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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικό ιστό μιας επιχείρησης, το κύριο σώμα 

που με συντονισμένες ενέργειες παράγει το τελικό προϊόν ή υπηρεσία, καθιστώντας 

με τον τρόπο αυτό εφικτή την ίδια την ύπαρξη της επιχείρησης. Η συμπεριφορά των 

εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους επηρεάζεται από την προσωπική τους 

κουλτούρα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις προσωπικές τους αξίες και τα 

ιδανικά, την επαγγελματική τους κουλτούρα, αντανακλώντας τις αντιλήψεις και τις 

φιλοδοξίες που μοιράζονται με άτομα που ανήκουν στον ίδιο εργασιακό χώρο καθώς 

και την οργανωσιακή κουλτούρα, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις 

υφιστάμενες σχέσεις με συναδέλφους και πελάτες, υλοποιώντας το όραμα και τις 

στρατηγικές του εκάστοτε οργανισμού. Όλη αυτή η στρωμάτωση έχει κοινό 

χαρακτηριστικό το σύστημα αξιών που διέπει τον εργαζόμενο, ως άτομο, 

επαγγελματία και μέλος της επιχειρηματικής μονάδας. Γίνεται αντιληπτή επομένως η 

σημασία του συνόλου των ηθικών αξιών που προκύπτουν από τις πεποιθήσεις της 

ανώτατης διοίκησης, την ιδιοσυγκρασία των εργαζομένων αλλά και από τις συνήθεις 

επιχειρηματικές πρακτικές, στη βιωσιμότητα και στην επιτυχία μιας επιχειρηματικής 

μονάδας. 

 

Η παρούσα εργασία μελετά την σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής κουλτούρας και 

της επιχειρηματικής ηθικής. Εντρυφώντας στην έννοια και την τυπολογία της 

οργανωτικής  κουλτούρας, μελετά τους παράγοντες εκείνους που την επηρεάζουν και 

καθιστούν εφικτή την μακροπρόθεσμη προσαρμογή της στις μεταβολές του 

περιβάλλοντός της. Δίνει έμφαση στις διαστάσεις της πολιτισμικής κουλτούρας και τη 

συσχετίζει με τη γεωγραφική διαφοροποίηση που διαπιστώνεται στην περίπτωση της 

επιχειρηματικής ηθικής. Εξετάζει τον επιχειρηματία ως φορέα ηθικής συμπεριφοράς, 

αναδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η σύσταση και η εφαρμογή 

ενός κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιχειρηματική Ηθική, Οργανωτική Κουλτούρα, Δεοντολογία 
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Μεγάλο μέρος της διεθνούς αρθρογραφίας αναδεικνύει έξι βασικές συνθήκες ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας επιχείρησης, η οποία χαρακτηρίζεται 

από  βιώσιμη κερδοφορία και ικανοποιητικές οικονομικές αποδόσεις. Οι εν λόγω 

συνθήκες είναι: 

 

 Η δυσχέρεια εισόδου στην δραστηριοποιούμενη αγορά λόγω παρουσίας 

υψηλών εμποδίων. Ενδεικτικά αναφέρεται το υψηλό κόστος και η εξελιγμένη 

τεχνολογία. 

  Η μη ύπαρξη υποκατάστατων αγαθών του παραγόμενου προϊόντος. 

 Η κατοχή ενός αξιόλογου μεριδίου αγοράς, ικανού να επιτρέψει την 

κεφαλαιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και αποδόσεων. 

 Το χαμηλό επίπεδο διαπραγματευτικής ισχύος των αγοραστών. 

 Το επίσης χαμηλό επίπεδο διαπραγματευτικής ισχύος των προμηθευτών. 

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αντίπαλων εταιρειών. 

 

Αναμφισβήτητα οι προαναφερθείσες συνθήκες αποτελούν επιθυμητά 

χαρακτηριστικά, ικανά να προάγουν την οικονομική επιτυχία. Συμβαίνει, ωστόσο, το 

εξής παράδοξο, μεγάλες και επιτυχημένες εταιρίες των τελευταίων δεκαετιών δεν 

εμφανίζουν κάποια από τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα. Αντιθέτως, βασικό 

συστατικό της επιτυχίας τους αποτελεί κάτι λιγότερο απτό, αλλά ταυτόχρονα 

περισσότερο αποτελεσματικό: η οργανωτική κουλτούρα (Cameron&Quinn, 2006, σελ 

2-3). 

 

Η βιώσιμη επιτυχία εταιριών όπως η «SouthwestAirlines» και η «Walmart»  

σχετίζεται λιγότερο με τα στοιχεία της αγοράς, τον ανταγωνισμό και το πλεονέκτημα 

σε υλικά αγαθά και περισσότερο με τις εταιρικές αρχές, τις προσωπικές πεποιθήσεις 

και το όραμα. Βασίζει τα θεμέλιά της στην ανάπτυξη μιας διακριτής κουλτούρας, 

σαφώς αναγνωρίσιμη από τους υπαλλήλους της. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι αξίες 

της στρατηγικής μιας επιχείρησης, της παρουσίας της στην αγορά στην οποία  

δραστηριοποιείται ή της τεχνολογικής της υπεροχής, ιδιαίτερα επιτυχημένες 

επιχειρήσεις έχουν κεφαλαιοποιήσει την δυναμική που εκπορεύεται από την 
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ανάπτυξη και τη διαχείριση μιας μοναδικής οργανωτικής κουλτούρας. Η δυναμική 

αυτή σχετίζεται με την ικανότητα που έχει η οργανωτική κουλτούρα 

(Cameron&Quinn, 2006, σελ 3-5):  

 

 Να ελαττώνει τη συλλογική αβεβαιότητα, με το να διευκολύνει την υιοθέτηση 

ενός κοινού συστήματος ερμηνείας για τα μέλη της εταιρίας. 

 Να δημιουργεί μία κοινωνική «τάξη», καθιστώντας σαφές στα μέλη της 

επιχείρησης το τι προσδοκά από τη συμπεριφορά τους η ίδια η επιχείρηση. 

 Να δημιουργεί συλλογική ταυτότητα και δέσμευση, «καλλιεργώντας» έναν 

ιδιαίτερο δεσμό  μεταξύ των μελών της εταιρίας και  

 Να αναδεικνύει το εταιρικό όραμα για το μέλλον μέσω της κινητοποίησης και 

της ενεργοποίησης των υπαλλήλων  της για δράση. 

 

Πρόσθετα, έχει θετικό  αντίκτυπο και σε ατομικό επίπεδο, καθώς ενισχύει στοιχεία 

όπως η ηθική των υπαλλήλων, η παραγωγικότητα, η αφοσίωση και η συναισθηματική 

ευεξία (Cameron&Quinn, 2006, σελ 6). 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

 

Εύλογα εγείρεται το ερώτημα: Τι συνιστά την οργανωτική (ή οργανωσιακή 

κουλτούρα; Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα είναι πολύπλευρη. Καταρχήν 

αποτελεί ένα πλέγμα από χαρακτηριστικά όπως αξίες, αντίληψη, τρόπος και ύφος 

εργασίας, συμπεριφορά (Harrison, 1993, σελ.11), τα οποία περιγράφουν έναν 

οργανισμό και τον καθιστούν διακριτό σε σχέση με άλλους (Forehand&VonGilmer, 

1964). Περιλαμβάνει το  σύνολο των αξιών και συμπεριφορών για τις οποίες υπάρχει 

η πεποίθηση ότι μπορούν να οδηγήσουν τον οργανισμό στην επιτυχία. Για το λόγο 

αυτό μεταλαμπαδεύονται και διδάσκονται στα νέα μέλη (Schein, 1990).Σε γενικές 

γραμμές θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί  ως «κανονιστική κόλλα» («normative 

glue»), ικανή να διατηρήσει την ενότητα του οργανισμού (Tichy, 1982). Γίνεται 

αντιληπτό επομένως, ότι η οργανωτική κουλτούρα μιας επιχείρησης δεν λογίζεται 

απλά ως μία σημαντική παράμετρός της, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
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δραστηριοποιείται (Smircich, 1983). Αποτελεί για έναν οργανισμό ό,τι αποτελεί για 

ένα άτομο η προσωπικότητά του (Johnson, 1990). 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Η συστηματοποίηση της ιδιαίτερων γνωρισμάτων της οργανωτικής κουλτούρας 

συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της ίδιας της επιχείρησης, σε σχέση με 

χαρακτηριστικά όπως είναι πχ η εσωτερική δομή και η επιλεγόμενη στρατηγική στην 

αγορά που δραστηριοποιείται. Ακολουθεί μία ενδεικτική παρουσίαση των 

εγχειρημάτων τυποποίησης της οργανωτικής κουλτούρας: 

 

 Ο Handy, το 1985 (Παναγιωτοπούλου, 1997, σελ.386-388˙ Μπουραντάς, 

2002, σελ.553-556) πρότεινε τέσσερις τύπους κουλτούρας, δίνοντάς τους τα 

ονόματα Ολύμπιων Θεών και αποδίδοντάς τους αντίστοιχες ιδιότητες: 

 

 Δίας – Κουλτούρα της Δύναμης:  

Κυριαρχεί ένας ισχυρός ηγέτης, ο οποίος εμπνέει παράλληλα φόβο και 

σεβασμό. Βασιζόμενος στο ένστικτο, στην αντίληψή αλλά όντας και 

επιρρεπής στα άτομα εμπιστοσύνης του, αμείβει ή τιμωρεί τους 

υφιστάμενούς του αναλόγως. Λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις, 

υπογραμμίζει τη σημασία της ομαλής ένταξης στην ομάδα και εκτιμά 

την αφοσίωση στο πρόσωπό του. 

 

 Απόλλωνας – Κουλτούρα των Ρόλων:  

Οι ρόλοι είναι σαφείς και οι εκροές στον οργανισμό είναι ανάλογες 

των εισροών. Κυριαρχεί η γραφειοκρατία, με τους κανονισμούς, τις 

διαδικασίες, την αυστηρή ιεραρχία και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που συμβάλλουν στην σταθερότητα και στην προνοητικότητα, να 

κατέχουν σημαντική  θέση στην οργάνωση και λειτουργία της 

επιχείρησης. 
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 Αθηνά – Κουλτούρα του Έργου:  

Προβάλλονται ως σημαντικές αρχές η αξιοκρατία, η δημιουργικότητα, 

η επίτευξη  της εκτέλεσης του καθήκοντος και η ομαδική εργασία. 

 

 Διόνυσος – Κουλτούρα του Ατόμου:  

Δεσπόζει το άτομο έναντι της επιχείρησης. Βασικό μέλημα είναι η 

ατομική ανάπτυξη και εξέλιξη, με υιοθέτηση του κώδικα δεοντολογίας 

του επαγγέλματος που υπηρετεί το άτομο, έναντι των προτύπων 

συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν την εν λόγω επιχείρηση. 

 

 Οι Deal&Kennedy (1982) προτείνουν τέσσερις τύπους, άμεσα σχετιζόμενες 

με την ταχύτητα ανάδρασης (feedback) και την ανάληψη κινδύνου (Mind 

Tools Content Team, 2018). Αυτοί είναι: 

 

 Η Κουλτούρα του Σκληρού Άντρα (The Tough-Guy, Macho Culture): 

Κυριαρχεί ένας κόσμος ατομιστών, οι οποίοι απολαμβάνουν την 

ανάληψη ρίσκου και έχουν υψηλή ταχύτητα ανάδρασης. Επιτυχημένοι 

υφιστάμενοι είναι αυτοί που εργάζονται σκληρά και αρέσκονται στην 

έντονη συγκίνηση. Δεν εκτιμάται αρκετά η συλλογική εργασία. Το 

περιβάλλον δεν ευνοεί τους υπαλλήλους που αργούν να 

προσαρμοστούν. 

 

 Η Διαδικαστική Κουλτούρα (Process): 

Τόσο η ανάληψη του κινδύνου όσο και η ανάδραση κινούνται σε 

χαμηλά επίπεδα. Καμία μεμονωμένη εμπορική συναλλαγή δεν έχει 

αξιόλογο αντίκτυπο στην επιτυχία και την κερδοφορία της 

επιχείρησης, με την ανάδραση να έρχεται ακόμα και με καθυστέρηση 

ετών. Λόγω του ότι η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που 

λαμβάνονται δεν κρίνεται άμεσα, οι υπάλληλοι εστιάζουν στον τρόπο 

που χειρίζονται τις καταστάσεις («how they do it instead of what they 

do»). Δίνεται έμφαση στην τεχνική αρτιότητα. 
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 Η Κουλτούρα Ανάληψης Υψηλών Κινδύνων (Bet Your Company):  

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου, με την 

ανάδραση να έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Λόγω της ιδιαίτερης 

σημασίας που δίνεται στη σωστή λήψη της απόφασης, επικρατεί η 

πεποίθηση ότι απαιτείται η επικέντρωση σε μακρόπνοο σχεδιασμό, 

που σχετίζεται με την οργάνωση, τη προετοιμασία και την εκτέλεση 

όλων των φάσεων που συνδέονται με την διαδικασία της ανάληψης 

αποφάσεων. 

 

 Η Κουλτούρα της Σκληρής αλλά Ευχάριστης Εργασίας (Work hard-play 

hard):  

Οι υφιστάμενοι λαμβάνουν αποφάσεις με χαμηλό ρίσκο, με την 

ανάδραση ωστόσο των ενεργειών και των πρωτοβουλιών τους να είναι 

άμεση. Διατηρούν υψηλό επίπεδο ενέργειας και αισιοδοξίας. 

Κυριαρχεί η αντίληψη ότι η συλλογική εργασία είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική και ότι η ομάδα οδηγεί και τα άτομα στην υπεροχή. Ο 

ανταγωνισμός είναι υψηλός και οδηγεί στην ομαδική υπεροχή. 

 

 O Denison και οι συνεργάτες του (Fey&Denison, 2003) διακρίνουν τους εξής 

τέσσερεις τύπους κουλτούρας: 

 

 Κουλτούρα Προσαρμοστικότητας(Adaptability):  

Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εσωτερικής 

ολοκλήρωσης και επομένως από υψηλό  βαθμό ομαλής ένταξης -ένα 

γνώρισμα ιδίως επιθυμητό- ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρό βαθμό 

προσαρμοστικότητας στις ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι 

ευπροσάρμοστες επιχειρήσεις καθοδηγούνται από το πελατολόγιό 

τους, αναλαμβάνουν κινδύνους και μαθαίνουν από τα λάθη τους. 

Έχουν την ικανότητα και την ανάλογη εμπειρία στη δημιουργία 

επιχειρηματικών ευκαιριών. 
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 Κουλτούρα Εμπλοκής (Involvement):  

Οι πετυχημένοι και λειτουργικοί οργανισμοί εξουσιοδοτούν το 

προσωπικό τους προκειμένου αυτό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 

οργανώνουν ορθά την εργασία τους έχοντας ως πυρήνα την ομάδα και 

προάγουν το έμψυχο δυναμικό. Ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, 

διευθυντές και απλό υπαλληλικό προσωπικό δεσμεύονται ως προς την 

εταιρία, έχοντας διάχυτη την αίσθηση της ιδιοκτησίας. 

Αντιλαμβάνονται την συμβολή τους στην λήψη αποφάσεων που 

επηρεάζουν την εργασία τους και διαβλέπουν την άμεση σύνδεση τους 

με τους στόχους του οργανισμού.  

 

 Κουλτούρα Συνοχής (Consistency):  

Οι επιτυχημένες εταιρίες έχουν την τάση να έχουν «ισχυρές» 

κουλτούρες, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό συνέπειας, καλής 

οργάνωσης και ομαλή ένταξη. Οι κανόνες συμπεριφοράς έχουν τη 

βάση τους σε ουσιώδεις αξίες και τόσο οι ηγέτες όσο και οι 

«ακόλουθοί» τους μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία ακόμα και μέσα 

από αντίθετες απόψεις και αντιφατικό τρόπο σκέψης. Η συνοχή  

αποτελεί πηγή σταθερότητας και αέναης ολοκλήρωσης, ως απόρροια 

της κοινής νοοτροπίας και λογικής. 

 

 Κουλτούρα Αποστολής (Mission):  

Οι εταιρίες με την εν λόγω κουλτούρα έχουν μία σαφή αίσθηση του 

σκοπού και της κατεύθυνσης που καθορίζει τους αντικειμενικούς 

στόχους τους καθώς και του οράματος για την μελλοντική πορεία 

τους.  

 

 O Daft (2010, σελ.79-81), λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες διακρίσεις 

οργανωτικής κουλτούρας, καταλήγει στην τυποποίησή της αναφερόμενος σε 

επίσης τέσσερεις τύπους. Η διάκρισή τους πραγματοποιείται με βάση δύο 

συνιστώσες: τoν βαθμό που το εξωτερικό περιβάλλον απαιτεί 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία ή αντίθετα σταθερότητα και τον βαθμό 

βάσει του οποίου η επιχειρηματική στρατηγική εστιάζει σε θέματα που 
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αφορούν το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται: 

 

 Η Κουλτούρα Προσαρμοστικότητας (Adaptability Culture):  

Η κουλτούρα χαρακτηρίζεται από αξίες, οι οποίες υποστηρίζουν την 

ικανότητα της εταιρίας να ερμηνεύει και να μεταφράζει τα σήματα από 

το περιβάλλον της, μετουσιώνοντας τα σε νέες συμπεριφορές. 

 

 Η Κουλτούρα Εμπλοκής (Involvement Culture): 

Ονομάζεται η κουλτούρα η οποία αποδίδει υψηλή αξία στις ανάγκες 

των υπαλλήλων της εταιρίας και στις πραγματοποιούμενες 

συνεδριάσεις, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις αξίες της συνεργασίας 

και της ισότητας. 

 

 Η Κουλτούρα Επιτεύγματος (Achievement Culture): 

Αποτελεί μία κουλτούρα που δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα και η 

οποία αναδεικνύει αξίες όπως ο ανταγωνισμός, τα ατομικά κίνητρα και 

τα τελικά επιτεύγματα. 

 

 Η Κουλτούρα Συνοχής (Consistency Culture): 

Η εν λόγω κουλτούρα δίνει έμφαση και ανταμείβει τον μεθοδικό, 

λογικό και συστηματοποιημένο τρόπο δράσης.  

 

 Oι Cameron&Quinn (Masoodetal, 2006) διακρίνουν τους κάτωθι τύπους 

κουλτούρας: 

 

 Ιεραρχική Κουλτούρα – Κουλτούρα Κανόνων (The Hierarchical 

Culture): 

Το εργασιακό περιβάλλον στις επιχειρήσεις με την εν λόγω κουλτούρα 

αποτελεί ένα μέρος τυποποιημένο και καλά δομημένο, με τις 

διαδικασίες να είναι αυτές που διέπουν τις πράξεις των ατόμων. Οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχουν να 

επιδείξουν ικανότητες καλού συντονισμού και άρτιας διοργάνωσης. 
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Δίνεται έμφαση στην απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του 

οργανισμού, με τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες της επιχειρηματικής 

μονάδας να είναι η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η 

αποδοτικότητα. Οι υφιστάμενοι τυπικοί κανόνες και οι πολιτικές 

συνιστούν τις βασικές παραμέτρους για την ύπαρξη και την ανάπτυξη 

της επιχείρησης. 

 

 Κουλτούρα Στόχων – Προσανατολισμένη στην Αγορά Κουλτούρα (The 

Market Culture): 

Ο όρος «Market» / «Αγορά» δε θα πρέπει να συγχέεται με την 

λειτουργία του Marketing ή με τους πελάτες στην 

δραστηριοποιούμενη αγορά. Αναφέρεται στον τύπο της οργάνωσης ο 

οποίος λειτουργεί ως η ίδια η αγορά. Είναι προσανατολισμένος προς 

το εξωτερικό περιβάλλον έναντι του εσωτερικού. Υιοθετεί την άποψη  

ότι οι καθαροί στόχοι και η επιθετική στρατηγική οδηγούν στην 

παραγωγικότητα και στην κερδοφορία. Υπάρχει εμφανής 

προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, με τους ηγέτες να αποτελούν 

σκληρούς ανταγωνιστές, γεμάτους απαιτήσεις. Δίνεται έμφαση στην 

επιτυχία, με τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες να αφορούν τη 

δραστηριότητα των ανταγωνιστών και τη μελλοντική επίτευξη των 

εταιρικών στόχων. Η επιτυχία ορίζεται από το υφιστάμενο μερίδιο 

αγοράς και την επιτυχία διείσδυσης σε αυτήν, με την υπεροχή έναντι 

του ανταγωνισμού και την ηγετική θέση στον κλάδο να κρίνονται 

θεμελιώδη. 

 

 Κουλτούρα Υποστήριξης – Οικογενειακή Κουλτούρα (The Clan 

Culture): 

Οι οργανισμοί προσομοιάζουν περισσότερο με εκτεταμένες 

οικογένειες παρά με οικονομικές οντότητες. Δίνεται έμφαση στην 

ομαδική εργασία, σε προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων και 

στην εταιρική δέσμευσή τους. Η επιχείρηση στην οποία είναι κυρίαρχη 

η Οικογενειακή Κουλτούρα χαρακτηρίζεται ως ένα μέρος φιλικό για 

εργασία, όπου τα άτομα γνωρίζονται «ουσιαστικά» μεταξύ τους και 
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αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις. Οι ηγέτες θεωρούνται μέντορες και δεν 

είναι λίγες οι φορές που προσεγγίζουν την γονική φιγούρα. Βασικά 

συστατικά αποτελούν η πίστη και η παράδοση, ενώ και η δέσμευση 

απέναντι στην επιχείρηση είναι υψηλή. Στόχος αποτελεί το 

μακροπρόθεσμο όφελος που επιτυγχάνεται μέσα από την ατομική 

ανάπτυξη, με έμφαση στην υψηλού βαθμού συνοχή και την ηθική. Η 

επιτυχία ορίζεται σε όρους εσωτερικού κλίματος (συνθήκες που 

επικρατούν στο εσωτερικό της επιχειρηματικής οντότητας) και σε 

όρους ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους. Ο οργανισμός ανταμείβει 

την ομαδική εργασία, τη συμμετοχή και τη συναίνεση. 

 

 Κουλτούρα Επιχειρηματικότητας (The Adhocracy Culture): 

Η συγκεκριμένη κουλτούρα χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και 

δημιουργικότητα, με τους εργαζόμενους να τολμούν να αναλάβουν 

κινδύνους (ρίσκο). Η ηγεσία είναι οραματική, καινοτόμος και 

προσανατολισμένη στην ανάληψη κινδύνου. Ως εταιρική νοοτροπία 

υπάρχει η δέσμευση στην καινοτομία και στον πειραματισμό. Δίνεται 

έμφαση στην απόκτηση νέων γνώσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζει η ετοιμότητα για αλλαγή και η 

επιτυχής αντιμετώπιση των αναδυόμενων νέων προκλήσεων. Οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι εστιάζουν στην ταχεία ανάπτυξη και στην 

απόκτηση νέων πόρων. Η επιτυχία είναι συνυφασμένη με την 

παραγωγή μοναδικών και πρωτότυπων προϊόντων και υπηρεσιών.   

 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΕ ΕΝΑΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

Προσεγγίζοντας και αξιολογώντας την φύση της εταιρικής κουλτούρας κρίνεται 

σημαντική η κατανόηση από μέρους των εμπλεκομένων μερών (stakeholders), των 

παραγόντων εκείνων που συνθέτουν, επηρεάζουν και ενισχύουν την οργανωτική 

κουλτούρα, καθώς η εν λόγω γνώση συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχημένη 
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ενσωμάτωση των αξιών που αυτή πρεσβεύει, στο απασχολούμενο ανθρώπινο 

δυναμικό. Από το σύνολο των παραγόντων αυτών αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι: 

 

 Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον: 

Το γενικό  επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ένας 

οργανισμός συμβάλλει καθοριστικά στον προσδιορισμό της επικρατούσας 

κουλτούρας. 

 

Η κοινωνία είναι αυτή που επηρεάζει τις υφιστάμενες απόψεις για την 

εργασία, τους χρηματικούς πόρους, την κοινωνική θέση και τα διάφορα είδη 

των εργασιών. Οι επιστήμες της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας 

υπογραμμίζουν τις διαφορές στις πολιτισμικές αντιλήψεις μεταξύ των 

διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών καθώς και τις διαφορές μεταξύ των 

διαφορετικών επιπέδων κοινωνικής στρωμάτωσης. Οι εν λόγω διαφορές είναι 

οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη δέσμευση, το σεβασμό για τους 

managers (διαχειριστές), τη στάση απέναντι στις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

σε όσους συγκροτούν το πελατολόγιο της επιχείρησης. 

 

Πολλές από τις επιχειρήσεις που «αισθάνθηκαν την ανάγκη» να προβούν σε 

αλλαγή της επικρατούσας κουλτούρας, οδηγήθηκαν στο αποτέλεσμα αυτό 

λόγω αλλαγής του υφιστάμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών η  «British Telecom» και ο «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος», εξαιτίας της απώλειας της μονοπωλιακής τους θέσης στην 

δραστηριοποιούμενη αγορά (Kehinde, 2012). 

 

 Οι πρακτικές Διαχείρισης: 

Ο  τρόπος διαχείρισης ενός οργανισμού ενδέχεται να έχει θετικό ή αρνητικό 

αντίκτυπο στις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων. Παράγοντες όπως η αναγνώριση των συνδικάτων, η 

ενδυνάμωση του υπαλληλικού προσωπικού και τα κριτήρια πρόσληψης 

φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στα δομικά στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας                 

(Kehinde, 2012). 
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 Η Άτυπη  Διαδικασία Κοινωνικοποίησης: 

Καθώς η πλειονότητα των ορισμών που αναφέρονται στην οργανωτική 

κουλτούρα αναγνωρίζουν ως βασικό συστατικό της την ομαδικότητα, 

καθίσταται σημαντικό να εξετασθεί η συμπεριφορά του ατόμου μέσα στο 

πλαίσιο της ομάδας. Τα άτομα λοιπόν νιώθουν την ανάγκη (Kehinde, 2012):  

 

i. Να αισθάνονται μέρος της ομάδας, με το να οικοδομούν έναν βιώσιμο 

ρόλο εντός αυτής και να επιτυγχάνουν την αναγνώριση από τα λοιπά 

μέλη της ομάδας. Αυτό συνεπάγεται την διατήρηση της ξεχωριστής 

και απόλυτα διακριτής ατομικής ταυτότητας με την ταυτόχρονη 

διατήρηση της ιδιότητας του μέλους μιας συλλογικότητας. 

 

ii. Να κυριαρχεί το αίσθημα της δύναμης, η ικανότητα της επιρροής και 

του ελέγχου, με την παράλληλη αποδοχή του δικαιώματος των λοιπών 

μελών της ομάδας να ενεργούν με το ίδιο σκεπτικό. Η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε σύγκρουση. 

Θα μπορούσε, ωστόσο, να συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση 

του ρόλου του κάθε ατόμου ξεχωριστά μέσα στην ομάδα. 

 

iii. Να αισθάνονται αποδοχή, απολαμβάνοντας την ασφάλεια και την 

οικειότητα που απορρέει από την αίσθηση αυτή. 

 

 Το Ύφος της Καθοδήγησης των Managers: 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής (manager) είναι «απομακρυσμένος» από 

τους υφιστάμενούς του, η στάση αυτή θα μπορούσε να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην εταιρική κουλτούρα. Η εμπιστοσύνη στον manager και η 

καθιέρωσή του ως  θετικό πρότυπο, μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας. Η επιρροή των διευθυντικών στελεχών, η 

οποία αξιολογείται ως ουσιαστική, είναι ανάλογη της ιεραρχικής κλίμακας 

στην οποία ανήκουν. Ακόμα και στον ίδιο ιεραρχικό επίπεδο, ωστόσο, η 

επιρροή  διαφέρει από το ένα διευθυντικό στέλεχος στο  άλλο, καθώς διαφέρει 

το επίπεδο κατάρτισης του και το ηγετικό ύφος που τους χαρακτηρίζει (Doina, 

2008). 
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 Η Ηγεσία: 

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν και να δημιουργούν κουλτούρα 

μέσω των ενεργειών των ιδρυτών τους, από το πρώιμο ακόμα στάδιο της 

ύπαρξής τους. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ακόμη και σε ώριμες 

εταιρίες μπορεί κανείς να εντοπίσει πολλές από τις εταιρικές αρχές, στις 

πεποιθήσεις και στις αξίες των ιδρυτών τους, που λειτουργούν ως ισχυροί 

ηγέτες. Ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραματίζουν οι εν λόγω ηγέτες είναι 

έκδηλος με το να προτείνουν τις αρχικές απαντήσεις στα ερωτήματα των νέων 

στελεχών, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο ηγέτης ενεργοποιεί την ομάδα που 

συνιστά την επιχείρηση, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις και 

δημιουργώντας ένα σταθερό εσωτερικό σύστημα. Εναλλακτικές λύσεις είναι 

εφικτό  να προταθούν  στη συνέχεια από ισχυρά μέλη της ομάδας, 

διευρύνοντας τη διαδικασία εκμάθησης της κουλτούρας, χωρίς να 

παραβλέπεται η σημαντική συμβολή της ηγεσίας στην αρχή κάθε ομαδικής 

ενέργειας (Schein, 2004, σελ. 242). 

 

 Η Επικοινωνία: 

Περιγράφει την μεταφορά της πληροφορίας από ένα άτομο στο άλλο, τον 

τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται ιδέες, σκέψεις, γεγονότα, αξίες, αισθήματα. 

Για να είναι ουσιαστική, μα κυρίως επιτυχημένη, κρίνεται απαραίτητο ο 

παραλήπτης να λάβει από τον δέκτη την πληροφορία με τρόπο εύληπτο. Η 

επικοινωνία αποτελεί την «γέφυρα» που συμβάλλει με ασφάλεια στην 

κατανόηση των αναγκών των μετεχόντων, αίροντας τις δυσκολίες στην 

αντίληψη μιας κατάστασης. Βοηθά στην εκπλήρωση όλων των βασικών 

λειτουργιών της διοίκησης σε έναν οργανισμό, όπως είναι ο σχεδιασμός, η 

οργάνωση, ο έλεγχος και η ηγετική καθοδήγηση, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

εταιρικοί στόχοι και να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οποιεσδήποτε προκλήσεις 

προκύψουν  (Newstrom&Davis, 1977, σελ.47-50). 

 

Η ροή της επικοινωνίας  μέσα σε έναν οργανισμό μπορεί να έχει διάφορες 

κατευθύνεις (Himstreet, Baty&Lehman, 1995, σελ.34-36):  
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 Καθοδική (από τον ιεραρχικά ανώτερο προς τον ιεραρχικά κατώτερο):  

Στόχος αποτελεί κυρίως η εκπαίδευση των εργαζομένων αναφορικά με 

την εκπλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων και ο προσανατολισμός 

τους ως προς τους κανόνες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες και τους 

στόχους της εταιρίας. 

 

 Ανοδική (από τον ιεραρχικά κατώτερο στον ιεραρχικά ανώτερο): 

Η πορεία αυτή προσδιορίζεται ως η ανατροφοδότηση που προκύπτει 

από την Καθοδική Επικοινωνία, με την διεύθυνση να ζητά 

πληροφορίες από τους κατώτερους διοικητικά υπαλλήλους. 

 

 Οριζόντια ή Πλάγια (μεταξύ ομάδων του οργανισμού που 

συγκαταλέγονται στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας): 

Η πορεία αυτή ουσιαστικά υφίσταται ήδη ως τμήμα του εσωτερικού 

συστήματος του οργανισμού, παρόλο που δεν καθορίζεται από  

επίσημους κανόνες, καθώς τα συνεργαζόμενα άτομα που έρχονται σε 

συχνή επαφή μεταξύ τους, τείνουν να μοιράζονται πληροφορίες 

αναφορικά με την εργασία τους, τους ανωτέρους τους και τις συνθήκες 

εργασίας τους.  

 

 Οι Εργαζόμενοι και τα Λοιπά Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία: 

Οι πόροι  μίας επιχείρησης σε έμψυχο υλικό (πληθυσμός εργαζομένων) και 

άψυχο υλικό (πχ. κτηριακές εγκαταστάσεις, χρηματικό απόθεμα, 

μηχανολογικός εξοπλισμός) καθιστούν εφικτή τη λειτουργιά της 

διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Τα 

στοιχεία αυτά, που είναι τα περισσότερο ορατά, επηρεάζουν τον οργανισμό 

άμεσα, καθώς η ποιότητα και η ποσότητά τους καθορίζουν σε ένα μεγάλο 

βαθμό την εταιρική απόδοση και κουλτούρα (Plunkett&Attner, 1994, 

σελ.265). 

 

 Το Κοινωνικό Σύστημα Εντός της Επιχείρησης: 

Το υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα σε έναν οργανισμό συνεισφέρει σε 

κανόνες και αξίες στην διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας. Συνιστώσες 
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όπως οι σχέσεις των εργαζομένων, η άτυπη πληροφόρηση και η άτυπη 

οργάνωση αποτελούν μέρη του γενικότερου κοινωνικού συστήματος. Λόγω 

του ότι, ωστόσο, οι άνθρωποι συνιστούν την ίδια την επιχείρηση, οι μεταξύ 

τους σχέσεις καθορίζουν και τον χαρακτήρα της επιχείρησης 

(Plunkett&Attner, 1994, σελ.265). 

 

 Η Τεχνολογία: 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, οι βασικές τεχνολογικές διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι καθώς και στοιχεία όπως ο τρόπος 

εκμετάλλευσής της, συμβάλλουν καθοριστικά στην διαμόρφωση της 

εταιρικής κουλτούρας. Το καίριο ερώτημα που τίθεται σχετικά με την 

τεχνολογία αφορά το κατά πόσο προορίζεται να αντικαταστήσει την 

ανθρώπινη εργασία ή επιτρέπει τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων και της 

παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 

στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αναφορικά με την αξία των εργαζομένων στην 

επιχείρηση, προσδιορίζοντας και τον αντίστοιχο προσανατολισμό της 

οργανωτικής κουλτούρας (Plunkett&Attner, 1994, σελ.265). 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Με την μέχρι στιγμής ανάλυση εγείρεται εύλογα το ερώτημα εάν καθίσταται δυνατή 

η μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας, στοιχείο το οποίο θα αποτελούσε ιδιαίτερα 

σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την επιτυχημένη πορεία μίας εταιρίας. Η 

συστηματική εργασία ερευνητών στον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 

στοχεύει να προσεγγίσει πιθανούς τρόπους μέτρησης των διαστάσεών της  και να 

ποσοτικοποιήσει βασικές μεταβλητές που την περιγράφουν. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα εξής εγχειρήματα: 

 

 Έρευνα Οργανωτικής Κουλτούρας(Organizational Culture Survey): 

Σχεδιάστηκε με έμφαση στις εξής συνιστώσες (Glaser, 

Zamanou&Hacker, 1987): 
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 Την Ομαδική Εργασία και Σύγκρουση 

 Το Κλίμα στο χώρο εργασίας και την Ηθική 

 Την Ροή Πληροφοριών 

 Την Εμπλοκή 

 Την Εποπτεία 

 Τις πραγματοποιούμενες Συναντήσεις 

 

 Ερωτηματολόγιο Οργανωτικής Κουλτούρας του Hofstede (Hofstede’s 

Organizational Culture Questionnaire): 

Αποτελεί μία ποιοτική και ποσοτική έρευνα, με τη χρήση 

ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει εκατόν τριανταπέντε 

προτάσεις, οργανωμένες σε πενταβάθμιες κλίμακες, οι οποίες έχουν 

ως βάση τις εξής μεταβλητές (Hofstedeetal., 1990): 

 

 Την Ανάγκη για Ασφάλεια 

 Την Ανάγκη για Εξουσία 

 Τον Βαθμό  Σημαντικότητας της Εργασίας 

 

Οι εν λόγω μεταβλητές συνυπολογίζουν έξι επιμέρους διαστάσεις 

πρακτικών οργανωτικής κουλτούρας, ως ακολούθως περιγράφονται: 

 

 Πρακτική Ι  : Προσανατολισμός στη Διαδικασία έναντι του  

Προσανατολισμού στο Αποτέλεσμα 

 Πρακτική ΙΙ: Προσανατολισμός στο Άτομο έναντι του Έργου 

 Πρακτική ΙΙΙ: Παρωχημένες Αντιλήψεις έναντι του  

                       Επαγγελματισμού 

 Πρακτική ΙV: Ανοιχτό Κύκλωμα έναντι Κλειστού Κυκλώματος 

 Πρακτική V:  Χαλαρός Έλεγχος έναντι Αυστηρού Ελέγχου 

 Πρακτική VΙ: Κανόνες έναντι Πραγματισμού 
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 Ερωτηματολόγιο Κουλτούρας του McKenzie (McKenzie’s Culture 

Questionnaire): 

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εθνικής Υγείας. 

Περιλαμβάνει εβδομήντα έξι προτάσεις προς αξιολόγηση, εστιάζοντας 

σε μία σειρά παραγόντων όπως: 

 

 Η Δέσμευση των Εργαζομένων 

 Οι Στάσεις και οι Πεποιθήσεις που σχετίζονται με την 

Καινοτομία 

 Η στάση στις υφιστάμενες Αλλαγές 

 Ο Τρόπος Επίλυσης των Συγκρούσεων 

 Το Ύφος της Διοίκησης 

 Η Εμπιστοσύνη στην Ηγεσία 

 Η Ειλικρίνεια και η Εμπιστοσύνη 

 Η Ομαδική Εργασία και η Συνεργασία 

 Ο Προσανατολισμός στη Δράση 

 Ο Προσανατολισμός στο Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Η Οργανωτική Κατεύθυνση 

 

 Ερωτηματολόγιο Εταιρικής Κουλτούρας (Corporate Culture 

Questionnaire): 

Αξιολογεί τέσσερις βασικούς τομείς ενώ κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις. 

Η μία περιέχει εξήντα εννέα προτάσεις προς αξιολόγηση ενώ η έτερη 

εκατόν είκοσι έξι, κάθε μία από  τις οποίες παρουσιάζεται σε μία 

πενταβάθμια Κλίμακα Likert. Οι τομείς που αξιολογούνται είναι 

(Walker, Symon&Davies, 1996): 

 

 Η Απόδοση  

 Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Η Λήψη Αποφάσεων 

 Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή μίας «ισχυρής» εταιρικής κουλτούρας, με καλή 

προσαρμογή στο εξωτερικό  περιβάλλον, συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην 

επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η καλή αυτή επίδοση οφείλεται σε 

τρεις παράγοντες, βάσει των οποίων (Μπρούστας, 2003): 

 

i. Διευκολύνεται ο κοινωνικός έλεγχος με την ευρύτατη συναίνεση που 

διασφαλίζει η αποδοχή των εταιρικών αξιών και κανόνων. Οι παρεκκλίσεις 

στην κοινά αποδεκτή συμπεριφορά μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από όλα 

τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού, ανεξαρτήτως ιεραρχίας, και να 

διορθωθούν με την ενεργή συμβολή τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

ένας εσωτερικός οικονομικός έλεγχος, σαφώς λιγότερο δαπανηρός σε σχέση 

με τις επίσημες ελεγκτικές δομές. 

 

ii. Ευνοείται η ευθυγράμμιση των ατόμων με την επιχείρηση. Η σαφήνεια στους 

εταιρικούς στόχους και στις επιτρεπόμενες πρακτικές συμβάλλει στην μείωση 

του αισθήματος αβεβαιότητας, σε περίπτωση που απαιτείται ενδεδειγμένη 

δράση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Με τον τρόπο αυτό 

μετριάζεται το περιθώριο για αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα του 

οργανισμού. 

 

iii. Επιτυγχάνεται η ουσιαστική εισφορά στην υποκίνηση των υπαλλήλων και 

στην συνεπακόλουθη αύξηση των αποδόσεών και της παραγωγικότητάς τους, 

καθώς οι ίδιοι θεωρούν ότι επιλέγουν ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίον 

ενεργούν. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Η διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας αποτελεί μία αναγκαία διαδικασία για κάθε 

επιχείρηση που στοχεύει στην μακροημέρευση, καθώς εμπεριέχει μία πολυπλοκότητα 
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που με τη σειρά της άπτεται του πλήθους των παραγόντων που εν τέλει συμβάλλουν 

στη διάπλασή της. Ο χαρακτηρισμός της ως επιτυχημένη προσδιορίζεται ενδεικτικά 

από τα κάτωθι σημεία (Coleman, 2013): 

 

 Όραμα: 

Μία «μεγάλη» κουλτούρα έχει την απαρχή της σε ένα όραμα ή μία 

δήλωση αποστολής, στοιχεία τα οποία καθοδηγούν τις αξίες ενός 

οργανισμού, παρέχοντας του τον απαραίτητο σκοπό λειτουργίας και 

συμβάλλοντας παράλληλα στον προσανατολισμό των πελατών, των 

προμηθευτών και των ευρύτερα εμπλεκόμενων μέρων. 

 

 Αξίες: 

Συνιστούν τον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας. Ενώ το όραμα 

εκφράζει τον σκοπό μίας επιχείρησης, οι αξίες προσφέρουν μία σειρά 

οδηγιών σχετικά με την συμπεριφορά και τη νοοτροπία που 

απαιτούνται για την επίτευξη του εν λόγω οράματος (πχ. τρόπος 

εξυπηρέτησης πελατών και συναδέρφων, τήρηση των επαγγελματικών 

προτύπων). 

 

 Πρακτικές: 

Η σπουδαιότητα των αξιών έγκειται στην ενσωμάτωσή τους στις 

εφαρμοζόμενες πρακτικές από πλευράς ενός οργανισμού. Έτσι λόγου 

χάρη, η επισήμανση μιας επιχείρησης ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα, θα πρέπει παράλληλα  να 

συνοδεύεται με ορατές επενδύσεις σε αυτό. Αντίστοιχα, η υιοθέτηση 

εκ μέρους της επιχείρησης μιας «επίπεδης» ιεραρχίας, θα πρέπει να 

μεταφράζεται με ενθάρρυνση των νεότερων μελών της να εκφράζουν 

τυχόν διαφωνία τους, απαλλαγμένοι από το φόβο κυρώσεων ή 

αρνητικών επιπτώσεων στην εξελικτική τους πορεία. 

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό: 

Η οικοδόμηση μίας συνεκτικής εταιρικής κουλτούρας βασίζεται στην  

συνεργασία με ανθρώπους που είτε μοιράζονται τις βασικές αξίες της 
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επιχείρησης, είτε διαθέτουν την προθυμία και την ικανότητα να τις 

ενστερνιστούν. Στην φιλοσοφία αυτή βασίζεται και η επιλογή των 

μεγάλων επιχειρήσεων να ακολουθούν αυστηρές πολιτικές 

προσλήψεων. 

 

 Αφήγημα: 

Η μοναδικότητα κάθε επιχείρησης βασίζεται στη μοναδικότητα της 

ιστορίας της. Η ικανότητα της να ξεδιπλώνει την ιστορία αυτή και να 

την ενσωματώνει σε ένα αφήγημα, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό 

στοιχείο στην δημιουργία την εταιρικής της κουλτούρας. Το εν λόγω 

αφήγημα είναι περισσότερο ισχυρό όταν αναγνωρίζεται, 

διαμορφώνεται και ανασχηματίζεται ως τμήμα της τρέχουσας 

κουλτούρας του οργανισμού. 

 

 Τοποθεσία: 

Ο τόπος, είτε από γεωγραφικής άποψης, είτε ως αρχιτεκτονική ή 

αισθητική, επηρεάζει τις αξίες και την συμπεριφορά των ατόμων εντός 

του χώρου εργασίας τους. Η «ανοιχτή αρχιτεκτονική» λόγου χάρη 

κρίνεται περισσότερο ευνοϊκή για ορισμένους τύπους συμπεριφοράς, 

όπως είναι η συνεργασία,. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες χώρες ή 

πόλεις έχουν διαμορφώσει ισχυρές τοπικές κουλτούρες που ενδέχεται 

να αντικρούουν ή να ενισχύουν την κουλτούρα που επιχειρεί να 

δημιουργήσει μία επιχείρηση. 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Ενώ η εταιρική κουλτούρα συχνά σημειώνει μία προβλεπόμενη και αναμενόμενη 

εξέλιξη, οι οργανισμοί είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με την ανάγκη αλλαγής 

της, ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών κραδασμών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

αναδυόμενων ευκαιριών στην δραστηριοποιούμενη αγορά ή εναλλακτικά εξαιτίας της 

ανάγκης υλοποίησης συγκεκριμένων στρατηγικών ή διαρθρωτικών αλλαγών. Χωρίς 
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την αναγκαία αλλαγή της υφιστάμενης κουλτούρας, η πλειονότητα των 

πρωτοβουλιών για μεταβολές όπως οι προαναφερόμενες δεν ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες. Η επιτυχής μεταβολή της, ωστόσο, συνιστά το αποτέλεσμα μεθοδικής 

και συστηματικής προσπάθειας και είναι άμεσα συνυφασμένη με το στάδιο 

ανάπτυξης του κάθε οργανισμού. Έτσι, τα βήματα που συμβάλλουν στην αλλαγή της 

προϋπάρχουσας κουλτούρας διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν μία επιχείρηση 

είναι νεοφυής, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης ή διανύει μία περίοδο ωριμότητας. Πιο 

συγκεκριμένα (Kulvinskiene&Seimiene, 2009): 

 

Κατά την εγκαθίδρυση και την πρώιμη φάση της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, η 

οργανωτική κουλτούρα αποτελεί μία θετική και ισχυρή δύναμη, η οποία χρήζει 

περαιτέρω εξέλιξης. Τα συνιστώμενα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνσης είναι: 

 

 Η σταδιακή αλλαγή μέσω γενικής αλλά και ειδικής εξέλιξης 

 Η οξυδέρκεια 

 Η προώθηση υβριδίων εντός του οργανισμού 

 

Στο στάδιο της ανάπτυξης, σχηματίζονται υποκουλτούρες μέσα στον ίδιο τον 

οργανισμό. Οι διαχειριστές καλούνται να επιλέξουν της αποδεκτές αξίες από τις εν 

λόγω υποκουλτούρες και να μεταβάλουν την οργανωτική κουλτούρα προς την 

επιθυμητή και αναγκαία κατεύθυνση. Τα συνιστώμενα βήματα προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι: 

 

 Η συστηματική προώθηση αξιών από επιλεγμένες υποκουλτούρες 

 Η τεχνολογική εξέλιξη 

 Η ενσωμάτωση «ξένων» στοιχείων που ήδη υπάρχουν εντός του οργανισμού 

 Το ξέσπασμα κάποιου σκανδάλου, ικανού να οδηγήσει στην κατάρρευση του 

υφιστάμενου «μύθου» που συνοδεύει τον οργανισμό 

 

Στο στάδιο της ωριμότητας, η  πλειονότητα των στοιχείων που διαμορφώνουν την 

οργανωτική κουλτούρα θα πρέπει να μεταβληθεί. Τα συνιστώμενα βήματα προς αυτήν 

την κατεύθυνσης είναι: 
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 Η αλλαγή της υπάρχουσας πολιτικής 

 Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

 Η καταστροφή και η αναγέννηση 

 

Για να καταστεί αποτελεσματική η αλλαγή της επικρατούσας νοοτροπίας, απαιτείται 

η συμμετοχή  του εργατικού δυναμικού. Προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό κατά 

το μέγιστο δυνατό, συνιστάται η συνεχής επισήμανση των ήδη επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων, η αποδοχή της αντίληψης ότι κάθε αλλαγή είναι «για το καλύτερο» 

χωρίς να υπάρχουν ηττημένοι από την διαδικασία αυτή, καθώς και η αδιάκοπη 

ενθάρρυνση των εργαζομένων να ενστερνιστούν τις νέες ιδέες. 

 

Σημαντική προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί επιτυχής η υιοθέτηση μίας νέας 

νοοτροπίας είναι ο ηγέτης να γνωρίζει πλήρως τα στοιχεία που συνιστούν την 

υφιστάμενη κουλτούρα. Η οποιαδήποτε μεταβολή της «από τη βάση» αποτελεί μία 

σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον από 

τρία έως πέντε χρόνια. 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Η οργανωτική κουλτούρα μιας επιχείρησης αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, 

παλλόμενο, συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο. Οι αξίες, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς σύμφωνα με τις δεσπόζουσες εταιρικές αρχές και ο εταιρικός 

προσανατολισμός μεταδίδονται με τρόπο φυσικό και βιωματικό μεταξύ των 

υπαλλήλων ενός οργανισμού, μέσω των διηγούμενων ιστοριών και των αρχαιότερων 

υπαλλήλων της.  

 

Οι αρχαιότεροι υπάλληλοι, ως φορείς της οργανωτικής κουλτούρας, επιφορτίζονται με 

το ρόλο του καθοδηγητή και δασκάλου για τους νεώτερους υπαλλήλους, 

συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξη των τελευταίων στην επιχείρηση, με βάση τις 

αξίες και τις αρχές που τη διέπουν. Παράλληλα, η εξιστόρηση γεγονότων και 

προσωπικών εμπειριών που σχετίζονται με την επιχείρηση συντελούν επίσης 
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δραστικά στην βιωματικό εναγκαλισμό των εταιρικών αξιών και αρχών 

(Cameron&Quinn, 1999, σελ.85). 

 

Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των αξιών της εταιρικής 

κουλτούρας  αποτελεί και η φυσιογνωμία του ηγέτη. Η ηγετική μορφή στη διοίκηση 

ενός οργανισμού μπορεί με τρόπο ρητό ή ασυνείδητο να συμβάλλει καθοριστικά στην 

μετάδοση της κουλτούρας που διέπει τον οργανισμό. Ορισμένοι μηχανισμοί που 

υλοποιούν αυτόν τον σκοπό είναι οι εξής (Schein, 1995): 

 

 Οι επίσημες δηλώσεις αναφορικά με την οργανωτική κουλτούρα και τη 

φιλοσοφία που αυτή ενσωματώνει, διαγράμματα, δόγματα και υλικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται με σκοπό την επιλογή, την πρόσληψη και την 

κοινωνικοποίηση των υπαλλήλων. 

 Ο σχεδιασμός φυσικών χώρων, όψεων και κτηρίων. 

 Η σκόπιμη προβολή συγκεκριμένων προτύπων, διδασκαλίας και 

προετοιμασίας από την πλευρά των ηγετών. 

 Το ρητό σύστημα ανταμοιβής και τα κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να 

πραγματοποιηθεί η τυχόν προαγωγή του εργατικού προσωπικού στην 

ανώτερη ιεραρχική βαθμίδα. 

 Οι ιστορίες, οι θρύλοι και οι  μύθοι αναφορικά με σημαντικά άτομα. 

 Οτιδήποτε προσελκύει την προσοχή των ηγετών και ό,τι μπορούν οι ίδιοι να 

μετρήσουν και να ελέγξουν. 

 Η αντίδραση των ηγετών σε  περιπτώσεις κρίσιμων συμβάντων καθώς και σε 

περιπτώσεις οργανωτικών κρίσεων. 

 Ο τρόπος με τον οποίον είναι σχεδιασμένος και δομημένος ο οργανισμός (πχ ο 

βαθμός αποκέντρωσης, οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την 

μεταφορά άρρητης γνώσης και μηνυμάτων). 

 Τα οργανωτικά συστήματα και  οι διαδικασίες του οργανισμού (τα είδη των 

πληροφοριών, του ελέγχου και των συστημάτων λήψεων αποφάσεων που 

σχετίζονται πχ με το ποιος λαμβάνει την πληροφορία και τι είδους 

πληροφόρηση είναι αυτή, πότε και πως αποτιμάται μία απόδοση). 
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 Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται με σκοπό την στρατολόγηση, την επιλογή, 

την προώθηση, την απόλυση και την συνταξιοδότηση των ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Η αναγνωρισμένη σημασία της εταιρικής κουλτούρας στην υγιή και εύρυθμη 

λειτουργία ενός οργανισμού έστρεψε το ενδιαφέρον  της επιστημονικής κοινότητας 

στην καλύτερη κατανόησή της. Ένας από τους συσχετισμούς που επιχειρήθηκε, είναι 

η αναζήτηση πιθανών συνδετικών δεσμών της με την πολιτισμική και εθνική 

κουλτούρα, γνώση ιδιαίτερα σημαντική για μία επιχείρηση με διεθνή παρουσία και 

δράση. 

 

Για να καταστεί περισσότερο εύληπτη η αντίληψη ενός πολιτισμού ως ένα σύνολο 

από διαφορετικά «στρώματα», θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αναλογία ενός 

παγόβουνου. Ορισμένες πτυχές του είναι περισσότερο ορατές από άλλες. Η κορυφή 

ενός παγόβουνου, ως το καλύτερα ορατό του τμήμα, συσχετίζεται με ευκόλως  

παρατηρούμενα στοιχεία όπως η συμπεριφορά, η γλώσσα, η μουσική, η διατροφή. 

Βαθύτερη κατανόηση του πολιτισμού επιτυγχάνεται μόνο με την μελέτη του 

βυθισμένου άκρου του παγόβουνου. Η βαθύτερη αυτή «στρώση» αποτελείται από τις 

αξίες που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη ενός πολιτισμού εξηγούν 

τον ίδιο τους τον πολιτισμό έτσι όπως εκδηλώνεται. Τέλος, το κατώτερο τμήμα του 

παγόβουνου αντιστοιχεί σε βασικές και δεδομένες υποθέσεις, οι οποίες απαρτίζουν τα 

θεμέλια ενός πολιτισμού (Ghemawat&Reiche, 2011). 

 

Η αντιμετώπιση των εθνικών πολιτισμικών διαφορών συνεπώς, απαιτεί πέρα από τη 

γνώση της σωστής σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς, την κατανόηση των βαθύτερων 

αξιών που εξηγούν τον λόγο που ορισμένες συμπεριφορές κρίνονται καταλληλότερες 

από άλλες. Υπάρχει ένα σύνολο από πολιτισμικά πλαίσια, ικανό να προσδιορίσει και 

να περιγράψει τον πολιτισμό και τις διαφορετικές αξίες που τον συνιστούν 

(Ghemawat&Reiche, 2011). 
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Ο Hofstede αναγνωρίζει πέντε διαστάσεις πολιτισμικών διαφορών. Οι 

επισημαινόμενες διαφορές, παρόλο που αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο όλες οι 

κοινωνίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ανεξάρτητα από το πόσο σύγχρονες ή 

παραδοσιακές είναι, επιδέχονται διαφορετικών προσεγγίσεων από την κάθε κοινωνία. 

Στα ίδια βασικά προβλήματα επομένως, δίνονται διαφορετικές απαντήσεις από τις 

διαφορετικές κοινωνίες. Οι διαστάσεις που αναγνωρίζει ο Hodstede παραθέτονται 

ακολούθως: 

 

 Απόσταση Ισχύος (Power Distance): 

Σχετίζεται με τον τρόπο που οι διαφορετικές κοινωνίες χειρίζονται θέματα 

ισότητας/ανισότητας στις μεταξύ των μελών τους σχέσεις. Ενδέχεται να 

αφορά κάποιο φυσικό ή πνευματικό χαρακτηριστικό ή εναλλακτικά τη 

δύναμη που προκύπτει από την κοινωνική θέση. Είναι έκδηλη σε θεσμούς 

όπως οι σχολικές μονάδες και το εκπαιδευτικό σύστημα, η οικογένεια, ο 

χώρος εργασίας, οι επιχειρήσεις, το πολιτικό σύστημα και η θρησκεία. Στην 

εξειδικευμένη περίπτωση των επιχειρήσεων, οι ανισότητες λαμβάνουν χώρα 

ανάμεσα στον διευθυντή και τους υφισταμένους του (Hofstede, 2000, σελ.79-

80).  

 

 Αποφυγή Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance): 

Παρουσιάζει τον τρόπο που οι διαφορετικοί εθνικοί πολιτισμοί 

προσαρμόζονται στην αβεβαιότητα που σχετίζεται με το μέλλον καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Σχετίζεται άμεσα 

με το επίπεδο άγχους που εκδηλώνει μία  συγκεκριμένη κοινωνία όταν 

έρχεται αντιμέτωπη με το μέλλον. Η διαφορετικότητα που διαπιστώνεται είναι 

εμφανής στις σχολικές μονάδες και στο εκπαιδευτικό σύστημα, στον χώρο 

εργασίας και στις επιχειρήσεις καθώς και στο πολιτικό και νομοθετικό 

σύστημα (Hofstede, 2000, σελ.145-146).  

 

 Ατομισμός ή Συλλογικότητα (Individualism vs Collectivism): 

Ο ατομισμός σε διαφορετικούς πολιτισμούς μπορεί να θεωρηθεί ως πηγή 

ευημερίας ή εναλλακτικά ως αποξένωση. Σχετίζεται με την ένταξη των 

ανθρώπων σε πρωτογενείς ομάδες (Hofstede, 2000, σελ.209).  
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 Ανδροπρέπεια ή Θηλυκότητα (Masculinity vs Femininity): 

Σχετίζεται με τους διαφορετικούς ρόλους που καλούνται να «παίξουν» οι 

γυναίκες και οι άντρες σε μια κοινωνία και συγκεκριμένα, με τον 

προσδιορισμό των συναισθηματικών και κοινωνικών τους ρόλων. Αφορά την 

«εφαρμογή»  των εν λόγω ρόλων σε διάφορα περιβάλλοντα όπως είναι  η 

οικογένεια, το σχολείο και η εκπαίδευση, το φύλο, η σεξουαλική 

συμπεριφορά, η πολιτική και η θρησκεία (Hofstede, 2000, σελ.279).  

 

 Μακροπρόθεσμος ή Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός (Long Term vs Short 

Term Orientation): 

Η διάσταση αυτή διαφοροποιείται από τις προαναφερόμενες, αποτελώντας 

μία ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία σχετίζεται με τις προσπάθειες των 

ανθρώπων να επικεντρωθούν στο μέλλον ή στο παρόν  (Hofstede, 2000, 

σελ.351).  

 

Με βάση τις τέσσερις, άμεσα συσχετιζόμενες, προαναφερθείσες διαστάσεις, χρήσιμη 

κρίνεται η αναφορά των επιπτώσεων που προκύπτουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, 

ως απόρροια των διαπιστωθεισών αυτών διαφορών στις εθνικές κουλτούρες. 

Συγκεκριμένα (Ashkanasy, Wilderom&Peterson, 2000, σελ.407): 

 

 Απόσταση Ισχύος: 

 Στις κοινωνίες με Μικρή Απόσταση Ισχύος: 

 Η ιεραρχία σηματοδοτεί την ανισότητα των ρόλων που ήδη  

έχουν καθοριστεί, με γνώμονα την ευκολία. 

 Οι υφιστάμενοι αναμένεται να ερωτηθούν πριν δράσουν. 

 Ιδανικός διευθυντής θεωρείται εκείνος που χαρακτηρίζεται 

κυρίως ως δημοκρατικός. 

 Στις κοινωνίες με Μεγάλη Απόσταση Ισχύος: 

 Η ιεραρχία ισοδυναμεί με υπαρξιακή ανισότητα. 

 Οι υφιστάμενοι αναμένουν οδηγίες πριν πράξουν. 

 Ο ιδανικός διευθυντής αντιμετωπίζεται ως καλός πατέρας. 
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 Αποφυγή Αβεβαιότητας: 

 Στις κοινωνίες με Μικρού βαθμού Αποφυγή Αβεβαιότητας: 

 Επικρατεί απέχθεια για τους γραπτούς ή άγραφους κανόνες. 

 Υπάρχει μεγάλη τυποποίηση. 

 Υπάρχει ανοχή τόσο των ανθρώπων, όσο και των ιδεών που 

παρεκκλίνουν από ό,τι θεωρείται συνηθισμένο. 

 Στις κοινωνίες με Μικρού βαθμού Αποφυγή Αβεβαιότητας: 

 Η ανάγκη για ύπαρξη γραπτών και άγραφων κανόνων 

προκύπτει ως συναισθηματική ανάγκη. 

 Υπάρχει μεγαλύτερη τυποποίηση. 

 Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε πρόσωπα και ιδέες που 

παρεκκλίνουν από ό,τι θεωρείται συνηθισμένο. 

 

 Ατομισμός ή Συλλογικότητα:  

 Στις Συλλογικές Κοινωνίες: 

 Τα πρότυπα αξίας διαφέρουν εντός και εκτός των ομάδων. 

 Τα «άλλα» άτομα θεωρούνται ως μέλη των ομάδων. 

 Οι σχέσεις είναι περισσότερο σημαντικές από τους στόχους. 

 Τη σχέση εργοδότη-υπαλλήλου την υπαγορεύει η ύπαρξη ενός 

ηθικού προτύπου. 

 Στις Ατομιστικές Κοινωνίες: 

 Μερικές αξίες αποτελούν πρότυπα, τα οποία και εφαρμόζονται 

από όλους. 

 Τα «άλλα» άτομα θεωρούνται ως πιθανοί μελλοντικοί πόροι. 

 Οι στόχοι είναι περισσότερο σημαντικοί από τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται. 

 Τη σχέση εργοδότη-υπαλλήλου την υπαγορεύει η ύπαρξη ενός 

υπολογιστικού προτύπου. 

 

 Ανδροπρέπεια ή Θηλυκότητα: 

 Θηλυκές Κοινωνίες: 

 Το αίσθημα της ασφάλειας δεν θεωρείται απαραίτητο. 

 Στο επίκεντρο βρίσκεται η ποιότητα. 
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 Κυριαρχεί η έντονη διαίσθηση. 

 Ανδροπρεπείς Κοινωνίες: 

 Το αίσθημα της ασφάλειας εκτιμάται δεόντως. 

 Το άγχος για την επαγγελματική  επιτυχία είναι κυρίαρχο. 

 Εκτιμάται η αποφασιστικότητα. 

 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Η ηθική αποτελεί έναν κώδικα αρχών, «ο οποίος θέτει πρότυπα καλού ή κακού, 

σωστού ή λάθους στη συμπεριφορά του ατόμου» (Schermerhorn, 2011, σελ.134). Ως 

έννοια έχει προβληματίσει και εμπνεύσει τον άνθρωπο διαχρονικά, στην προσπάθειά 

του να δώσει απαντήσεις σε φιλοσοφικά ερωτήματα που τον αφορούν. Οι 

γεωπολιτικές, θρησκευτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που έλαβαν χώρα 

ιστορικά, αποτέλεσαν μεταξύ άλλων και το έναυσμα της εξέλιξης στην φιλοσοφική 

θεώρηση της ηθικής. Ενδεικτικά ακολουθεί μία συγκριτική παρουσίαση βασικών 

φιλοσοφικών θεωριών για την ηθική, στην οποία παραθέτεται ο φιλόσοφος ή το 

θεωρητικό ρεύμα κα οι αντίστοιχες κύριες απόψεις (Ασπρίδης, 2015, σελ.63-64). 

 

 Στην ελληνική μυθολογία, ο Θεός της Ηθικής ενσαρκώνεται από τον Θεό 

Απόλλωνα, ο οποίος εμφανίζεται ως λυτρωτής από το ηθικό κακό. 

 Ο Σωκράτης συσχέτισε την ηθική με τη γνώση αυτού που είναι πραγματικά 

καλό και χρήσιμο για τον άνθρωπο. 

 Ο Πλάτωνας πρόβαλλε την ηθικότητα του πολίτη ως την σημαντικότερη 

υποχρέωση του κράτους. Η ηθική διδασκαλία αποτελεί την ύψιστη ανάγκη 

της κοινωνίας και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να επεκταθεί σε όλα 

τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 Ο Αριστοτέλης ενέκρινε την σύνδεση της ηθικής με τον ορθολογισμό. Μέσο  

για την κατανόησή της είναι η ανθρώπινη εμπειρία. 

 Στον Χριστιανισμό οι ηθικές αρχές είναι δεδομένες και σχετίζονται με την 

αποφυγή της αμαρτίας και την προσωπική ηθική, με γνώμονα την προσωπική 

ελευθερία. 
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 Αναφορικά με το Κοινωνικό Συμβόλαιο και συγκεκριμένα με την προσέγγιση 

του Hobbes, η ηθική φιλοσοφία αναπτύσσει στενούς δεσμούς με την 

Φυσιοκρατία, με κεντρική παραδοχή ότι η ανθρώπινη φύση καθορίζεται 

ουσιαστικά από εγωιστικά κίνητρα. 

 Στον Προτεσταντισμό (Weber) η ηθική συνέβαλλε στην εντατικοποίηση και 

στην πειθαρχία της εργασίας, στην απενοχοποίηση της κερδοφορίας και της 

συστηματικής συσσώρευσης χρήματος, κάμπτοντας τις προγενέστερες 

ιδεολογικές αντιστάσεις επί του θέματος. 

 Ο Rawls εστιάζει στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην κοινωνική ευημερία. Η 

διανομή του συνόλου των κοινωνικών αγαθών οφείλει να γίνεται ισομερώς, 

με εξαίρεση την περίπτωση που η άνιση διανομή τους ωφελεί στην ουσία 

αυτόν που αρχικά φαίνεται να αδικείται. 

 Κατά τον Kant, η ηθική θεμελιώνεται σε έναν παγκόσμιο ηθικό νόμο, με 

καθολική ισχύ για όλα τα άτομα, σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές. 

 Σύμφωνα με τον Μαρξισμό, κάθε εποχή έχει τη δική της κυριαρχούσα ηθική. 

Κατά τον Lenin, «ηθικό είναι ό,τι εξυπηρετεί το κόμμα». 

 

Στο σημείο αυτό ανακύπτει το ερώτημα πως συνδέεται η φιλοσοφική θεώρηση περί 

ηθικής, με τον τομέα της επιχειρηματικότητας. 

 

Η επιχειρηματική ηθική αποτελεί ένα σχήμα οξύμωρο, καθώς φαίνεται να φέρνει 

κοντά δύο έννοιες τελείως αντιφατικές: την ηθική και τις επιχειρήσεις. Το να 

ισχυριστεί κανείς ότι οι δύο προαναφερόμενες έννοιες δεν είναι συμβατές και ότι δεν 

μπορούν να συνυπάρξουν είναι μία άμεση παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις με κάποιο 

τρόπο είναι έμφυτα «κακές» ή στην καλύτερη περίπτωση ότι κινούνται πέραν της 

ηθικής, έξω από τις φυσιολογικές ηθικές θεωρήσεις. Παρόλα τα περιστατικά που 

κατά καιρούς έχουν γίνει γνωστά και δυσφημούν την άσκηση της 

επιχειρηματικότητας, η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει τη σημασία της ηθικής 

συμπεριφοράς στη λειτουργία ενός οργανισμού, με την υιοθέτηση αρχών  όπως είναι 

η τιμιότητα, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία (Crane&Matten, 2010, σελ.4). 

 

Η επιχειρηματική ηθική περιλαμβάνει την μελέτη των ενεργειών και των αποφάσεων 

των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν το «σωστό» και το 
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«λάθος» υπό το πρίσμα της ηθικής. Αφορά τόσο σε εμπορικές επιχειρήσεις, όσο και 

σε κυβερνητικούς οργανισμούς, ομάδες «πίεσης», μη κερδοσκοπικές εταιρίες, 

φιλανθρωπίες και λοιπούς οργανισμούς (Crane&Matten, 2010, σελ.5).  

 

Ενστικτωδώς, γίνεται η ταύτιση της επιχειρηματικής ηθικής με την νομική επιστήμη. 

Οι δύο τομείς επικαλύπτονται, χωρίς ωστόσο να εξομοιώνονται, καθώς η νομική 

επιστήμη αφορά τη θεσμοθέτηση ή την κωδικοποίηση της ηθικής σε συγκεκριμένους 

κοινωνικούς κανόνες, κανονισμούς και απαγορεύσεις. Η επιχειρηματική ηθική 

ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα ζητήματα εκείνα που δεν καλύπτονται από τους 

νομικούς κανόνες ή που δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία σχετικά με το αν 

χαρακτηρίζεται κάτι ως καλό ή κακό. Η συζήτηση, ωστόσο, αναφορικά με την ηθική 

συγκεκριμένων επιχειρηματικών πρακτικών, μπορεί να οδηγήσει σε σχετική 

νομοθεσία σε περίπτωση που εξασφαλισθεί κάποιου είδους πλειοψηφική γνώμη 

(Crane&Matten, 2010, σελ.5-6).  

 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η επιχειρηματική δράση είναι παρούσα σε όλες τις κοινωνίες και κουλτούρες, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, εμπλέκοντας ομάδες από ένα ευρύ  φάσμα, όπως 

είναι οι καταναλωτές, οι κυβερνήσεις, τα δίκτυα δημοσιογραφικής ενημέρωσης 

(μέσω των διαφημίσεων που προβάλλουν) κτλ. Η σημασία της επιχειρηματικής 

ηθικής βασίζεται ακριβώς σε αυτόν τον πλουραλισμό των εμπλεκόμενων μελών. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι από λόγους που αναδεικνύουν την εν λόγω 

σπουδαιότητα (Crane&Matten, 2010, σελ.9-12). 

 

 Οι επιχειρήσεις ασκούν μεγάλη επιρροή στην κοινωνία: 

Καθώς η επιρροή τους είναι έκδηλη σε όλες τις πτυχές της ζωής των ατόμων 

που απαρτίζουν μία κοινωνία, είναι εφικτό να επηρεάσουν τη δημοκρατική 

διαδικασία της διακυβέρνησης, γεγονός που προκαλεί αμήχανα συναισθήματα 

σε αρκετούς ανθρώπους. Το αίσθημα που αποκομίζει το κοινό από τα υψηλά 

ποσοστά συγκέντρωσης εξουσίας ομάδων πίεσης συμφερόντων (lobbyists), 

μεγάλων εταιριών, τραπεζών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, είναι η 
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ανησυχία. Ανακύπτει το ηθικό ζήτημα του περιορισμού  της εξουσίας των 

προαναφερθέντων ομάδων ή εναλλακτικά της διασφάλισης της χρήσης της 

αναδυόμενης εξουσίας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. 

 

 Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά στη κοινωνία:  

Η παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων, η απασχόληση εργατικού δυναμικού, 

η απόδοση φόρων στον κρατικό  μηχανισμό, η ουσιώδης συμβολή στην 

τοπική ή εθνική οικονομική ανάπτυξη, επιφέρει αδιαμφισβήτητες θετικές 

επιπτώσεις στην κοινωνία. Οι πρακτικές που ακολουθούνται για να επιτευχθεί 

η άνωθεν συνεισφορά , ωστόσο, αποτελούν τον πυρήνα του διαλόγου για την 

ηθική που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την επιχειρηματικότητα. 

 

 Η εσφαλμένη επιχειρηματική πρακτική έχει τη δυνατότητα να επιφέρει 

αξιόλογης έκτασης ζημία στα άτομα, στις κοινότητες και στο περιβάλλον:  

Η προσπάθεια κατανόησης των αιτιών και των επιπτώσεων που απορρέει από 

τις εσφαλμένες επιχειρηματικές πρακτικές, υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής 

ηθικής, συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

ατόμων. 

 

 Το σύνολο των απαιτήσεων και ενδεχομένως των περιορισμών που τίθενται 

από τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders)στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να 

πράττουν με ηθικά ή μη κριτήρια, εξελίσσεται  σε ένα πολύπλοκο και άκρως 

ενδιαφέρον ζήτημα: 

Στις αναδυόμενες αυτές προκλήσεις θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και 

λύσεις που θα απευθύνονται στα εμπλεκόμενα μέρη, επιτρέποντας ωστόσο 

ταυτόχρονα στους οργανισμούς να εκπληρώνουν  αποτελεσματικά τον 

οικονομικό τους ρόλο. Η διατήρηση μίας σωστής ισορροπίας μεταξύ των δύο, 

κρίνεται αναγκαία. 

 

 Οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με ασφυκτική πίεση ώστε να 

ικανοποιήσουν τα εταιρικά κριτήρια ηθικής: 

Κρούσματα ατοπημάτων στον χώρο εργασίας και υιοθέτησης δόλιων ή 

άνομων πρακτικών προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα 
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πρέπει να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά και καθολικά. Η επισκόπηση των 

αιτιών που οδηγούν σε σχετική παραβατική συμπεριφορά και ο τρόπος με τον 

οποίον μπορούν να αντιμετωπισθούν από τα διευθυντικά στελέχη και τους 

ανάλογους ρυθμιστές, καθίσταται εφικτή μέσω της μελέτης της 

επιχειρηματικής ηθικής και της βελτίωσης των πρακτικών που εφαρμόζονται. 

 

 Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειμμα εμπιστοσύνης:  

Ποσοστό 18% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού εμπιστεύεται την 

ειλικρινή διάθεση της ηγεσίας ενός οργανισμού ενώ μόνο το 19% δείχνει 

εμπιστοσύνη στην επιλογή της να λάβει αποφάσεις με γνώμονα την ηθική. Η 

προαγωγή της επιχειρηματικής ηθικής θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό 

ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις μελλοντικά. 

 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

 

Στο σύνολο των φορέων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα (επιχειρήσεις, 

κυβερνητικός μηχανισμός, οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών –μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί–) 

διαπιστώνεται παρόμοια ανάρμοστη συμπεριφορά (παραπτώματα) στο χώρο εργασίας 

και σε παρόμοια ένταση. Παρόλα αυτά εντοπίζονται και βασικές διαφορές, οι οποίες 

σχετίζονται με παράγοντες όπως το μέγεθος της εταιρικής μονάδας και ο χαρακτήρας 

της (ιδιωτικός, δημόσιος, κοινωνικός). Συγκεκριμένα (Crane&Matten, 2010, σελ.17): 

 

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαπιστώνονται τα εξής: οι βασικές προτεραιότητες 

τους σε σχέση με ζητήματα ηθικής εστιάζουν στο εργατικό δυναμικό. Η προσέγγιση 

σε θέματα δεοντολογίας χαρακτηρίζεται ως άτυπη και με έμφαση στο αίσθημα της 

εμπιστοσύνης. Υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Οι σημαντικότεροι περιορισμοί 

τους εντοπίζονται στις παρατηρούμενες ελλείψεις χρηματοοικονομικών πόρων. 

 

Στις μεγάλες επιχειρήσεις διαπιστώνονται τα κάτωθι: οι βασικές προτεραιότητες τους 

σε σχέση με ζητήματα ηθικής εστιάζουν σε ζητήματα οικονομικής ακεραιότητας ενώ 
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αφορούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και το πελατολόγιο. Η προσέγγιση σε θέματα 

δεοντολογίας χαρακτηρίζεται ως τυπική, βασιζόμενη  στις δημόσιες σχέσεις. Την 

ευθύνη την έχουν οι μέτοχοι καθώς και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Οι σημαντικότεροι 

περιορισμοί τους εντοπίζονται στην αδιάλειπτη ανάγκη να επικεντρώνονται σε 

θέματα κερδοφορίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αξίες των εμπλεκομένων 

μερών και σε συνιστώσες όπως είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της 

επιχειρηματικής μονάδας. 

 

Στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα διαπιστώνονται τα εξής: οι βασικές 

προτεραιότητες τους σε σχέση με θέματα ηθικής εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν 

την κυριαρχία των νόμων, την διαφθορά, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, 

διαδικαστικά ζητήματα και θέματα ευθύνης. Η προσέγγιση σε θέματα δεοντολογίας 

χαρακτηρίζεται τυπική και γραφειοκρατική. Υπεύθυνοι θεωρούνται το ευρύ κοινό και 

τα ανώτερα κλιμάκια κυβερνητικών οργανισμών, ενώ οι σημαντικότεροι περιορισμοί 

τους εντοπίζονται στην αδράνεια και στην έλλειψη διαφάνειας. 

 

Στους οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil society organizations) 

διαπιστώνονται τα ακόλουθα: οι βασικές προτεραιότητες τους σε σχέση με ζητήματα 

ηθικής εστιάζουν στην επικοινωνία της αποστολής τους στους πελάτες, στην 

ακεραιότητα των τακτικών που ακολουθούν, στην νομιμότητα και στην 

υπευθυνότητα. Η προσέγγιση σε θέματα δεοντολογίας χαρακτηρίζεται ως άτυπη και 

με έμφαση στις αξίες. Ως υπεύθυνοι θεωρούνται οι χρηματοδότες και οι πελάτες, ενώ 

οι σημαντικότεροι περιορισμοί τους εντοπίζονται στις παρατηρούμενες ελλείψεις 

πόρων και τυπικής εκπαίδευσης. 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

 

Η παγκοσμιοποίηση ως φαινόμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ενοποίηση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του και 

τους φορείς των οικονομικών δράσεων, τις επιχειρήσεις, και συνακόλουθα με  

έμμεσο τρόπο, και την επιχειρηματική ηθική. Η γεωγραφική ετερογένεια που 

αποτυπώνεται πλέον στο σύγχρονο κόσμο, έχει τις ρίζες της στην ποικιλία του 



 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Σελίδα 36 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  2018 

 

πολιτισμικού και ιστορικού στοιχείου που υπάρχει παγκοσμίως. Ενδεικτικά 

αναφέρεται μία σειρά από περιφερικές διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται σε 

Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία και Αφρική, οι οποίες άπτονται ζητημάτων ηθικού 

περιεχομένου (Crane&Matten, 2010, σελ.25-29). 

 

Στην Ευρώπη τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με την επιχειρηματική ηθική 

συνιστούν τα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία και σχετίζονται με την οργάνωση του 

πλαισίου εργασιών των επιχειρήσεων. Βασικό φορέα της αποτελούν η κυβέρνηση, τα 

εργατικά σωματεία και οι εταιρικοί συνεταιρισμοί, ενώ την ευθύνη για την ηθική 

συμπεριφορά των εταιριών φέρει ο κοινωνικός έλεγχος που ασκείται από την ομάδα. 

Δομική κατευθυντήρια γραμμή για μια ηθική συμπεριφορά αποτελεί το 

διαπραγματευόμενο νομικό πλαίσιο των επιχειρήσεων. 

 

Στην Βόρεια Αμερική τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με την επιχειρηματική 

ηθική σχετίζονται με κρούσματα ανάρμοστης συμπεριφοράς και την ανηθικότητα 

μεμονωμένων αποφάσεων. Βασικό φορέα της αποτελούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ενώ 

την ευθύνη για την ηθική συμπεριφορά των εταιριών φέρει το άτομο. Δομική 

κατευθυντήρια γραμμή για μια ηθική συμπεριφορά αποτελούν οι υφιστάμενοι 

εταιρικοί κώδικες ηθικής δεοντολογίας. 

 

Στην Ασία τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική 

ηθική αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση και την υπευθυνότητα. Βασικό φορέα της 

αποτελούν τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι επιχειρήσεις. Την ευθύνη για την ηθική 

συμπεριφορά των εταιριών φέρει η ανώτατη διοίκηση, για το λόγο αυτό δομική 

κατευθυντήρια γραμμή για μια ηθική συμπεριφορά αποτελεί η διοικητική σύνεση. 

 

Στην Αφρική, τέλος, τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την 

επιχειρηματική ηθική είναι ζητήματα που αφορούν την παροχή θέσεων εργασίας, 

ικανών να διασφαλίσουν τον ελάχιστο μισθό συντήρησης και η παροχή αγαθών με 

«δίκαιη» τιμολόγηση. Βασικό φορέα της αποτελούν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 

ενώ την ευθύνη για την ηθική συμπεριφορά των εταιριών φέρουν οι συλλογικές 

αποφάσεις. Δομική κατευθυντήρια γραμμή για μια ηθική συμπεριφορά αποτελεί η 

δέσμευση στην συνύπαρξη και η ομοφωνία. 
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Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΘΙΚΗΣ 

 

Στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας βρίσκονται ιδιότητες όπως η 

φαντασία, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η ευαισθησία στα υφιστάμενα 

ερεθίσματα. Τα συστατικά αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, στην τοποθέτησή του στην αγορά, στην ορθή και 

έγκαιρη αντίληψη των πιθανών επιπτώσεών που φέρει η κατανάλωσή του καθώς και 

στην εύρεση δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν από 

την επιχειρηματική δράση. Οι ίδιες ιδιότητες, ωστόσο, κρίνονται εξίσου κρίσιμες και 

στη λήψη ηθικών αποφάσεων. Μία ηθική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην 

φαντασία και στην δημιουργικότητα προσαρμόζεται καλύτερα στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα και σχετίζεται περισσότερο με τις μοναδικές καταστάσεις που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες (Buchholz&Rosenthal, 2005). 

 

Το μέγεθος της επιχειρηματικής μονάδας φαίνεται να επηρεάζει εκτός των άλλων και 

τον τρόπο διοίκησης της σε θέματα που σχετίζονται με την ηθική. Οι ιδιοκτήτες 

μικρών επιχειρήσεων λόγου χάρη, εμφανίζουν ανομοιογένεια στη συμπεριφορά τους, 

έκδηλη τόσο σε τομείς που άπτονται των ηθικών αξιών, όσο και σε δημογραφικούς 

παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης (Dawson et al., 

2002). Πρόσθετα, τα διευθυντικά στελέχη παρουσιάζουν γνωστική ετερογένεια, 

επιδεικνύοντας διαφορετική ευαισθησία στα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν, 

έχοντας διαμορφώσει παράλληλα και διαφοροποιημένη προσωπική ηθική συνείδηση 

(Reynolds, 2006). Η ετερογένεια αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανομοιογενείς 

κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις (Sommer et al., 2000). 

 

 

ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Η δραστηριοποίηση στον τομέα των επιχειρήσεων αποτελεί ένα εγχείρημα τολμηρό, 

που χρήζει συνεχούς ενεργοποίησης από μέρους των μελών του οργανισμού εξαιτίας 

των μοναδικών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Ανάλογα με τον 

βιομηχανικό κλάδο που ενεργοποιούνται και την ιδιαίτερη φύση τους, οι νεοφυείς 
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επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχείς μεταβολές και περιορισμό στους διαθέσιμους 

οικονομικούς τους πόρους (Boyd&Gumpert, 1983). Οι συνθήκες αυτές αποτελούν 

πηγή άγχους για τους επιχειρηματίες, επηρεάζοντας σε βάθος το ηθικό «κομμάτι» που 

σχετίζεται με τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικά, ωστόσο, που 

αφορούν την ίδια την ιδιοσυστασία της εργασίας, την οργάνωση καθώς και 

μεμονωμένα χαρακτηριστικά του οργανισμού, δύνανται να συμβάλλουν στην 

άμβλυνση τυχών δυσμενών επιπτώσεων σε «ταραγμένα» περιβάλλοντα όταν κρίνεται 

απαραίτητη η λήψη ηθικών αποφάσεων (Chau and Siu, 2000). 

 

Σύμφωνα με τους Payne&Joyner (2006), μπορούν γενικά να εντοπιστούν τέσσερις 

επιμέρους κατηγορίες αποφάσεων που αφορούν στοιχεία ηθικής ή κοινωνικής 

εταιρικής ευθύνης:  

 

i. Οι ατομικές αποφάσεις που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές αξίες. 

ii. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την οργανωτική κουλτούρα και την ευημερία 

των εργαζομένων. 

iii. Οι αποφάσεις που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών και τον τομέα της 

ποιότητας. 

iv. Οι αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική ευθύνη. 

 

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικά ηθικά διλήμματα που αφορούν αποκλειστικά τους 

επιχειρηματίες μπορούν να προκύψουν σε σχέση με μία σειρά ζητημάτων όπως είναι 

η διαίρεση και διάθεση των εταιρικών κερδών και ο υψηλός κίνδυνος που συνδέεται 

με τον νεωτερισμό (Dees&Starr, 1992,  σελ.89-116). 

 

Αναφορικά με την συμπεριφορά στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος, η ηθική 

ή μη στάση ενός επιχειρηματία εντοπίζεται σε θέματα όπως είναι η καταχρηστική 

εποπτεία (Tepperetal., 2006), η κλοπή (Greenberg, 2002), η αγένεια (Pearsonetal., 

2001), η ακεραιότητα (Sacket&Wanek, 1996), η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών 

εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό (Ariss, 2003).  
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  

 

Δεν είναι μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) τα οποία προσδοκούν από τις 

επιχειρήσεις να επιστήσουν μεγαλύτερη  προσοχή σε κανόνες, αξίες και αρχές. Οι 

ίδιες οι επιχειρήσεις πλέον αναγνωρίζουν τη σημασία της υπεύθυνης επιχειρηματικής 

πρακτικής (Waddocketal., 2002).Ο κώδικας δεοντολογίας ή κώδικας επιχειρηματικής 

ηθικής (Cressey&Moore, 1983) ή κώδικας συμπεριφοράς (White&Montgomery, 

1980) ή επιχειρηματική ακεραιότητα (Kaptein&Wempe, 2002) αποτελεί την έκφραση 

της «εσωτερικής» ανάγκης της επιχείρησης να επικοινωνήσει και να προωθήσει 

επιτυχώς το όραμά της και τους στόχους της. Ο κώδικας δεοντολογίας μιας 

επιχείρησης λοιπόν, συνιστά ένα μέσο αυτορρύθμισής της (Schwartz, 2001), ένα 

έγγραφο που περιγράφει την πολιτική και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές ενός 

οργανισμού, καθορίζοντας την «κανονικότητα» και την ομαλότητα της συμπεριφοράς 

των ατόμων που τον συγκροτούν (Kapteein&Wempe, 1998). Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην εταιρία καθώς περιορίζεται ο τυχαίος παράγοντας 

κατά το μέγιστη δυνατό, μέσω της συστηματοποιημένης αντίδρασης σε πιθανά 

μελλοντικά αιφνίδια περιστατικά. 

 

Οι προδιαγραφές σχετικά με την συμπεριφορά ενός κώδικα επιχειρηματικής ηθικής 

επομένως, ενδέχεται να αφορούν ζητήματα εσωτερικά (πχ σχέσεις διοίκησης – 

εργαζομένων) και εξωτερικά (πχ εταιρικές ενέργειας ως προς τα εμπλεκόμενα μέρη 

και την κοινωνία), ενδέχεται επίσης να αφορούν την εταιρική συμπεριφορά σε γενικό 

επίπεδο (πχ δήλωση αποστολής, πεποιθήσεις, αξίες, αρχές) και σε πιο ειδικό επίπεδο 

(πχ κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες, κανόνες, πρότυπα) (Kaptein&Schwartz, 

2007). 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός κώδικα επιχειρηματικής ηθικής, 

συνοψίζονται ως εξής: (McDonald, 2009): 

 

 Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 

 Αποτελεί έναν σημαντικό οδηγό σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς που 

θα πρέπει να υιοθετήσουν τα μέλη της επιχείρησης. 

 Προστατεύει και ενδυναμώνει της φήμη της επιχείρησης. 



 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Σελίδα 40 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  2018 

 

 Διασφαλίζεται η συμμόρφωση του εργατικού δυναμικού, ανεξαρτήτως 

ιεραρχίας, καθώς και των προμηθευτών, περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό 

πιθανούς κινδύνους. 

 Καλλιεργείται και συντηρείται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών της επιχείρησης. 

 Επιτυγχάνεται η επικοινωνία των εταιρικών αρχών και δεσμεύσεων στα 

εμπλεκόμενα μέρη της επιχείρησης. 

 Διασφαλίζεται η συνεπής παρουσία της επιχείρησης στο ευρύτερο 

διεθνοποιημένο δίκτυο μέσα στο οποίο εντάσσεται. 

 Ελαχιστοποιούνται οι αμοιβές για την νομική υποστήριξη της εταιρίας 

(Kaptein&Wempe, 2002). 

 Αποτρέπεται η κακή δημοσιογραφία (Kaptein&Wempe, 2002). 

 Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα του οργανισμού (Kaptein&Wempe, 2002). 

 

Καθίσταται σαφές ότι η ύπαρξη και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας αποτελεί 

ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για έναν οργανισμό. Η διαδικασία σύνταξής τους, 

ωστόσο, αποτελεί μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτεί την ύπαρξη ενός 

πλαισίου βάσης, η διεργασία του οποίου συμβάλλει σε πρώτη φάση στην ανάπτυξη 

του κώδικα της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι γνωρίσματα (Θανόπουλος, 2009, σελ.227-228): 

 

 Πρακτική χρησιμότητα. 

 Επιχειρησιακή εγκυρότητα (ύπαρξη σαφών διαδικασιών και διαφανών 

πρακτικών). 

 Δυνατότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, με σεβασμό στα άτομα αλλά  

και στον ίδιο τον οργανισμό. 

 Διαχρονικότητα και δυνατότητα προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 Σωστή αντίληψη του υφιστάμενου περιβαλλοντικού πλαισίου, ώστε να 

καθίσταται εφικτή η απαραίτητη μεταβολή όταν αυτό απαιτείται. 

 Οργανωμένη προετοιμασία με συνέπεια στα οριζόμενα χρονικά περιθώρια και 

αποφυγή βεβιασμένων κινήσεων. 

 Υψηλό επίπεδο συνείδησης κατά τη διάρκεια κατάρτισης του κώδικα. 
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Παρά την αναγνωρισμένη αξία της σύστασης και εφαρμογής ενός κώδικα 

δεοντολογίας (σημαντικά θετική αποτελεσματικότητα –Valentine&Barnett, 2004) σε 

έναν οργανισμό, θα πρέπει να αναφερθεί η ύπαρξη ερευνών οι οποίες καταλήγουν σε 

διφορούμενα συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης του. 

Ενδεικτικά αναφέρονται έρευνες που αποδεικνύουν μικρή θετική 

αποτελεσματικότητα (πχ Valentine&Barnett, 2002), δεν στοιχειοθετούν ενδείξεις περί 

αποτελεσματικότητας (πχ Stevens, 2004), καταλήγουν σε μικτά αποτελέσματα (πχ 

Singh, 2006) – για περισσότερες πληροφορίες βλ. Kaptein&Wempe, 2002. 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΙΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε αναφορικά με την επιχειρηματική 

κουλτούρα γίνεται αντιληπτό ότι το έμψυχο δυναμικό που απαρτίζει έναν οργανισμό 

δεν μπορεί να απομονωθεί από τα λοιπά μέλη της κοινωνίας. Οι ηγέτες, οι διευθυντές, 

οι εργαζόμενοι καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζονται αποτελούν 

τμήμα των εθνικών κοινωνιών. Για την κατανόησή της συμπεριφοράς τους θα πρέπει 

να καταστεί κατανοητή επομένως η ίδια η κοινωνία μέσα στην οποία ζουν. 

Πληροφορίες που σχετίζονται ενδεικτικά με το πολιτικό, δικαστικό και εκπαιδευτικό 

σύστημα, τους τύπους των προσωπικοτήτων που  συναντώνται συνηθέστερα στην 

χώρα, το ιστορικά γεγονότα που έχει βιώσει η κάθε γενιά, τη συμπεριφορά των 

ατόμων ως καταναλωτές και τις πεποιθήσεις τους ως προς την υγεία και την 

ασθένεια, το έγκλημα και την τιμωρία, κρίνονται ουσιωδώς σημαντικές για την 

επιτυχή παρουσία και δράση μιας επιχείρησης σε μία χώρα. (Hofstede, 

Hofstede&Minkov, 2010, σελ.24-25). Η πληροφόρηση αυτή αποκαλύπτει παράλληλα 

και το πλαίσιο της αποδεκτής ηθικής συμπεριφοράς μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται  οι πολίτες μίας χώρας και συνεπώς οι εν δυνάμει καταναλωτές, 

προμηθευτές, εργαζόμενοι μίας εταιρίας. Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ζωτικής 

σημασίας για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν την παρουσία τους σε μία νέα 

χώρα. 
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Η ανάγκη παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας έγινε αντιληπτή από επιχειρήσεις 

που έσπευσαν να καλύψουν το υπάρχον κενό, παρέχοντας λεπτομερή ενημέρωση για 

το ιστορικό υπόβαθρο, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις αποτελεσματικές 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης, την επιχειρηματική κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα, 

καθώς και πρακτικές πληροφορίες αναφορικά με διάφορες χώρες σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη μιας νεοφυούς 

επιχείρησης σε ένα καινούριο και μη γνώριμο περιβάλλον και την απρόσκοπτη 

λειτουργία της με γνώμονα τους αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς. Ενδεικτικά 

παραδείγματα τέτοιων εταιριών αποτελούν τα κάτωθι, με ιδιαίτερα ενεργή 

διαδικτυακή παρουσία: 

 

 GLOBALNEGOTIATOR (www.globalnegotiator.com) 

 Kwintessential (www.kwintessential.co.uk) 

 

Την ίδια στιγμή είναι προσβάσιμες από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους ανάλογες 

πληροφορίες χωρίς χρέωση, που σκοπεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

με έμφαση επίσης στις νεοφυείς εταιρίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο 

διαδικτυακός τόπος:  

 

 Business Culture (www.businessculture.org)  

 

Η πληθώρα και ποικιλία των γνώσεων που προσφέρονται γίνονται καλύτερα 

αντιληπτά με μια επιγραμματική παράθεση των παρεχόμενων πληροφοριών. 

Ενδεικτικά λοιπόν δίνονται πληροφορίες για (Kwintessential, Business Culture): 

 

 Το επιχειρηματικό περιβάλλον:  

 Την πολιτική και οικονομική κατάσταση 

 Τις υπάρχουσες περιφερειακές διαφορές 

 Τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους 

 Τα βασικότερα επιχειρηματικά κέντρα 

 

 Την επιχειρηματική κουλτούρα και τις διαπραγματεύσεις: 

 Πως πραγματοποιούνται οι επαφές 

http://www.globalnegotiator.com/
http://www.kwintessential.co.uk/
http://www.businessculture.org/
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 Την χρήση ή μη μεσολαβητών 

 Τις επιχειρηματικές συσκέψεις  

 Την προφορική και μη-προφορική επικοινωνία 

 Τις διαπραγματευτικές τακτικές 

 Τον τρόπο που «παζαρεύονται» οι συμφωνίες (Bargaining) και 

γίνονται οι διαπραγματεύσεις που αφορούν τις τιμές 

 Την λήψη αποφάσεων 

 Την οριστικοποίηση, το «κλείσιμο» μιας συμφωνίας  

 

 Τα ήθη και τα έθιμα: 

 Τον χρόνο και την συνέπεια 

 Τον χαιρετισμό και την ευγενική συμπεριφορά 

 Τα ονόματα και τους τίτλους 

 Τις προκαταρκτικές συζητήσεις 

 Τα στερεότυπα της συγκεκριμένης κουλτούρας 

 Την διασκέδαση όπως οριοθετείται για την εξυπηρέτηση 

επαγγελματικού σκοπού (business entertaining) 

 Την προσφορά δώρων 

 Τον κώδικα ενδυμασίας 

 

 Πρακτικές Πληροφορίες: 

 Τα κατάλληλα έγγραφα για την εισαγωγή στην χώρα 

 Το ισχύον καθεστώς εργασίας (ωράριο εργασίας και αργίες) 

 Την αστική συγκοινωνία 

 Χρήσιμες λέξεις και φράσεις 

 Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του διαδικτύου 

 

 Την Τοπική Κουλτούρα και την Γλώσσα: 

 Την ιστορία κάθε χώρας 

 Τη βασική γλώσσα καθώς και το σύνολο των γλωσσών που 

χρησιμοποιούνται σε μικρότερη κλίμακα 
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 Γενικές πληροφορίες: 

 Την γεωγραφική θέση 

 Την γεωπολιτική θέση 

 Το ιστορικό υπόβαθρο 

 Την θρησκεία 

 Την εκπαίδευση 

 

 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ  

 

Η επιχειρηματική ηθική πραγματεύεται ζητήματα με ηθική διάσταση, τα οποία 

ανακύπτουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σχετίζεται άμεσα με το άτομο, τόσο ως  

προσωπικότητα με ιδιαίτερα γνωρίσματα, όσο και ως ενεργό μέλος της 

επιχειρηματικής οντότητας, με διακριτά ιεραρχικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί 

γνώμονα στη λήψη των αποφάσεων ενός οργανισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί το 

επιθυμητό επιχειρηματικό κέρδος με παράλληλη προαγωγή του κοινωνικού 

συμφέροντος και της προόδου. Η επιχειρηματική ηθική έχει ως αφετηρία την 

προσωπική τοποθέτηση του κάθε ατόμου ξεχωριστά, καταλήγοντας στη δυνατότητα 

του περιβάλλοντός του να το ωθήσει προς τη σωστή ηθικά επιλογή, μέσω των 

κατάλληλων μηχανισμών επιβολής που διαθέτει. Δομικό ρόλο σε αυτήν την 

διαδικασία διαδραματίζει η επιχειρηματική κουλτούρα, η οποία οριοθετώντας τις 

αξίες και την ορθή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, καθοδηγεί την εταιρία, τον 

εργαζόμενο και τέλος το άτομο στην επιτυχία με άξονα την ηθική δράση.   
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