αφορούν. Η ηθική συμπεριφορά ενός οργανισμού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ηθική
επαγγελματική συμπεριφορά των εργαζομένων σε αυτή, αλλά και το αντίθετο, ένας άνθρωπος
με ηθικές κοινωνικά αρχές αντιδρά ποικιλοτρόπως όταν η συμπεριφορά της επιχείρησης που
εργάζεται προσεγγίζει το όριο της κοινωνικά μη αποδεκτής συμπεριφοράς.
Θα πρέπει η επιχείρηση και η κοινωνία γενικότερα να έχει ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό, οι ηθικές τους προσδοκίες να ξεπερνούν τις ηθικές απαιτήσεις και τους
νόμους, να έχουν ενδιαφέρον για τις ευπαθείς ομάδες και να μην ακολουθούν Επιχειρηματικές
πρακτικές εξαπάτησης.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να αναδείξουν οι εταιρείες το ρόλο της εταιρικής
διακυβέρνησης, που αποτελεί ίσως τον πιο βασικό μηχανισμό διασφάλισης ηθικής
συμπεριφοράς των επιχειρήσεων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Είναι ένας μηχανισμός
έκφρασης, εφαρμογής και διασφάλισης ενός συστήματος αξιών, που κρατά το σύνολο του
οργανισμού σε μια συνεχή εγρήγορση και ωθεί προς την τήρηση της νομιμότητας και της
αρετής.
Σήμερα η οικονομία μας μπορεί να παράγει αγαθά και υπηρεσίες, σχεδόν σε απεριόριστη
κλίμακα. Όμως η ευημερία δεν διασφαλίζεται μόνο μέσα από ένα οικονομικό σύστημα, αλλά
μέσω ηθικής συμπεριφοράς και ήθους.
Το γεγονός ότι οι ηθικοί κανόνες εξαιρούνται συνεχώς από την οικονομική ζωή αυτό
αποσταθεροποιεί το σύστημα και σαν αντίδοτο προτείνεται η ιδέα της Ηθικής Οικονομίας45.
Η Ηθική οικονομία θα εξασφαλίσει ευημερία, καθώς θα ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες
του πληθυσμού για ασφάλεια, αναγνώριση και απόδειξη της αξίας του καθενός. Η Ηθική
οικονομία καθιστά πιο εύκολη την κοινωνική ισότητα. Καθώς το οικονομικό σύστημα
απομακρύνεται από τους κανόνες της ηθικής και της δικαιοσύνης , η κοινωνία χάνει την
σταθερότητά της. Η οικονομία της ελεύθερης αγοράς τρέχει πίσω από το κέρδος.

45

Ερολ Ουσέρ, Ηθική Οικονομία, Μια νέα Ιδέα Μάρκετινγκ, σελ.16, Εκδόσεις Ψυχογιός, Ιούνιος 2011.
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Σήμερα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός ενισχύει την ανάπτυξη
της οικονομίας, στοιχείο ευεργετικό για την κοινωνία. Με την αυξανόμενη όμως
ανταγωνιστική πίεση, γινόμαστε στρατηγικοί μελετητές των προσωπικών μας κερδών. Με
αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που αποσταθεροποιούν την
κοινωνική δομή και καθιστούν την οικονομία μας αναποτελεσματική. Η επιστροφή στους
ηθικούς κανόνες θεωρείται απαραίτητη και επιτυγχάνεται με την δημόσια οικονομική πολιτική.
Και αυτό αφορά περισσότερο την ηθική συνείδηση των ατόμων.
Για πολλά χρόνια οι ηθικοί κανόνες είχαν χαθεί μέσα στην οικονομική ζωή και αυτή η
τάση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η Ηθική ανανέωση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της
ευημερίας και της σταθερότητας της οικονομίας.

Η Ηθική οικονομία έχει οικονομική και

ηθική διάσταση. Ενθαρρύνει την οικονομική παραγωγικότητα. Από την ηθική πλευρά
καθιερώνει μια ισορροπία ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς.
H Ηθική Οικονομία ενισχύει την πρόοδο, δεν αντικαθιστά την οικονομία της αγοράς,
ωστόσο καθιστά δυνατή την αλλαγή που έχει θετικό αντίκτυπο στην ηθική μεταμόρφωση που
ευνοεί την σταθερότητα του συστήματος και είναι η κύρια αρχή του κοινωνικού συστήματος.
Οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν τρείς ηθικές υποχρεώσεις ως αφετηρία της Ηθικής
Οικονομίας. Την ευθύνη για παραγωγικότητα, την ατομική υποχρέωση για κερδοφορία και την
προσωπική υποχρέωση για ανταγωνιστικότητα Οι ηθικοί κανόνες μας λένε να μοιραζόμαστε.
Ζούμε όμως σε έναν άδικο κόσμο όπου μια μικρή ομάδα ατόμων έχει τα πάντα και η
πλειοψηφία έχει ελάχιστα.46 Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρειαζόμαστε μια
ηθική αγορά που θα στηρίζεται στην ιδέα της δικαιοσύνης και της ελεύθερης επιλογής. Είναι
βέβαια φανερό ότι οι ηθικές αξίες έχουν σταδιακά εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, από την
οπτική των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση των οικονομικών στοιχείων.
Αυτή η κατάσταση οδηγεί στη χειροτέρευση της οικονομικής εικόνας και στην έλλειψη
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Ερολ Ουσέρ, Ηθική Οικονομία, Μια νέα Ιδέα Μάρκετινγκ, σελ.134, Εκδόσεις Ψυχογιός, Ιούνιος 2011.
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εμπιστοσύνης του κόσμου, όσον αφορά στην υπευθυνότητα των εταιρειών. Η Ηθική οικονομία
παρέχει κοινωνική ισότητα, στοχεύει στη διασφάλιση της ευημερίας και αποτελεί διορθωτική
δύναμη για το οικονομικό μας σύστημα που έχει χάσει την ισορροπία του.
Επιπρόσθετα το Δίκαιο σε σχέση με ζητήματα της οικονομικής δράσης, με στόχο την
επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και την προστασία από παράγοντες
κερδοσκοπίας δεν συμβάλλει απλώς αλλά διαμορφώνει το οικονομικό περιβάλλον, σε σχέση
δε με τον χρηματοοικονομικό τομέα το δίκαιο καλείται να διαμορφώσει μακροοικονομικά και
μικροοικονομικά τους όρους οικοδόμησης του κεντρικού πυλώνα της οικονομίας, της αγοράς
χρήματος και κεφαλαίου και κάθε άλλης διαπραγματεύσιμης αξίας, τα οποία είναι η κινητήρια
δύναμη για την υλοποίηση κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Και καλείται να το πράξει αυτό,
γιατί το Δίκαιο είναι ο μοναδικός παράγων ικανός να δημιουργήσει και εδραιώσει αίσθημα
ασφάλειας και θετικής ψυχολογίας, αφού η θεσμική θωράκιση, την οποία δύναται να παρέχει,
μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την προστασία ενός αληθινού δημόσιου αγαθού, ενώ είναι
βέβαιο ότι το Δίκαιο συνιστά πυλώνα της πραγματικής οικονομίας.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μετά την εμφάνιση της κρίσης η ΕΕ διέγνωσε τις υφιστάμενες
παθογένειες και προχώρησε στην ταχύτατη υλοποίηση ενός πολύ εκτεταμένου προγράμματος
θεσμικής κατοχύρωσης της χρηματοοικονομικής αγοράς της. Η Δικαιοσύνη, σαν παράγων
σταθερότητας και ασφάλειας μπορεί να δημιουργήσει επανεκκίνηση των αγορών και να
αντιμετωπίσει όλες εκείνες τις αδυναμίες που δημιούργησαν την οικονομική κρίση.47
Είναι γεγονός ότι οι κοινωνίες έχουν κουραστεί από υπερβολική δόση ηθικολογίας χωρίς
αντίκρισμα. Αναμένουν πολιτικές και πράξεις οι οποίες θα εδράζονται στην ηθική της
δημοκρατίας και της κατοχύρωσης του πρωταγωνιστικού ρόλου του πολίτη στις δημοκρατικές
διαδικασίες.

47

Θεόδωρος Κουτσούμπας, Ο ρόλος του Δικαίου στη διαμόρφωση των συνθηκών της χρηματοοικονομικής
αγοράς, σελ.17, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016.
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Η χώρα μας, διανύει τον έβδομο χρόνο ύφεσης με δυσκολία προοπτικής ανάκαμψης. Για
πολλούς το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος,
για άλλους η ανισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο. Τα δύο αυτά ελλείμματα, έχουν βέβαια
πολύ αρνητικές συνέπειες αλλά δεν αποτελούν αυτά την αιτία της κρίσης ή το βασικό εμπόδιο
για την ανάκαμψη.
Τα δύο αυτά ελλείμματα είναι απλά συμπτώματα του πραγματικού ελλείμματος που τα
δημιούργησε και τα τροφοδοτεί και που είναι το «θεσμικό έλλειμμα», η απουσία δηλαδή
αποτελεσματικών θεσμών που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα
η παρουσία αναποτελεσματικών θεσμών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της ελληνικής
οικονομίας. Σαν αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία δεν έχει το απαραίτητο υπόστρωμα
(ανοικτή αγορά και αποτελεσματικοί θεσμοί) για να λειτουργήσει.
Σύμφωνα με τον μεγάλο Αμερικανό οικονομολόγο και πολιτικό επιστήμονα Mancur
Olson(Dixit&Olson1996),για να αναπτυχθεί μια χώρα θα πρέπει να ισχύσουν τρεις
τουλάχιστον προϋποθέσεις: να έχει ανοικτές αγορές, να πλαισιώνονται αυτές από θεσμικό
πλαίσιο κατάλληλο για οικονομική ανάπτυξη(με τις κατάλληλες δηλαδή θεσμικές και
συνταγματικές δομές) αλλά και να διαθέτει ελίτ που να κατανοούν τις οικονομικές έννοιες.
Η αλήθεια είναι ότι οι θεσμοί αντιμετωπίζονταν σαν εμπόδια από τους οικονομολόγους
μέχρι σχετικά πρόσφατα .Ο οικονομολόγος που ανάγκασε τους συναδέλφους του να δουν με
διαφορετικό μάτι τους θεσμούς ήταν ο Ronald Coase.
Στην τρέχουσα λοιπόν εξαιρετικά δυσμενή οικονομική και αξιακή κρίση που διανύει η
χώρα μας οι στόχοι οι οποίοι έχουν άμεση προτεραιότητα και οι προτάσεις βελτίωσης,
μπορούν να λάβουν την ακόλουθη κατεύθυνση:


Συντονισμός

της μακροπολιτικής

και μικροπολιτικής

παρακολούθησης

των

χρηματοοικονομικών αγορών για τη μείωση των συστημικών κινδύνων.
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Αλλαγή της νοοτροπίας των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση
του μετριασμού των κερδοσκοπικών τάσεων.



Επανεξέταση του ρόλου των οικονομικών και μαθηματικών μοντέλων , ο οποίος έθεσε
σε δεύτερη μοίρα το ρόλο του Δικαίου στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.



Δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας και ηθικής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον
δημόσιο τομέα της οικονομίας που αναμφίβολα αποτελεί στοιχείο προόδου, σημάδι
ανάπτυξης σύγχρονης επιχειρηματικής φιλοσοφίας, η οποία σέβεται το ανθρώπινο
δυναμικό και προστατεύει τον κοινωνικό περίγυρο.



Κατεύθυνση των ανθρώπων σε διαφορετικό τρόπο σκέψης μέσω της δημόσιας
πολιτικής.



Απόκτηση ηθικής γνώσης.



Αναγνώριση της επιχείρησης σαν μια κοινότητα προσώπων παρά ένα εργαλείο
παραγωγής κέρδους.



Υποστήριξη του κοινού περί δικαίου αισθήματος



Πλήρης σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπεια και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.



Υιοθέτηση προτύπων επιχειρηματικής συμπεριφοράς στις εταιρείες για την αποφυγή
προβλημάτων και δυσλειτουργιών.



Ύπαρξη γραπτού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που θα στηρίζεται σε αποδεκτές
ηθικές και δίκαιες βάσεις, ώστε να έχει δυνατότητα αξιολόγησης της επιχειρηματικής
δράσης και νομική εγκυρότητα, να επιτρέπει τη βελτίωση των επιχειρηματικών
προσπαθειών και να διέπεται από σαφήνεια, διαφάνεια και προσαρμοστικότητα στις
συνεχώς διαφοροποιούμενες εταιρικές επιταγές.



Ανάπτυξη ενός κώδικα ηθικής για την άμεση ρύθμιση της ηθικής συμπεριφοράς των
εργαζομένων τους.



Υιοθέτηση προτύπων επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
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Απλούστευση της γραφειοκρατίας



Ανάπτυξη και υποστήριξη των τυπικών και άτυπων θεσμών.



Εφαρμογή των κανόνων δικαίου και της ιδέας της δικαιοσύνης

Περαιτέρω Έρευνα
Είναι φανερό, ότι η αγορά μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς ενώ οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης προβληματίζουν τον ελληνικό και διεθνή χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει
ανάγκη για διαρκή μελέτη των αλλαγών που υπόκεινται ο επιχειρηματικός και μη κόσμος. Θα
παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλύσουμε σε μελλοντική έρευνα τις έννοιες της
οικονομίας, της ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σε ένα ευρύτερο εθνικό κοινωνικό
περιβάλλον αλλά και διεθνές.
Σημαντικό θα ήταν να γίνουν και συγκριτικές έρευνες μεταξύ των οργανισμών, δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα.
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Πηγές από το διαδίκτυο


http://business-ethics.org



http://www.oecd.org



http://www.ebef.eu

(The

evolving

Responsibilities

&

Liabilities

of Ethics

Representatives)


http://www.ebency.org



http://www.csrhellas.gr



http://www.transparency.gr



http://thegedi.org/countries/greece



http://www.sepe.gr



http://neaoikonomia.gr



http://www2.media.uoa.gr/sas/issues/19_issue/index.html (Επιστήμη & Κοινωνία,
Επιθεώρηση Πολιτικής & Ηθικής Θεωρίας)



http://europa.eu



www.globalreporting.org



http://www.iobe.gr



http://www.investingreece.gov.gr



http://www.greek-language.gr



http://news.kathimerini.gr



http://www.indeepanalysis.gr



http://www.euro2day.gr



http://www.imerisia.gr



http://www.epistimonikomarketing.gr



http://www.enet.gr



http://www.epixeiro.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

«Ηθική, αγάπη, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη, όλα αυτά εκφράζουν την κοινωνική
αλληλεγγύη. Η ανθρωπότητα αναπτύσσεται και προοδεύει, στηριγμένη μόνο σ' αυτές τις
αρχές, διαφορετικά χάνεται.(Σου Γιατ Σεν), « αδικία δε σημαίνει το να παίρνει κάποιος
περισσότερα απ΄όσα θα έπρεπε από τα αγαθά και λιγότερα από τα κακά ». (Ηθικά
Νικομάχεια, 1134a 30).
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται ως ερευνητικό εργαλείο στα πλαίσια
της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής μου εργασίας με θέμα «Η Ηθική η οικονομία και η ιδέα
της δικαιοσύνης», για τον Διαγωνισμό Μεταπτυχιακής Εργασίας που πραγματοποιείται από
το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (eben.gr).
Από τον προηγούμενο αιώνα ακόμη η οικονομία παρουσιάζεται πάντοτε σαν μια επιστήμη
ουδέτερη σε σχέση με τις αξίες, η οποία επομένως δεν παίρνει θέση για τους μηχανισμούς της
αγοράς και για τις προτιμήσεις των προσώπων. Ο Μάικλ Σαντέλ, καθηγητής Πολιτικής
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο βιβλίο του «What Money Can’t buy” (Τα
ηθικά όρια στην αγορά) πραγματεύται ένα από τα σοβαρότερα ηθικοπολιτικά ζητήματα του
καιρού μας όπως μεταξύ άλλων. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του χρήματος και των αγορών
στις σύγχρονες κοινωνίες. Υπάρχουν αγαθά που το χρήμα δεν θα έπρεπε να μπορεί να αγοράζει,
ενώ θεωρεί ότι η οικονομία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της ηθικής και πολιτικής
φιλοσοφίας, κυρίως σήμερα που η οικονομία προσπαθεί να προσφέρει ένα μοντέλο ικανό να
εξηγεί όλη την ύπαρξη.
Τέλος επικαλείται την αναγκαιότητα να τεθούν «ηθικά» όρια στην αγορά.
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αναζήτηση και η καταγραφή των απόψεων των
οικονομολόγων και των νομικών του επιχειρηματικού κόσμου, για τη συμβολή της ηθικής και
της ιδές της δικαιοσύνης στη βελτίωση ή μη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην
οικονομία, ως ένα φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις (κοινωνικές) τα τελευταία
χρόνια.
Η όλη έρευνα καλύπτεται από εχεμύθεια και ανωνυμία, αφού οι πληροφορίες που θα
συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Λόγω
της απαιτούμενης εγκυρότητας και αξιοπιστίας του, θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε σε
όλες τις ερωτήσεις, γιατί η άρνηση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον αρχικό σχεδιασμό
του δείγματος και να προκαλέσει μεροληψία στα αποτελέσματά μου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία και τον χρόνο που θα διαθέσετε για τη
συμπλήρωση.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Φύλο επιχειρηματία
Άνδρας

Γυναίκα

2. Η ηλικία σας είναι:
α. 18-24 ετών
δ. 45- 54 ετών

β. 25-34 ετών

γ. 35-44 ετών

ε. 55 και άνω

3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
α. Άγαμος/η
β. Έγγαμος/η
γ. Διαζευγμένος/η

δ. Χήρος/α

4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;
α. Απόφοιτος Δημοτικού
β. Απόφοιτος Γυμνασίου/ Λυκείου
γ. Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ

δ. Απόφοιτος ΙΕΚ

ε. Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό
5. Ποιά είναι η δραστηριότητά σας στην επιχείρηση;
α. Παροχή Υπηρεσιών
δ. Τουριστική
β. Βιομηχανική

ε. Βιοτεχνική

γ. Εμπορική

στ. Άλλη

6. Ποιά είναι η νομική μορφή της επιχείρησης;
α. Ατομική

7.

β. Ομόρρυθμη (Ο.Ε.)

γ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

δ. Ανώνυμη (Α.Ε.)

ε. Ετερόρρυθμη (Ε.Ε.)

στ. Άλλο

Ποιος είναι ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων της επιχείρησή σας;
α. 1-9 άτομα
β. 10-49 άτομα
γ. 50-249 άτομα

δ. 250 και άνω

ε. Δεν απασχολώ

8. Ποιος ήταν ο κύκλος εργασιών σας το προηγούμενο έτος;
α. 0-10.000 €
β. 10.001€- 15.000€
γ. 15.001€-20.000€

δ. 20.001€-25.000€

ε. 25.001€ και άνω
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Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας ένα Χ στο κουτάκι που
αντιστοιχεί στο βαθμό συμφωνίας σας.
1. Προκειμένου να συστήσετε
οικονομολόγο και λογιστή;
α. Ναι

την επιχείρησή σας, ζητήσατε ενημέρωση από

β. Όχι
δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ.

Καθόλου
1

2.

Λίγο
2

Αρκετά
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησής σας;

3. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις. (τοποθετώντας τον αντίστοιχο αριθμό)
Διαφωνώ
1 Απόλυτα Διαφωνώ
2 Ούτε Συμφωνώ/ Ούτε Διαφωνώ 3
Συμφωνώ

4

Συμφωνώ Απόλυτα

5

Κάθε δικαιοπραξία είναι ταυτόχρονα και ηθική.

Η ηθική είναι αποτέλεσμα
εμπειριών, παιδείας και χαρακτήρα
του κάθε ανθρώπου.

Κρίνεται ότι ο ρόλος της ηθικής σταματάει όταν
ξεκινάει το συμφέρον.

Πιστεύετε στην θέσπιση ηθικών
ορίων στην αγορά.

Για να συνεχίσει να υπάρχει μια επιχείρηση και
να λειτουργεί σε μια υγιή αγορά, έχει την
ευθύνη και την υποχρέωση να υιοθετήσει μια
ηθική συμπεριφορά.

Η οικονομική κρίση οδηγεί
γενικότερα τις επιχειρήσεις σε
ανήθικες πράξεις.



Οι επιχειρήσεις απαιτούν μία ρεαλιστική
οικονομική προσέγγιση και όχι ηθική
φιλοσοφία

Ηθικό για την επιχείρηση είναι

μόνο το να έχει έσοδα.



Πιστεύετε ότι η έλλειψη της ηθικής και της
ιδέας της δικαιοσύνης είναι από τους βασικούς
παράγοντες που οδήγησαν στην παγκόσμια
οικονομική κρίση.

Η ηθική παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην επιχειρηματικότητα και
την ανάπτυξη, καθώς οι
επιχειρήσεις αποτελούν οργανικά
μέλη της κοινωνίας.
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4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα;
α. η ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά.
β. η διοίκηση των επιχειρήσεων
γ. η οικονομική κρίση.

δ. η επιδίωξη κέρδους.

5. Οι επιχειρήσεις δεν είναι ηθικές απέναντι:
Στους εργαζομένους (μη πληρωμή υπερωριών,
μη καταβολή δεδουλευμένων).
Στους καταναλωτές (παραπλανητικό
μάρκετινγκ).
Στους προμηθευτές(κακή χρήση προσωπικών
δεδομένων).
Στο περιβάλλον (η εταιρική κοινωνική ευθύνη
γίνεται για λόγους διαφήμισης και προέχει το
κέρδος).
Στην κοινωνία (γενική αδιαφορία).
Στο κράτος (διαφθορά).

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η πολιτική κατάσταση
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των
επιχειρήσεων;

Καθόλου
1

Λίγο
2

Αρκετά
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

7. Συμφωνείτε με την άποψη ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα
Καθόλου
1

Λίγο
2

Αρκετά
3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
5

8. Τοποθετήστε τους αριθμούς 1 έως 9 ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας των
παρακάτω ηθικών στοιχείων που θεωρείτε ότι συνθέτουν την επιτυχία της
επιχείρησής σας.
α. τιμιότητα ………………
γ. ηθικότητα………………
δ. εργατικότητα…….……..
ε. εμπιστοσύνη……………
στ. υπευθυνότητα…………
ζ. δικαιοσύνη……………..
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9. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις, αναφορικά με την ηθική. (κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό)

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ/
Ούτε
Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

1

2

3

4

5

Συμφωνείτε με την άποψη του καθηγητή
Μαικλ Σαντέλ να τεθούν ηθικά όρια στην
αγορά .

1

2

3

4

5

Θεωρείτε ότι οι οικονομολόγοι φέρουν
ευθύνη για την οικονομική κρίση που
βιώνουμε.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Υπάρχει σχέση και ανάδραση μεταξύ της
ηθικής και της οικονομίας.

1

2

3

4

5

Μία ηθική επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει
το γενικό στόχο της ανάπτυξης .

1

2

3

4

5

Το κοινωνικό περιβάλλον ως προς τις
ανήθικες οικονομικές συμπεριφορές και
πράξεις είναι πολύ ανεκτικό.

1

2

3

4

5

Διαφωνώ
Απόλυτα
Οι επιχειρήσεις που πράττουν το ηθικά
σωστό, και δίκαιο θεωρείται ότι θα έχουν
μακροπρόθεσμα όφελος.

Πιστεύτε ότι η υιοθέτηση αλλά και η
αποδοχή της ηθικής και της δικαιοσύνης
από τις επιχειρήσεις, δεν αποτελεί εμπόδιο
για τις επιδιώξεις τους, αλλά συμβάλλει σε
αυτές καθώς διαμορφώνει το κοινωνικό
πρόσωπο του οργανισμού.
Μια επιχείρηση η οποία στηρίζεται στην
ηθική, αποκτά μεγαλύτερη φερεγγυότητα
και δημιουργεί εικόνα εμπιστοσύνης έναντι
των πελατών, των προμηθευτών, των
εργαζομένων κτλ.
Η ύπαρξη ενός κώδικα ηθικής και
δικαιοσύνης θα προάγει την ηθική
δραστηριότητα στα πλαίσια των
επιχειρήσεων.
Συμφωνείτε με την άποψη ότι οι
επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε
να δεσμεύονται από κανόνες ηθικής και
δικαίου, καθώς ο αποκλειστικός σκοπός
τους δεν είναι άλλος από την επίτευξη
κερδών, που θα εξασφαλίσει τελικά, την
επιβίωση τους.
Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις, στην
προσπάθεια τους να επιτύχουν τους
προκαθορισμένους στόχους τους, υιοθετούν
ανεύθυνες και ανήθικες πρακτικές.
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10. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις, αναφορικά με την ιδέα της δικαιοσύνης (κυκλώνοντας τον αντίστοιχο
αριθμό

Πιστεύεται ότι δικαιοσύνη σημαίνει να
κρίνονται όλοι με τους ίδιους κανόνες;
Πιστεύεται ότι η δικαιοσύνη είναι μια
έννοια που άπτεται πτυχών της ηθικής,
της πολιτικής και του δικαίου;
Πιστεύετε ότι η ιδέα της δικαιοσύνης
είναι η βάση κάθε δημοκρατίας;
Θεωρείτε ότι η ιδέα της δικαιοσύνης
συνδέεται στενά με την αμεροληψία;
Συμφωνείτε με την άποψη του Rawls «
στη δικαιοσύνη ως ακριβοδικεία» οι
άνθρωποι συμφωνούν να μοιράζονται
ο ένας την μοίρα του άλλου;
Πιστεύετε ότι μπορούμε να
εξαλείψουμε ή έστω να περιορίσουμε
τις υπαρκτές αδικίες και ανισότητες

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. Κυκλώστε τον αριθμό εκείνο που συμφωνεί με την επικρατούσα κατάσταση που
κυριαρχεί στην επιχείρησή σας.

Επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για ανήθικη
συμπεριφορά στην επιχείρησή σας και μη εφαρμογή
της ιδέας της δικαιοσύνης;
Αποτελούν η ηθική συμπεριφορά και η απόδοση του
δικαίου βασικοί κανόνες στην επιχείρησή σας;
Στη σημερινή εποχή που κυριαρχούν τα δόγματα της
ελεύθερης αγοράς πιστεύετε ότι γίνετε
επιτακτικότερη από ποτέ η ανάδειξη της σημασίας
των αξιών και των αρχών στην επιχείρησή σας;
Ανταμείβονται οι εργαζόμενοι με ακεραιότητα στην
επιχείρησή σας;
Από τα πάνω κλιμάκια έως τα κάτω, η επιχείρησή
σας λειτουργεί με εντιμότητα, ακεραιότητα
δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους άλλους;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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12. Ποια είναι οι σχεδιασμοί σας για το μέλλον της επιχείρησή σας;
α. να διατηρηθεί στο ίδιο μέγεθος.
β. να αυξηθούν τα κέρδη της αργά και σταθερά.
γ. να αυξηθούν τα κέρδη της με γρήγορο ρυθμό.
δ. να την μεταβιβάσω στα παιδιά μου/στην οικογένειά μου.
ε. να την πουλήσω.
στ. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ SPSS

1. Φύλο επιχειρηματία

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Άνδρας

105

58,3

58,3

58,3

Γυναίκα

75

41,7

41,7

100,0

Total

180

100,0

100,0

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

18-24

17

9,4

9,4

9,4

25-34

42

23,3

23,3

32,8

35-44

30

16,7

16,7

49,4

45-54
55+
Total

68
23
180

37,8
12,8
100,0

37,8
12,8
100,0

87,2
100,0

2. Ηλικία Eπιχειρηματία

Valid

3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Άγαμος/η

35

19,4

19,4

19,4

Έγγαμος/η

70

38,9

38,9

58,3

Διαζευγμένος/η

36

20,0

20,0

78,3

Χήρος/α
Total

39
180

21,7
100,0

21,7
100,0

100,0

4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;

Valid

10,0

Valid
Percent
10,0

Cumulative
Percent
10,0

64

35,6

35,6

45,6

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ

34
24

18,9
13,3

18,9
13,3

64,4
77,8

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

40

22,2

22,2

100,0

Total

180

100,0

100,0

Frequency

Percent

Απόφοιτος Δημοτικού

18

Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου
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5. Ποιά είναι η δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

51
39
36
17
18
19
180

28,3
21,7
20,0
9,4
10,0
10,6
100,0

28,3
21,7
20,0
9,4
10,0
10,6
100,0

Παροχή Υπηρεσιών
Βιομηχανική
Εμπορική
Τουριστική
Βιοτεχνική
Άλλη
Total

Cumulative
Percent
28,3
50,0
70,0
79,4
89,4
100,0

6. Ποιά είναι η νομική μορφή της επιχείρησης;

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative Percent

61
45

33,9
25,0

33,9
25,0

33,9
58,9

18

10,0

10,0

68,9

16
17
23
180

8,9
9,4
12,8
100,0

8,9
9,4
12,8
100,0

77,8
87,2
100,0

Ατομική
Ομόρρυθμη Εταιρία (ΟΕ)
Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ)
Ανώνυμη (ΑΕ)
Ετερόρρυθμη Εταιρία (ΕΕ)
Άλλο
Total

7. Ποιος είναι ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων της επιχείρησή σας;

Valid

1-9 άτομα
10-49 άτομα
Δεν απασχολώ
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

92
53
35
180

51,1
29,4
19,4
100,0

51,1
29,4
19,4
100,0

51,1
80,6
100,0

8. Ποιος ήταν ο κύκλος εργασιών σας το προηγούμενο έτος;

Valid

<= 10000
10001 - 15000
15001 - 20000
20001 - 25000
25001+
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

18
33
48
41
40
180

10,0
18,3
26,7
22,8
22,2
100,0

10,0
18,3
26,7
22,8
22,2
100,0

10,0
28,3
55,0
77,8
100,0
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1. Προκειμένου να συστήσετε την επιχείρησή σας, ζητήσατε ενημέρωση από οικονομολόγο και
λογιστή;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ναι

150

83,3

83,3

83,3

Όχι

30

16,7

16,7

100,0

Total

180

100,0

100,0

2. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησής σας;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

18

10,0

10,0

10,0

Λίγο

24

13,3

13,3

23,3

Αρκετά

104

57,8

57,8

81,1

Πολύ

34

18,9

18,9

100,0

Total

180

100,0

100,0

3. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις
Ούτε
Διαφων
Συμφων
Διαφων Συμφωνώ/
ώ
Συμφωνώ
ώ
ώ
Ούτε
Απόλυτα
Απόλυτα
Διαφωνώ

Total

3.1. Κάθε δικαιοπραξία
είναι ταυτόχρονα και
ηθική.

Count

117

16

0

47

0

180

3.2. Κρίνεται ότι ο ρόλος
της ηθικής σταματάει
όταν ξεκινάει το
συμφέρον.

Count

0

0

0

180

0

180

119

«Η Ηθική, η Οικονομία και η Ιδέα της Δικαιοσύνης»

3.3. Για να συνεχίσει να
υπάρχει μια επιχείρηση
και να λειτουργεί σε μια
υγιή αγορά, έχει την
ευθύνη και την
υποχρέωση να
υιοθετήσει μια ηθική
συμπεριφορά.

Count

0

0

0

82

98

180

3.4. Οι επιχειρήσεις
απαιτούν μία ρεαλιστική
οικονομική προσέγγιση
και όχι ηθική Φιλοσοφία

Count

0

0

0

180

0

180

3.5. Πιστεύετε ότι η
έλλειψη της ηθικής και
της ιδέας της
δικαιοσύνης είναι από
τους βασικούς
παράγοντες που
οδήγησαν στην
παγκόσμια οικονομική
κρίση

Count

0

0

0

105

75

180

3.6. Η ηθική είναι
αποτέλεσμα εμπειριών,
παιδείας και χαρακτήρα
του κάθε ανθρώπου.

Count

0

0

0

86

94

180

3.7. Πιστεύετε στην
θέσπιση ηθικών ορίων
στην αγορά.

Count

0

0

0

110

70

180

3.8. Η οικονομική κρίση
οδηγεί γενικότερα τις
επιχειρήσεις σε
ανήθικες πράξεις.

Count

0

0

0

161

19

180

4. Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη της ηθικής και της ιδέας της δικαιοσύνης σήμερα;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Η ύπαρξη ανταγωνισμού
στην αγορά

18

10,0

10,0

10,0

Η διοίκηση των
επιχειρήσεων

40

22,2

22,2

32,2

Η οικονομική κρίση

52

28,9

28,9

61,1

Η επιδίωξη κέρδους

70

38,9

38,9

100,0

Total

180

100,0

100,0
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5. Οι επιχειρήσεις δεν είναι ηθικές απέναντι;
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

Total

5.1. Στους
εργαζομένους (μη
πληρωμή υπερωριών,
μη καταβολή
δεδουλευμένων).

Count

0

0

55

125

0

180

5.2. Στους καταναλωτές
(παραπλανητικό
μάρκετινγκ).

Count

0

0

35

122

23

180

Count

0

0

87

93

0

180

Count

0

0

108

49

23

180

5.5. Στην κοινωνία
(γενική αδιαφορία).

Count

0

0

18

162

0

180

5.6. Στο κράτος
(διαφθορά).

Count

0

0

30

35

115

180

5.3. Στους προμηθευτές
(κακή χρήση
προσωπικών
δεδομένων).
5.4. Στο περιβάλλον (η
εταιρική κοινωνική
ευθύνη γίνεται για
λόγους διαφήμισης και
προέχει το κέρδος).

6. Οι αλλαγές που επέφεραν η οικονομική κρίση και γενικότερα η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε ότι επηρέασαν την ηθική στον κόσμο των επιχειρήσεων;

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Πολύ

30

16,7

16,7

16,7

Πάρα πολύ

150

83,3

83,3

100,0

Total

180

100,0

100,0
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7. Συμφωνείτε με την άποψη ότι το χρήμα δεν τα αγοράζει όλα

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Πολύ

18

10,0

10,0

10,0

Πάρα πολύ

162

90,0

90,0

100,0

Total

180

100,0

100,0

8. Τοποθετήστε τους αριθμούς 1 έως 9 ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας των παρακάτω ηθικών
στοιχείων που θεωρείτε ότι συνθέτουν την επιτυχία της επιχείρησής σας.
1

2

3

4

5

6

7

Total

8.α. Τιμιότητα

Count

0

0

0

18

126

19

17

180

8.β. Σεμνότητα

Count

0

0

0

37

18

125

0

180

8.γ. Ηθικότητα

Count

0

0

0

0

29

55

96

180

8.δ. Εργατικότητα

Count

90

0

17

36

18

0

19

180

8.ε. Εμπιστοσύνη

Count

0

16

18

109

18

19

0

180

8.στ. Υπευθυνότητα

Count

0

51

52

34

43

0

0

180

8.ζ. Δικαιοσύνη

Count

12

58

49

24

19

0

18

180

9. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, αναφορικά με την ηθική

Διαφωνώ
Απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
Συμφωνώ
/Ούτε
Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
Απόλυτα

Total

9.1. Οι επιχειρήσεις που
πράττουν το ηθικά σωστό, και
δίκαιο θεωρείται ότι θα έχουν
μακροπρόθεσμα όφελος.

Count

0

0

0

18

162

180

9.2. Συμφωνείτε με την άποψη
του καθηγητή Μαικλ Σαντέλ να
τεθούν ηθικά όρια στην
αγορά.

Count

0

0

17

163

0

180

9.3. Θεωρείτε ότι οι
οικονομολόγοι φέρουν ευθύνη
για την οικονομική κρίση που
βιώνουμε.

Count

0

0

82

80

18

180
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9.4. Πιστεύτε ότι η υιοθέτηση
αλλά και η αποδοχή της ηθικής
και της δικαιοσύνης από τις
επιχειρήσεις, δεν αποτελεί
εμπόδιο για τις επιδιώξεις
τους, αλλά συμβάλλει σε αυτές
καθώς διαμορφώνει το
κοινωνικό πρόσωπο του
οργανισμού.

Count

0

0

0

101

79

180

9.5. Μια επιχείρηση η οποία
στηρίζεται στην ηθική, αποκτά
μεγαλύτερη φερεγγυότητα και
δημιουργεί εικόνα
εμπιστοσύνης έναντι των
πελατών, των προμηθευτών,
των εργαζομένων κλπ

Count

0

0

0

143

37

180

9.6. Η ύπαρξη ενός κώδικα
ηθικής και δικαιοσύνης θα
προάγει την ηθική
δραστηριότητα στα πλαίσια
των επιχειρήσεων

Count

0

0

0

69

111

180

9.7. Συμφωνείτε με την άποψη
ότι οι επιχειρήσεις δεν θα
έπρεπε να δεσμεύονται από
κανόνες ηθικής και δικαίου,
καθώς ο αποκλειστικός σκοπός
τους δεν είναι άλλος από την
επίτευξη κερδών, που θα
εξασφαλίσει τελικά, την
επιβίωση τους

Count

99

0

0

80

1

180

9.8. Πιστεύετε ότι οι
επιχειρήσεις, στην
προσπάθεια τους να επιτύχουν
τους προκαθορισμένους
στόχους τους, υιοθετούν
ανεύθυνες και ανήθικες
πρακτικές

Count

0

0

0

162

18

180

9.9. Υπάρχει σχέση και
ανάδραση μεταξύ της ηθικής
και της οικονομίας.

Count

0

0

0

80

100

180

9.10. Μία ηθική επιχείρηση
πρέπει να συνεχίσει το γενικό
στόχο της ανάπτυξης.

Count

0

0

0

111

69

180

9.11. Το κοινωνικό περιβάλλον
ως προς τις ανήθικες
οικονομικές συμπεριφορές και
πράξεις είναι πολύ ανεκτικό.

Count

0

0

0

71

109

180
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10. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, αναφορικά με την ιδέα της
δικαιοσύνης
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Total

10.1. Πιστεύεται ότι
δικαιοσύνη σημαίνει να
κρίνονται όλοι με τους
ίδιους κανόνες;

Count

0

0

1

72

107

180

10.2. Πιστεύεται ότι η
δικαιοσύνη είναι μια έννοια
που άπτεται πτυχών της
ηθικής, της πολιτικής και
του δικαίου;

Count

0

0

0

70

110

180

10.3. Πιστεύετε ότι η ιδέα
της δικαιοσύνης είναι η
βάση κάθε δημοκρατίας;

Count

0

0

0

102

78

180

10.4. Θεωρείτε ότι η ιδέα
της δικαιοσύνης συνδέεται
στενά με την αμεροληψία;

Count

0

0

0

106

74

180

10.5. Συμφωνείτε με την
άποψη του Rawls « στη
δικαιοσύνη ως
ακριβοδικεία» οι άνθρωποι
συμφωνούν να μοιράζονται
ο ένας την μοίρα του άλλου;

Count

0

0

0

89

91

180

10.6. Πιστεύετε ότι
μπορούμε να εξαλείψουμε
ή έστω να περιορίσουμε τις
υπαρκτές αδικίες και
ανισότητες

Count

0

0

41

139

0

180

11. Κυκλώστε τον αριθμό εκείνο που συμφωνεί με την επικρατούσα κατάσταση που κυριαρχεί στην επιχείρησή σας.
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Total

11.1. Επιβάλλονται
αυστηρές κυρώσεις για
ανήθικη συμπεριφορά στην
επιχείρησή σας και μη
εφαρμογή της ιδέας της
δικαιοσύνης;

Count

0

0

82

65

33

180

11.2. Αποτελούν η ηθική
συμπεριφορά και η
απόδοση του δικαίου
βασικοί κανόνες στην
επιχείρησή σας;

Count

0

0

18

162

0

180

11.3. Στη σημερινή εποχή
που κυριαρχούν τα δόγματα
της ελεύθερης αγοράς
πιστεύετε ότι γίνετε
επιτακτικότερη από ποτέ η
ανάδειξη της σημασίας των
αξιών και των αρχών στην
επιχείρησή σας;

Count

0

0

0

144

36

180
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11.4. Ανταμείβονται οι
εργαζόμενοι με
ακεραιότητα στην
επιχείρησή σας;

Count

0

0

53

127

0

180

11.5. Από τα πάνω κλιμάκια
έως τα κάτω, η επιχείρησή
σας λειτουργεί με
εντιμότητα, ακεραιότητα
δικαιοσύνη και σεβασμό
προς τους άλλους;

Count

0

0

0

168

12

180

12. Ποια είναι οι σχεδιασμοί σας για το μέλλον της επιχείρησή σας;

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

α. Να διατηρηθεί στο ίδιο μέγεθος

16

8,9

8,9

8,9

β. Να αυξηθούν τα κέρδη της
αργά και σταθερά

37

20,6

20,6

29,4

γ. Να αυξηθούν τα κέρδη της με
γρήγορο ρυθμό

59

32,8

32,8

62,2

δ. Να την μεταβιβάσω στα παιδιά
μου/στην οικογένειά μου

68

37,8

37,8

100,0

Total

180

100,0

100,0
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