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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Σν ζέκα ηεο εζηθήο απνηειεί δηαρξνληθά έλα πεδίν αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ, θαζψο
ν απφιπηνο νξηζκφο ηεο εζηθήο δελ είλαη δπλαηφο. Κη απηφ δηφηη κηα πξάμε πνπ
ζεσξείηαη εζηθή απφ θάπνηνλ, κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θψδηθα εζηθήο
ελφο άιινπ αλζξψπνπ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη επηινγέο
πνπ θξίλνληαη θαζνιηθά σο αλήζηθεο. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην δήηεκα
ηεο εζηθήο ζηα πιαίζηα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθφζνλ νη επηρεηξήζεηο
δηνηθνχληαη απφ αλζξψπνπο, είλαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ θαη εθεί πξνθχπηνπλ
δεηήκαηα θαη δηιήκκαηα εζηθήο θχζεσο. Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή έρεη αξρίζεη, θαηά
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, λα απνξξνθά ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζκνπ, αιιά θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ
αλάιεςε επζπλψλ απφ ηελ κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηνπ αληηθηχπνπ πνπ
επηθέξεη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ θνηλσλία.

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζήκεξα,

ζρεδφλ, φιεο νη επηρεηξήζεηο λα ζπληάζζνπλ θψδηθεο δενληνινγίαο, λα εθαξκφδνπλ
αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο

γηα λα

δηακνξθψλνπλ ζεηηθή επηξξνή ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη. αθψο, ζηηο δξάζεηο απηέο πξσηεχνληα ξφιν θαηέρεη ε δηνίθεζε
ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, ε νπνία ζέηεη ηα φξηα θαη θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Ζ εξγαζία ζπληζηά βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη γηα ηελ
νινθιήξσζή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ειιεληθά θαη μέλα ζπγγξάκκαηα, φζν ην

δπλαηφλ πην πξφζθαηα. ηφρνο είλαη λα θαηαζηεί ζηνλ αλαγλψζηε εχθνια αληηιεπηή
ε κνξθή πνπ ιακβάλεη ε εζηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ
δηαδξακαηίδεη ζην δήηεκα απηφ ε δηνίθεζε θαη ηα κέιε ηεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή, Γηνίθεζε, Ζγεζία.
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ABSTRACT

The subject of ethics is a contradictory point of view over time, as the absolute
definition of ethics is not possible. This is because an act that is considered ethical by
someone may not be included in another person's code of ethics. However, there are
specific attitudes and choices that are universally regarded as immoral. In this paper
we study the term of ethics in business management. Since businesses are governed
by people, it gets easily understood and there are issues and dilemmas of moral
nature.Business ethics has begun in the last few decades to absorb interest not only in
the business world but also in the consumer community, stressing the need for
business responsibilities due to the impact their operation on society. As a result,
practically all businesses are now drafting codes of conduct, applying corporate
governance principles, and making efforts to build a positive influence on the overall
environment in which they operate.Clearly, these operations have a leading role in the
management of the business, which sets the limits and defines the priorities of
business action. The present study is a bibliographic review and for its completion
Greek and foreign writings were used, as recent as possible. The aim is to make the
reader understand the form of ethics in business, as well as the role played by
management and its members in this matter.

Keywords: Business Ethics, Management, Leadership.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Γεληθά, ε εζηθή πεξηιακβάλεη θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ θξίλεηαη σο ζσζηή θαη
απνδεθηή απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ έλλνηα ηεο εζηθήο, φκσο, απνηειεί έλα επξχ
πεδίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηάζεηο θαη επηινγέο πνπ δελ κπνξνχλ πάληα εχθνια λα
πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο. Γειαδή, ζπρλά, αλαθχπηνπλ πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά
κε ην ηη κπνξεί λα θξηζεί σο εζηθφ θαη ηη φρη.
Απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε εζηθή επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλπνιηηηζκηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ- ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Λφγνπ ράξε, ζε πνιιέο
θνηλσλίεο ηεο Αθξηθήο ν γάκνο ησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ ζεσξείηαη θάηη θπζηνινγηθφ,
ελψ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θάηη ηέηνην δελ γίλεηαη εχθνια απνδεθηφ σο εζηθή
ζπκπεξηθνξά.
Φνξείο ηεο εζηθήο είλαη, ζαθψο, νη άλζξσπνη νη νπνίνη κε ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηηο
ζηάζεηο ηνπο, θαζνξίδνπλ ηελ εζηθή ελφο πεξηβάιινληνο. Οη άλζξσπνη, επίζεο, είλαη
θαη απηνί πνπ εκπιέθνληαη φρη κφλν ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα, αιιά θαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθή.
ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην δήηεκα ηεο εζηθήο ζε ζρέζε κε ηελ δηνίθεζε
ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηρεηξείηαη, δειαδή, λα εληνπηζηνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο
εθθξάδεηαη ε εζηθή ή ε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη
ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καζψο ην δήηεκα ηεο
θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο αληιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαηά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε εζηθή ζηελ δηνίθεζε ζήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ
ζεκαίλνληαη ζέκαηα πξνο κειέηε.
Ζ εξγαζία απνηειεί βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη επηκεξίδεηαη ζε, ζπλνιηθά, 3
θεθάιαηα.
ην πξψην θεθάιαην κειεηάηαη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. πλδπάδεηαη,
δειαδή, ν φξνο εζηθή ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαθέξνληαη νη αξρέο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζρνιηάδεηαη ην θφζηνο ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο
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επηρεηξήζεηο, ελψ παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εζηθήο ζηάζεο απφ ηελ
κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ε νπνία ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, επίζεο,
εκπιέθεηαη θαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, αξρέο ηεο νπνίαο αλαιχνληαη ζε
μερσξηζηή ππνελφηεηα.
ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπζρεηίδεηαη ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο
εζηθήο. Με ηελ κειέηε έγθπξσλ θαη πξφζθαηα δεκνζηεπκέλσλ ζπγγξακκάησλ
κειεηψληαη ηα ππάξρνληα κνληέια δηνηθεηηθήο εζηθήο, αλαιχνληαη θαηλφκελα φπσο ν
αζέκηηνο αληαγσληζκφο, ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη ε δηαθζνξά, ελψ ζρνιηάδεηαη
θαη ε έλλνηα ηεο εζηθήο ζηα πιαίζηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ην παξφλ θεθάιαην κειεηάηαη θαη απνζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ
επηρεηξεκαηηθή εζηθή. Αλαιπηηθφηεξα, ζρνιηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη
ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε δηεζλή εμέιημή ηνπ, εληνπίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, ελψ παξαηίζεληαη θαη ζπγθεθξηκέλα αληηπξνζσπεπηηθά
παξαδείγκαηα. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ην θφζηνο πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη
αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο.

1.1 Η έλλνηα ηεο εζηθήο γεληθά
Πξνηνχ δνζεί ν νξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, θξίλεηαη ζθφπηκνο ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο εζηθήο ζε γεληθφηεξε βάζε, θαζψο ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή
ζπληζηά κέξνο απηήο.
Απφ θηινζνθηθή άπνςε ε εζηθή ππνδειψλεη θάζε ζεσξία πνπ ζέηεη αληηθείκελν
ζεσξεηηθήο εμέηαζεο ηελ πξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ (Δγθπθινπαίδεηα
Γνκή, 2007α). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Boddy (2011) ε εζηθή ζπληζηά ηηο
αξρέο πνπ δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε κηαο νπζηαζηηθήο
βιάβεο ζε άιινπο, φηαλ έλα άηνκν ή κηα νκάδα έρεη ηελ επθαηξία λα ην πξάμεη γηα
ίδηνλ φθεινο.
Ζ εζηθή είλαη αξρέο ή πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε κειέηε ηέηνησλ
αξρψλ απνθαιείηαη σο εζηθή θηινζνθία. ηε δχζε, ε εζηθή ζεσξείηαη σο θαλνληζηηθή
επηζηήκε, γηαηί αζρνιείηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ
δηαθξίλνληαη απφ απηνχο ησλ θιαζζηθψλ θαη ησλ εκπεηξηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ηα
καζεκαηηθά ε ρεκεία θαη ε θπζηθή (Atkinson, 2012).
πσο ππνζηεξίδνπλ νη Goetsch&Davis (2013) ε εζηθή αλαθέξεηαη ζην λα γίλεηαη ην
ζσζηφ, εληφο ελφο εζηθνχ πιαηζίνπ. Έηζη, απηφ πνπ είλαη εζηθφ ζε κηα δεδνκέλε
θαηάζηαζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αμηψλ πνπ απνηεινχλ ην εζηθφ
πιαίζην πνπ επηθξαηεί.
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ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο θνηλσλίαο, αθφκα, ε εζηθή δηαθέξεη. ε πνιιέο θνηλσλίεο ε
ρξήζε ησλ δνχισλ ήηαλ εζηθά απνδεθηή, αιιά ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη
απαξάδεθηε. ηηο

θνηλσλίεο

ηεο

ππνζαράξηαο

Αθξηθήο, επηπξφζζεηα,

ν

θαληβαιηζκφο ήηαλ απνδεθηφο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νξηζκέλεο αξρέο πνπ είλαη
παγθφζκηεο, φπσο ε ειεπζεξία, θαη ηζρχνπλ ζε θάζε κνξθή θνηλσλίαο (Αζπξίδεο,
2015).

1.2 Οξηζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο
Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, απνηειεί ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ επηιέγεη λα πηνζεηήζεη κηα
επηρείξεζε ζηε θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη (Borgerson & Schroeder, 2008). Ζ ζπκπεξηθνξά απηή δηέπεηαη
απφ αξρέο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ έλα γεληθφηεξν πιαίζην εζηθήο ην νπνίν είλαη
απνδεθηφ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο θαη φινπο φζνπο
ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε. Σν πιαίζην απηφ απαξηίδεηαη απφ παξαδεθηά ζηνηρεία
ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ηα άηνκα βξίζθνληαη (Θαλφπνπινο, 2013).
Ο φξνο επηρεηξεκαηηθή εζηθή απνηειεί ηελ θχξηα ελαζρφιεζε θάπνηνπ ζηνλ ηνκέα
ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ πξφνδν θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ απνβιέπνληαο, ηαπηφρξνλα, ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο εθάζηνηε
επηρείξεζεο. Σν πιαίζην εζηθήο πνπ κέηνρνη, εξγαδφκελνη θαη πειάηεο απνδέρνληαη,
απνηειεί κέγεζνο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ε θάζε επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη. Οη
επηρεηξεκαηηθνί άμνλεο ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο θαζνξίδνπλ ηνπο εηδηθνχο
θψδηθεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεηαη θαη
αμηνινγείηαη θάζε επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη ζηάζε (Βειέληδαο & Μπξψλε, 2014).
«Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη κηα γεληθόηεξε θνπιηνύξα ε νπνία ζα πξέπεη λα
δηαρέεηαη κέζα από πξαθηηθέο ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο , λα
επηθνηλσλείηαη, δειαδή, ζην πξνζσπηθό θαη ελ ζπλερεία λα εθδειώλεηαη

θαη

ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ»(Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο, 2013).
«Ωο επηρεηξεκαηηθή εζηθή λνείηαη ε εθαξκνγή ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
γεληθώλ αξρώλ πεξί εζηθήο, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγηθή εμηζνξξόπεζε θαη ζύλζεζε
πξνηύπσλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο, ησλ κεηόρσλ, ησλ
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εξγαδνκέλσλ, ηνπ πνιίηε, ηνπ πειάηε, ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ γεληθόηεξνπ θνηλσληθνύ
θαη νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε ή έλαο
νξγαληζκόο» (Γθφξηδεο, 2013).
πσο πιεξνθνξεί ν Παπαδφπνπινο (2008) ζην γεληθφ πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο
εζηθήο εληάζζνληαη εηδηθφηεξα εζηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο
ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεζφδσλ, ηεο δηαθήκηζεο θαη εκπνξίαο, ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θεθαιαίνπ. Έρνπλ, αθφκα, απαζρνιήζεη
ζπζηεκαηηθά ηνπο εξεπλεηέο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα, φπσο ε νηθνινγία θαη ηα
ελαιιαθηηθά κνληέια αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηα φξηα ηεο απηνξξχζκηζεο ησλ
δπλάκεσλ ηεο αγνξάο θαη ε ζεκαζία ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ησλ δηεζλψλ
θσδηθψλ- θξηηεξίσλ απνηίκεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ θαιψλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ.
πσο εχζηνρα ζρνιηάδεη ν Αζπξίδεο (2015) πνιινί ζεσξνχλ φηη ε εζηθή, παξακέλεη
αλαιινίσηε ζην πέξαζκα ησλ εηψλ, θάηη πνπ δελ είλαη εθηθηφ. Κη απηφ, δηφηη ε
εζηθή εμειίζζεηαη αλά ηνπο αηψλεο θαη ζήκεξα επεξεάδεη θάζε έθθαλζε ηεο δσήο
ησλ αλζξψπσλ. Δπεξεάδεη αθφκε ηελ εηαηξηθή αληίιεςε θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη
επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη ηνλ αληαγσληζκφ. Γηακνξθψλεη, δειαδή, κία
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
επηρείξεζεο
Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο νξγαληζκνχο, θαζψο κέζσ
απηήο (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο, 2013):
 Καιιηεξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αμηνθξαηίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ.
 Δληζρχνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπο εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο ηεο.
 Δληζρχεηαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα.
 Πξνζηαηεχεηαη θαη δηαηεξείηαη ε εηαηξηθή θήκε.
 Πξνσζείηαη ν εζεινληηζκφο.
 Τθίζηαηαη ζπλεηζθνξά ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε.
 Δληζρχεηαη ε αμηνπηζηία έλαληη ησλ κεηφρσλ.
Δπηπιένλ, ε επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, ζχκθσλα κε, κπνξεί λα βνεζήζεη κηα
επηρείξεζε λα επηηχρεη ηα θάησζη (Θαλφπνπινο, 2013):
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 Πξνζέιθπζε λέσλ πειάηεο ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο,
εληζρχνληαο έηζη ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε.
 Οη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε, κεηψλνληαο ηα
πνζνζηά απνρσξήζεσλ θαη, ζπλεπψο,δηαηεξψληαο θαη απμάλνληαο ηελ
παξαγσγηθφηεηα
 Πξνζέιθπζε λέσλεπελδπηψλ θαη δηαηήξεζεο ηεο ηηκήοηεο κεηνρήο ηεο
εηαηξείαο ζε πςειά επίπεδα, πξνζηαηεχνληαο ηελ έηζη απφ ηελ εμαγνξά.
Ζ εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα εζηθήο γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή, θαζψο
απμάλνληαη ζπλερψο νη πηέζεηο γηα ηελ επηηπρία ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ
παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
έλα ηέηνην πεξηβάιινλ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά εζηθά δηιήκκαηα. Απηφ κπνξεί λα
ζπληζηά θαη ην ιφγν πνπ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή, φπσο νη
δσξνδνθίεο, ε εθκεηάιιεπζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε θνξνδηαθπγή, ε απάηε,
νη πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη νη δηαθξίζεηο είλαη
ηφζν θνηλά ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Goetsch&Davis, 2013).
Πνιινί νξγαληζκνί, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., έρνπλ θαζηεξψζεη πξνγξάκκαηα εζηθήο σο
έλα κέζν ειαρηζηνπνίεζεο ησλ εζηθψλ παξαπησκάησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Απηά ηα πξνγξάκκαηα, ηππηθά, απνηεινχληαη απφ ζηξαηεγηθέο, δηαδηθαζίεο θαη απφ
θίλεηξα εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο πνπ εμεγνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή κηαο
εηαηξείαο. Απνζαθελίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε εζηθή ζα πξέπεη λα
κεηαθξαζηεί ζε ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Σα
πξνγξάκκαηα εζηθήο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο δίλνληαο κεγάιε
έκθαζε ζε θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο (Moon&Bonny, 2016).

1.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο
Ζ εζηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ θχθιν ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ησλ κεηφρσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ αλέθαζελ απνηεινχζε ζέκα κειέηεο θαη δηεξεχλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
επηζηήκεο, ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ηεο θηινζνθίαο, ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θαη
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (Βειέληδαο & Μπξψλε, 2014).
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Οη ξίδεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη
πνιηηηθέο απφςεηο ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηελ Ακεξηθή ηνπ 18νπ αηψλα. Βέβαηα, ε
κεηάβαζε ζηνλ 19ν αηψλα ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηηο έλλνηεο
ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ειεχζεξεο ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ
κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σν γεγνλφο, φκσο, απηφ δελ εκπφδηζε ηελ σξίκαλζε ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεδίνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο
εζηθήο. Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα απαζρνινχζαλ ην ακεξηθαληθφ θνηλφ
δεηήκαηα φπσο απηφ ηνπ αζέκηηνπ πξνθαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ή νη
θαηαδηθαζηέεο πξαθηηθέο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
επίηεπμε θέξδνπο (Παπαδφπνπινο, 2008).
Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή σο αθαδεκατθφ πεδίν εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Πξηλ απφ ην δηάζηεκα απηφ, ππήξραλ ειάρηζηεο αλαθνξέο θαη κειέηεο φπνπ, θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ηα εζηθά δεηήκαηα, αλ ζπδεηήζεθαλ, ζπδεηνχληαλ ζε
δηαιέμεηο θνηλσληθψλ ζεκάησλ. Οη ζενιφγνη θαη νη ζξεζθεπηηθνί ζηνραζηέο, θαζψο
θαη νη εηδηθνί ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζπλέρηζαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηδάζθνπλ
ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, ελψ νη θαζεγεηέο ηεο δηνίθεζεο ζπλέρηζαλ λα
γξάθνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε- ε νπνία
ζρνιηάδεηαη ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην. Ο θαηαιχηεο πνπ νδήγεζε ζηνλ ηνκέα
ηεο επηρεηξεζηαθήο εζηθή ήηαλ ε είζνδνο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θηινζφθσλ ζην ρψξν,
νη νπνίνη έζεζαλ ηελ εζηθή ζεσξία θαη θηινζνθηθή αλάιπζε ζε κηα πνηθηιία ζεκάησλ
πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή πξνέθπςε σο απνηέιεζκα
ηεο δηαζηαχξσζεο ηεο εζηθήο ζεσξίαο κε εκπεηξηθέο κειέηεο θαη ηελ αλάιπζε
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ (De George, 2015).
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή αλαγλσξίζηεθε σο μερσξηζηφ
πεδίν επηζηεκνληθήο κειέηεο. ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζπζηάζεθαλ νη πξψηεο
επηηξνπέο δενληνινγίαο, ελψ αλαδείρζεθαλ επηπιένλ δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο
εζηθήο. Σε δεθαεηία ηνπ 1990, επηπξφζζεηα, κειεηήζεθαλ δεηήκαηα φπσο ην
ειεχζεξν εκπφξην, ν αλνηρηφο αληαγσληζκφο, αθφκα, θαη νη ζπκκαρίεο κεηαμχ
αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ. Σνλίζηεθε, επίζεο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. ηελ Αθξηθή, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζπλδπάζηεθε κε
ηηο ξαγδαίεο πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε λνκνζεζίαο πνπ
βειηίσζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σελ δεθαεηία απηή ε έλλνηα ηεο
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επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο έιαβε ην λφεκα πνπ ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα (Smit&Morgan,
2002).

1.4 Αξρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο
Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή απνηειεί δεηνχκελν, δειαδή, επηδηψθεηαη κε ηελ πηνζέηεζε
πξαθηηθψλ, σο ηειηθφ απνηέιεζκα. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρξεηάδεηαη ε
ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ. Οη Βειέληδαο & Μπξψλε (2014) πξνζδηνξίδνπλ ηηο
αξρέο απηέο σο θάησζη:
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή εζηθή ηνπ θαζελφο.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζηε δηθαηνζχλε.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή απαηηεί ηελ αθεξαηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
πιεξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ζπλέπεηα. Έηζη, νη εζηθέο επηρεηξήζεηο
αληηκεησπίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ζεβαζκφ, ηηκηφηεηα, επζχηεηα θαη
αθεξαηφηεηα, ελψ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη δεζκεχνληαη
απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή απαηηεί ηελ έθθξαζε ηεο αιήζεηαο.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή απαηηεί έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, θαζψο απηή
νηθνδνκείηαη απφ ηελ εηθφλα θαη ην φξακά ηεο γηα ην κέιινλ θαη κε βάζε ηνλ
ξφιν ηεο ζηελ θνηλσλία.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή ηζρχεη θη εθαξκφδεηαη ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε
εμσηεξηθφ επίπεδν.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή απαηηεί θέξδνο, θαζψο νη εζηθέο επηρεηξήζεηο
ιεηηνπξγνχλ νξζά, έρνπλ απνηειεζκαηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ζαθείο
πξνζδνθίεο αχμεζεο.
 Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή εθπνξεχεηαη απφ ηνλ εγέηε, θαζψο ε εγεζία είλαη
απηή πνπ ζέηεη ηε θαηεχζπλζε ζε θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο.
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1.5 Ο θώδηθαο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο
πσο πιεξνθνξεί ε Magloff (2017) o θψδηθαο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, πνπ
θαιείηαη ζπρλά σο θψδηθαο εζηθήο, είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ αμηψλ, ησλ επζπλψλ θαη ησλ δενληνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο νξγαληζκνχ. Ο
θψδηθαο δενληνινγίαο παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο θαζνδήγεζε γηα ην ρεηξηζκφ
δχζθνισλ δενληνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη
επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θψδηθεο, βαζηζκέλνη ζηηο βαζηθέο ηνπο
αμίεο, θάηη πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ θάζε θψδηθα κε απνηέιεζκα λα κελ εληνπίδνληαη
απφιπηα φκνηνη θψδηθεο. Γηα λα είλαη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθφο, ν θψδηθαο
δενληνινγίαο πξέπεη,επίζεο, λα ελζσκαησζεί ζηελ επηρείξεζε, έηζη ψζηε νη
εξγαδφκελνη λα γλσξίδνπλ πψο εθαξκφδεηαη ζε απηνχο.
Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο είλαη έλα ζχλνιν νξγαλσηηθψλ θαλφλσλ ή πξνηχπσλ
ζρεηηθά κε ηηο νξγαλσηηθέο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ εζηθή, θαζψο θαη ζέκαηα
λνκηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ κειψλ
ηνπ. Σα νξγαλσηηθά κέιε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο
θαη ινγνδνηνχλ γηα ηελ απνηπρία ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο
δηακνξθψλνπλ θψδηθα δενληνινγίαο, ν νπνίνο, ζπρλά, αλαπηχζζεηαη σο απάληεζε
ζηε λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ή θάπνην είδνο εζηθνχ ζθαλδάινπ (Θαλφπνπινο, 2013).
Οη απνηειεζκαηηθνί θψδηθεο ιεηηνπξγνχλ ζε δχν επίπεδα: ζην ζεζκηθφ θαη ζην
ζπκβνιηθφ. ην εζσηεξηθφ ησλ νξγαληζκψλ, νη θψδηθεο θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο
ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη πξνζδνθίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά. Απηφ πνπ παξέρνπλ,
δειαδή, είλαη ζαθείο δείθηεο σο πξνο ην πνηα ζπκπεξηθνξά απαγνξεχεηαη θαη πνηα
ζπκπεξηθνξά αλακέλεηαη. Έρνπλ, επίζεο, θαη ζπκβνιηθή ρξνηά. Ζ ζπκκφξθσζε ζε
θψδηθεο είλαη ν ηξφπνο πνπ νξίδεηαη ην πξφηππν ελφο επαγγεικαηία φρη κφλν σο πξνο
ηνλ ηξφπν πνπ απηφο βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη λα
ηνλ βιέπνπλ νη άιινη. Οη θψδηθεο δενληνινγίαο ή νη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα λα πξνβιέπνπλ θαη λα απνηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπκπεξηθνξάο φπσο ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ε απηνδηαρείξηζε, ε δσξνδνθία θαη
ινηπέο απνξξηπηέεο ελέξγεηεο. Αλ θαη νη θψδηθεο δενληνινγίαο κπνξνχλ λα είλαη
ζχληνκνη θαη πεξηεθηηθνί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αξθεηά καθξνζθειείο θαη
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ιεπηνκεξείο.

Οη

πεξηζζφηεξνη

θψδηθεο

δενληνινγίαο

επηθεληξψλνληαη

θαη

πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα
ζπκκεηάζρνπλ (Gilman, 2005).
Οη θψδηθεο απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο, ησλ ζηξαηεγηθψλ
θαη ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλαγθάδεη,
φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηηο εζληθέο ή ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο πξνζδνθίεο. Γεδνκέλεο απηήοηεο αβεβαηφηεηαο
ζρεηηθά κε ην πνηα ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή ζηηο επηρεηξήζεηο, νη θψδηθεο
δενληνινγίαο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν,
θαζψο κεηαβηβάδνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο αμίεο, ηηο νπνίεο νθείινπλ λα
ελζηεξληζζνχλ θαη ηνπο επηζεκαίλνπλ, πσο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα
κεηψζνπλ ηελ αμία θαη λα βιάςνπλ ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο (Webley, 2010,
αλαθέξεηαη ζηνλ Αζπξίδε, 2015).
Ζ έλλνηα ηνπ θψδηθα επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο κπνξεί λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν
ζαθήο κε ηελ αλαθνξά ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ιφγνπ ράξε, ζηνλ θψδηθα επηρεηξεκαηηθήο
δενληνινγίαο πνπ αθνξά ηεο ίδηα ηελ ηξάπεδα, αιιά θαη ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ
νκίινπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ αξρέο (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2015):
Αθεξαηόηεηα θαη εληηκόηεηα: Ζ ηξάπεδα θαη νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έρνπλ
εθθξάζεη ηε δέζκεπζή ηνπο γηα αθεξαηφηεηα θαη δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ
εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε φιεο ηηο εξγαζίεο. Ζ εληηκφηεηα ζεσξείηαη ην επίθεληξν
θάζε επαγγεικαηηθήο ζρέζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε ζπκπεξηθνξά
ησλ ππαιιήισλ λα κελ αθήλεη θακία ακθηβνιία σο πξνο ην ήζνο θαη ηελ
αθεξαηφηεηά ηεο
εβαζκόο θαη εηιηθξίλεηα πξνο ηνπο πειάηεο: ε ηξάπεδα θαη νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ
αθνινπζνχλ επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο
αμίεο θαη
ηνπο

πνπ

δηέπνληαη

απφ

πςειέο

εζηθέο

απνδίδνπλ πξσηεχνπζα ζεκαζία ζηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ

κε ζεβαζκφ,

ηζφηηκεαληηκεηψπηζε,

εηιηθξίλεηα,

αμηνπηζηία,

αληηθεηκεληθφηεηα

θαζψο

εληηκφηεηα,
θαη ακεξνιεςία

ζπλέπεηα,
πξνο

ηνπο

πειάηεο. Ζ εκπηζηνζχλε, ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαζψο θαη ε
ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ελέξγεηαο.
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Έηζη, παξέρεηαη ζην θνηλφ ζαθήο, πιήξεο θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη ηηο πξνζδνθψκελεο
ηνπο πηζαλνχο

σθέιεηεο

θαζψο

θαη

θηλδχλνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο.

Τςειό επίπεδν αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη πνηόηεηαο ππεξεζηώλ: Σν

πςειφ

επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ
ζηνπο πειάηεο ηνπ νκίινπ απνηειεί

βαζηθή

επηδίσμε. Αθφκα, ε ηξάπεδα θαη ν

φκηινο κεξηκλνχλ γηα ηελ χπαξμε θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηεο
θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο πνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο
γηα

ηε

ζπλερή

αλαβάζκηζε

ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ. Ο

επαγγεικαηηζκφο ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηνηρείν θάζε εξγαδφκελνπ δεδνκέλνπ
φηη απνηειεί ην κέζν πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ πςεινχ επηπέδνπ παξνρή
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο.
Οκαδηθό πλεύκα ζπλεξγαζίαο: ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ ππνζηεξίδεηαη ε
νκαδηθή εξγαζία, έλαληη ηεο αηνκηθήο.
Πξνιεπηηθή δξάζε: κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα πξφιεςεο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ νκίινπ, πάληα κε ζχλεζε θαη ζηαζεξφηεηα. Σν αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηεο

ηξάπεδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ηεθκεξησκέλα λέεο

ηδέεο,νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην ρψξν.
Γηαθάλεηα: νη

ζρέζεηο

ηεο

ηξάπεδαο

κε

φινπο

φζνπο ζπλαιιάζζεηαη

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα, επηδηψθνληαο νξζή, ηζφηηκε, έγθαηξε, ηαθηηθή,
αμηφπηζηε θαη πξνζηηή ζε φινπο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ηνπο
αθνξνχλ Οη έγθαηξα δεκνζηνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ κηα
ζπλεπή- πεξηνδηθή παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηνπ νκίινπ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξνρή επαξθνχο πιεξνθφξεζεο
ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ.
Δηαηξηθή δέζκεπζε: ε ηξάπεδα θαη νη εηαηξείεο ηνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ επίηεπμε
απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ,
δειαδή, ζηνπο

κεηφρνπο,

ηνπο πειάηεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ελ γέλεη ζην

θνηλσληθφ ζχλνιν.
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Τςειό επίπεδν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπκκόξθσζεο: ε ηξάπεδα θαη νη
εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ελφο ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ,
δηαδηθαζηψλ

θαη ειέγρσλ, ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ,

Δπξσπατθνχ θαη Γηεζλνχο λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηηο
δηεζλείο

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαη έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ

παξαγφλησλ

πνπ

κεηέρνπλ

ζηελ

εηαηξηθή

δξαζηεξηφηεηα. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο
κεηφρνπο ζε ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο, δξάζεηο θαη
πξσηνβνπιίεο.
Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε: ε ηξάπεδα

θαη

νη

εηαηξείεο

ηνπ

νκίινπ

πξνζβιέπνπλ ζε αλάιεςε πςεινχ επηπέδνπ θνηλσληθήο επζχλεο, κέζα απφ ηελ
ηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε

ησλ

αλζξψπηλσλ

αμηψλ

αιιά

θαη

ησλ

θνηλσληθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε
ηξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ ηξάπεδα θξνληίδεη ψζηε ε θνηλσληθή ηεο δξάζε λα
βξίζθεηαη πάληα ζε αξκνλία θαη κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο.
ε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη εθηελέζηεξα ιφγνο γηα ηελ
εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε.

1.6 Παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο
Σα παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, επηπρψο, είλαη πνιπάξηζκα δηεζλψο θαη
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ.
Ζ ηδξχηξηα ηεο δεκνθηινχο επηρείξεζεο θπηηθψλ θαιιπληηθψλ “TheBodyShop”
αληηθαηέζηεζε ηηο ζπκβαηηθέο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο κε πξσηφηππεο θαη
απνδνηηθέο εθζηξαηείεο ππνζηεξίδνληαο ηελ Γηεζλή Ακλεζηία ή ηελ Greenpeace γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ
επηρείξεζε δελ δηαθήκηζε πνηέ ηα θαιιπληηθά ηεο απηά θάζε απηά, αιιά ην γεγνλφο
φηη δελ παξαζθεπάδνληαη κε πεηξάκαηα πνπ γίλνληαη ζε δψα θαη φηη ηα έζνδα απφ ηηο
πσιήζεηο ηεο ζηεξίδνπλ, ιφγνπ ράξε, θνηλφηεηεο ηζαγελψλ ζηελ Αθξηθή.
Παξάιιεια, κε ηηο αλάινγεο ελδείμεηο ζηα θαηαζηήκαηά ηεο, ε επηρείξεζε παξαθηλεί
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ηνπο πειάηεο ηεο λα αλαθπθιψλνπλ ραξηί ή λα ππνγξάθνπλ εθθιήζεηο δηακαξηπξίαο
γηα πνηθίια θνηλσληθά δεηήκαηα (Παπαδφπνπινο, 2008).
Ζ επηρείξεζε παξαγσγήο ππνδεκάησλ TOMSηδξχζεθε απφ ηνλ BlakeMycoskie ην
2006 κεηά απφ ηαμίδη ηνπ ζηελ Αξγεληηλή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ, ν
Mycoskie είδε ηδίνηο φκαζη πψο νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε θησρέο πεξηνρέο ηεο
Αξγεληηλήο έπξεπε λα δνπλ ρσξίο παπνχηζηα, κηα πξφθιεζε πνπ γηα ηνλ ζχγρξνλν
άλζξσπν είλαη αλχπαξθηε.ΟMycoskie απνθάζηζε λα ηδξχζεη ηελ επηρείξεζε
ππνδεκάησλ θαη κε θάζε αγνξά ελφο δεπγαξηνχ πξνζθέξεηαη έλα αθφκε δεπγάξη ζε
εππαζείο πιεζπζκνχο. Απφ ην 2006, ε επηρείξεζε ππνδεκάησλ TOMS έρεη δσξίζεη
πεξηζζφηεξα απφ 60 εθαηνκκχξηα δεπγάξηα παπνπηζηψλ ζε παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε
ζε φιν ηνλ θφζκν. Αθφκα, ην ηκήκα γπαιηψλ νξάζεσο ηεο TOMS έρεη πξνζθέξεη
πεξηζζφηεξα απφ 400.000 δεπγάξηα γπαιηά ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ δελ
έρνπλ πξφζβαζε ζηελ νθζαικνινγηθή θξνληίδα. Ζ εηαηξεία έρεη δηαθνξνπνηήζεη
πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο γηα λα ζπκπεξηιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα θαζαξφ
λεξφ κέζσ ηεο επηρείξεζήο ηεο γηα θαθέ. Δπηπξφζζεηα, κέρξη ζήκεξα, ε TOMS
βνήζεζε πεξηζζφηεξεο απφ 25.000 γπλαίθεο λα γελλήζνπλ κε αζθάιεηα ηα κσξά ηνπο
(Shewan, 2017).
ηνλ αληίπνδα, ππάξρνπλ ζαθψο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαπαηνχλ θάζε έλλνηα ηεο
εζηθήο. Γηα παξάδεηγκα, γλσζηή εηαηξεία αζιεηηθψλ εηδψλ θαηεγνξείηαη φηη έρεη
θαηαπαηήζεη θάζε εξγαζηαθφ δηθαίσκα ζηα εξγνζηάζηά ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο,
φπνπ επηθξαηνχλ άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, σξάξηα πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο
αλζξψπηλεο αληνρέο κε, ηαπηφρξνλα, πεληρξνχο κηζζνχο. Δπίζεο, ε εηαηξεία
θαηεγνξείηαη γηα ζπλεξγαζίεο κε δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα, απνιχζεηο γηα ιφγνπο
εθδίθεζεο θαη θαηεγνξίεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ησλ ππαιιήισλ. Αθφκα,
εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ ζνβαξή κφιπλζε ηνπ
Ακαδνλίνπ ζην Δθνπαδφξ, φπνπ εθηεινχζε εξγαζίεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ απφ ην
1964 έσο ην 1992. Καηεγνξείηαη φηη νη 627 ρσκαηεξέο ηνμηθψλ απνβιήησλ πνπ
έκεηλαλ ζηελ πεξηνρή αθφηνπ απηή απνρψξεζε, εμαθνινπζνχλ λα κνιχλνπλ ηνλ
πδξνθφξν νξίδνληαη, απεηιψληαο ηελ πγεία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ 30.000 θαηνίθσλ (Βειέληδαο & Μπξψλε, 2014).
Υξεηάδεηαη, βέβαηα, λα ιερζεί φηη ε εζηθή ζηηο επηρεηξήζεηο σο έλλνηα δελ κπνξεί λα
πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο. Οχησο ή άιισο, ν φξνο εζηθή απφ κφλν
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ηνπο θαζηζηά έλα πεδίν κε κε ζαθή φξηα θαη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν απφ ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε Nestle, πνπ είλαη ε
κεγαιχηεξε εηαηξεία ηξνθίκσλ ζηνλ θφζκν, κε εηήζην ηδίξν πνπ πξνζεγγίδεη ηα 50
δηο $, είλαη ζαθέο φηη έρεη πξνζδηνξίζεη κε ηεξάζηηα επηκέιεηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
αμίεο ηεο. Δληνχηνηο, πνιινί ηελ ζεσξνχλ σο «αλήζηθε», ιφγσ ηεο ζηάζεο ηεο ζηε
δηαηξνθή ησλ βξεθψλ θαη ζηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα. Άξα, γίλεηαη
αληηιεπηφ δελ ζα είλαη πνηέ δπλαηφλ λα ππάξμεη κηα θαζνιηθή ζπκθσλία πάλσ ζε
δχζθνια δεηήκαηα εζηθήο (Goyder&Desmond, 2016).

1.7 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή
Δθφζνλ ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζπληζηά, νπζηαζηηθά, κηα ζηάζε θαη κηα
ζπκπεξηθνξά ηφζν αηνκηθή φζν θαη ζπλνιηθή, ζα επεξεάδεηαη, αληίζηνηρα, απφ
παξάγνληεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψλνπλ γεληθά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο
επηινγέο ησλ αλζξψπσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο
δσήο.
Αξρηθά, ζαθψο, ε εζηθή ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή
αληίιεςε θαη ηηο αξρέο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ απηνί είλαη πνπ
νπζηαζηηθά δηαηεξνχλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν πιένλ θνηλφ εκπφδην γηα ηελ
εζηθή ζπκπεξηθνξά είλαη, απιά, ε αλζξψπηλε θχζε. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα
ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο. Έλα αηπρέο
γεγνλφο είλαη φηη, ζπρλά, ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ελφο αηφκνπ εμππεξεηνχληαη
θαιχηεξα- ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα- απφ κηα αλήζηθε επηινγή. Οη παξάγνληεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην είδνο ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ
απιεζηία, ηελ αλππνκνλεζία, ηνλ εγσηζκφο, ην θφβν, ηε ζθνπηκφηεηα, ηε θηινδνμία
θαη ηελ έλδεηα (Goetsch & Davis, 2013).
Δπηπιένλ, νη θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη πηέζεηο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εζηθή
ησλ επηρεηξήζεσλ. Δάλ κηα εηαηξεία, ιφγνπ ράξε, πξνκεζεχεη πξντφληα πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα θαη εκπιέθεηαη ζε αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο, νη
θαηαλαισηέο ζα γίλνπλ αδηάθνξνη απέλαληη ζε απηήλ θαη, κάιινλ, ζα ηελ
απνξξίπηνπλ απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Οη αξλήζεηο απηέο αζθνχλ πίεζε ζηελ
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εηαηξεία λα ελεξγεί εηιηθξηλά θαη λα ηεξεί απζηεξά ηελ επηρεηξεζηαθή εζηθή. Μεξηθέο
θνξέο, κάιηζηα, ε ίδηα ε θνηλσλία κπνξεί λα ζηξαθεί ελαληίνλ κηαο εηαηξείαο
(MoneyMatters, 2018).
Δπηπξφζζεηα, νη ζπλέπεηεο απφ κηα επηινγή θαζνξίδνπλ ην εζηθφ ππφβαζξν κηαο
επηρείξεζεο. Ζ θαηάδεημε θαιήο εζηθήο ζηάζεο απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
θαζηζηά πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο θαη καθξνπξφζεζκα επηηπρείο, ελψ, αληίζεηα, νη
αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο ζέηνπλ ηελ επηβίσζή ηεο ζε θίλδπλν. Μηα επηρείξεζε πνπ
ρξεηάδεηαη λα αληηδξάζεη ζηηο εζηθέο πξνθιήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλε ζε
θίλδπλν ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ δηαηεξεί πξνιεπηηθή ζηάζε (Svensson & Wood,
2009).
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ, ηαπηφρξνλα, απνηειεί
απεηιή γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη ην ίδην ζπκθέξνλ. ε απηή ηε θαηεγνξία
εληάζζνληαη νηθνλνκηθά ή άιια ζπκθέξνληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάπξαμε
ινγηζηηθψλ απαηψλ πξνθεηκέλνπ, ιφγνπ ράξε, κηα επηρείξεζε λα πξνβάιιεη
δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή ζέζε πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη λα ιάβεη
δαλεηνδφηεζε πνπ νπζηαζηηθά δελ δηθαηνχηαη (Βειέληδαο, Κάξηαιεο & Μπξψλε,
2012).
Δθηφο, φκσο, απφ ηνπο ελδνγελείο ππάξρνπλ θη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ εζηθή επηρεηξεκαηηθή ζηάζε. Οη παξάγνληεο απηνί βξίζθνληαη
εθηφο ηεο νξγάλσζεο θαη δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ απηή είηε άκεζα, είηε
έκκεζα. Οη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη άιινπο
φπσο ε επηξξνή ηεο λνκνζεζίαο (Marmat, Jain &Mishra, 2016).
Σν 2008, νη Μπήηξνο & Καξαγηάλλεο (2008) δεκνζηνπνίεζαλ ηα απνηειέζκαηα
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε δείγκα 1.728 Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, κε ζθνπφ
λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζηελ
Διιάδα. πσο δηαπηζηψζεθε, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή επεξεάδεηαη απφ ηελ εζηθή πνπ
επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία γεληθά, ην εθπαηδεπηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ,
θαζψο θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ.
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1.8 Σν θόζηνο ηεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
Δθφζνλ ε εζηθή ζηηο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδεηαη σο αξεηή, είλαη άκεζα αληηιεπηφ φηη
ε απνπζία εζηθήο θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ζεκαληηθά θφζηε.
Ίζσο ε πην πξνθαλήο ζπλέπεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλήζηθεο επηρεηξεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη ε επηρείξεζε, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα αλαπηχμεη κηα θαθή
θήκε κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ πειαηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ.
ε απηή ηε πεξίπησζε, ζαθψο, δελ γίλεηαη ιφγνο γηα κηθξήο θιίκαθαο, ηνπηθέο ή
ζπάληεο εζηθέο παξαβηάζεηο, αιιά κάιινλ ζε κηα νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ζηελ νπνία
νη εξγαδφκελνη θνηλσληθνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ είηε ππνζθάπηεη ζησπεξά
είηε, ρεηξφηεξα, δηδάζθεη ξεηά αλέληηκεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. ηαλ θάπνηνο
εθηφο ηεο επηρείξεζεο - φπσο πειάηεο, ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, ξπζκηζηέο ή κέζα
ελεκέξσζεο- απνθαιχπηεη ηηο αθαηάιιειεο ηαθηηθέο, ην θαηλφκελν ηεο δπζθήκεζεο
κπνξεί λα είλαη άκεζν θαη θαηαζηξνθηθφ (Cialdini, Petrova&Goldstein, 2004).
ηφρνο θάζε επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ είλαη λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ πνπ
ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηελ απνζηνιή θαη ηηο επηδηψμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο
αλαγλσξηζκέλεο αμίεο, πηνζεηψληαο έλαλ εζηθφ θψδηθα θαη λα ζπλδένπλ ηηο δξάζεηο
κε ηα πηζηεχσ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ζε κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο
(Pattison&Edgar, 2011).
κσο, φηαλ νη εζηθνί ππάιιεινη ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλήζηθεο
ζπκπεξηθνξέο, ε παξαγσγηθφηεηα ησλ πην ηθαλψλ θαη ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη
θαη απηή πνπ ζα θάκπηεηαη πεξηζζφηεξν. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθφ γηα
πνιινχο νξγαληζκνχο γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, νη εηαηξείεο θεξδίδνπλ γεληθά έλα
κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο θαη εληζρχνπλ ηε θήκε ηνπο κε βάζε ηηο πςειφηεξεο
πξνζπάζεηεο ησλ πην ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Δάλ ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ
θίλεηξα, ηα έζνδα θαη ε θήκε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα απεηιεζνχλ. Γεχηεξνλ,
επεηδή νη πην ηθαλνί εξγαδφκελνη είλαη, ζπλήζσο, εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ
άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη αλήζηθεο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ κεγάιν θίλδπλν λα
ράζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο ππαιιήινπο ηνπο (Cialdini, Petrova & Goldstein, 2004).

16

πσο πιεξνθνξείε Zeiger (2018), ζηηο Ζ.Π.Α., νη θξαηηθέο αξρέο ζεζπίδνπλ θαλφλεο
θαη δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ ζην λα ζπκκνξθσζνχλ ζε απηέο ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπρλά, αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο.
Οη κεγάινη νξγαληζκνί, φκσο, θάπνηεο θνξέο, ζεσξνχλ φηη ηα θφζηε απφ ηα πξφζηηκα
είλαη, ζπγθξηηηθά, ρακειφηεξα απφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ. Παξφια απηά, ε ζπζηεκαηηθή παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δαπαλεξέο λνκηθέο δηακάρεο πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην αξρηθφ
φθεινο.
Οη αλήζηθεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ζρεδφλ, αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζε
νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ηνπο νξγαληζκνχο. Οη ππάξρνληεο πειάηεο απνρσξνχλ, ελψ
δχζθνια βξίζθνληαη λένη. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, κεηψλεη ηα θέξδε, θάλεη
δπζθνιφηεξε θαη πην δαπαλεξή ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, κεηψλνληαο ηα
ιεηηνπξγηθά θέξδε, θάηη πνπ δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο γηα ηνπο
ηζχλνληεο. Δπηπξφζζεηα, φηαλ γλσζηνπνηνχληαη δεκφζηα νη θαθέο πξαθηηθέο, θάηη πνπ
ηειηθά θάπνηα ζηηγκή ζίγνπξα ζα ζπκβεί, παξεκβαίλνπλ νη λνκηθέο αξρέο θαη νη
λνκνζέηεο θαζηζηψληαο αθφκα δπζθνιφηεξε θαη θνζηνβφξα ηελ νινθιήξσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (Bowie&Schneider, 2011).
Βέβαηα, εθηφο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ θφζηνο ππάξρεη θαη ην πξνζσπηθφ θφζηνο γηα
φζνπο εκπιέθνληαη ζε αλήζηθεο επηρεηξεκαηηθέο ηαθηηθέο. Απηφ εθθξάδεηαη απφ ηελ
εκθάληζε άγρνπο θαη αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, αιιά
ιακβάλεη θαη ηελ κνξθή εκπνδίσλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ κειινληηθή
αλάιεςε έξγσλ ή νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, φηαλ έλαο πθηζηάκελνο θαιείηαη λα
επηιέμεη γηα ην αλ ζα ζπλαηλέζεη ζε αλήζηθε επηρεηξεκαηηθή δξάζε πξντζηακέλνπ ηνπ
(Young, 2014).Δπηπιένλ, ηα ζηειέρε εηαηξεηψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο θαη
αζθνχλ αλήζηθε ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγεί ζε επηβιαβείο πξαθηηθέο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πειάηεο ελδέρεηαη λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε πνηληθέο δηψμεηο
(Zeiger, 2018).
πσο εχζηνρα ζρνιηάδεη ν McNeill (2014) ππάξρνπλ πνιιά νθέιε γηα κηα ηζρπξή
εζηθή θνπιηνχξα ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη πξνηηκνχλ λα
εξγάδνληαη γηα κηα επηρείξεζε πνπ πξάηηεη ην ζσζηφ. Έηζη, εληείλεηαη ε πξνζέιεπζε
εξγαδνκέλσλ θαη κεηψλνληαη νη απνρσξήζεηο, ελψ ζίγνπξα θάκπηεηαη ην άγρνο.
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Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο πξνηηκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε κηα επηρείξεζε πνπ
θάλεη ζσζηέο επηινγέο θαη δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο
πιεξνθφξεζεο ηίπνηα δελ κέλεη απαξαηήξεην. Ο θίλδπλνο ηεο δπζθήκηζεο απνηειεί
βαζηθή αλεζπρία θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί απηφο ν
θίλδπλνο είλαη νη επηρεηξήζεηο λα πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ην ζσζηφ.
Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνεγήζεθε εηθάδεηαη φηη θαηέζηεζε ζαθέο ην
πεξηερφκελν, αιιά θαη ηελ αμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο γηα ηηο ζχγρξνλεο θαη
κειινληηθέο επηρεηξήζεηο. ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην κειεηάηαη ν φξνο ηεο
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε, θαη πνιιέο θνξέο
ηαπηίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή αλαθνξά, κε ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζήκεξα ζεσξείηαη αδηάζπαζην θνκκάηη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ε αλαγθαία ε αλαθνξά ζε βαζηθά
ζηνηρεία θαη δηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.

2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο
Χο εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε λνείηαη ε εζηθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ λα
θξνληίδνπλ γηα ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη
αλαπηχζζνληαη (Σζαθιάγθαλνο, 1998).
«Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε νξίδεηαη σο ε έλλνηα ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξείεο
ελζσκαηώλνπλ ζ’ εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο αλεζπρίεο ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξόκελα
κέιε» (Δπξσπατθή Έλσζε, 2001).
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Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, αθνξνχλ ζηηο εζηθέο πηπρέο
ησλ θάησζη επηρεηξεκαηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ(Goetsch & Davis, 2013):
 Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
 Δπαγγεικαηηθή πγηεηλή θαη αζθάιεηα.
 Δπηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο.
 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
 Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.
 ρέζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο.
 Γξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά.
 πκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα.
 Κνηλσληθή αλάπηπμε.
ηε ζπλέρεηα, ελδεηθηηθά, ζρνιηάδνληαη εθηελέζηεξα νη έλλνηεο ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηεο επαγγεικαηηθή πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θνηλσληθή επζχλε δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε.
Λφγνπ ράξε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ηξάπεδα βνεζά ηελ θνηλσλία, ίζσο, είλαη
εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε
πξνζεγγίδεη ην ίδην ζέκα. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο. Σηο βαζηθφηεξεο νκάδεο
απηέο ζπληζηνχλ νη κέηνρνη ή νη ηδηνθηήηεο, νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε, νη
πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, νη πηζησηέο θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο, νη πειάηεο ηεο, ην
κάλαηδκελη, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα θαη ην θξάηνο ή ε θπβέξλεζε (Σζαθιάγθαλνο,
1998).
πσο αλαθέξεη ν Russell-Walling (2008), ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, γηα ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηεο, ππνδειψλεη φρη ηελ ζπαηάιε ρξεκάησλ πνπ δηθαησκαηηθά αλήθνπλ
ζηνπο κεηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά, αληίζεηα, ηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε
εθάζηνηε επηρείξεζε κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, δηαρεηξηδφκελε
ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, φπσο νη πειάηεο, ην πξνζσπηθφ θαη ε
θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε αθνξά, νπζηαζηηθά, ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο ππφιεςεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν 2000, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) νξγάλσζε ηε δξάζε Global
Compact κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηελ
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ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ

παγθνζκηνπνίεζε.

Ζ

δξάζε,

ζηελ

νπνία

ζπκκεηέρνπλ

επηρεηξήζεηο,

ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο εξγαζίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο
ηεο δηαθζνξάο, βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο (Βειέληδαο & Μπξψλε, 2014):
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηελ πξνζηαζία
ησλ δηεζλψο δηαθεξπγκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο
δελ εκπιέθνληαη ζε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ .
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξναζπίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη
θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζπιινγηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξναζπίδνπλ ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο
θαηαλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξναζπίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο
παηδηθήο εξγαζίαο.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξναζπίδνπλ ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζηηο
πξνζιήςεηο θαη ηελ απαζρφιεζε.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηηο
πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε
ηερλνινγηψλ πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.
 Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα αληηηίζεληαη ζε θάζε κνξθήο δηαθζνξά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εθβηαζκνχ θαη ηεο δσξνδνθίαο.
ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε απνηειεί
κηα θνηλσληθή νξγάλσζε κε έληνλα θνηλσληθά ζηνηρεία. Πξψηα απφ φια, απαζρνιεί
αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο,
εξγαζηαθέο θαη ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο. Αθφκε, νη επηρεηξήζεηο δίλνπλ ην δηθαίσκα
ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηδεηθλχνπλ ζπιινγηθή δξάζε θαη λα νξγαλψλνληαη ζε
επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθνχλ θαιχηεξεο
20

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ακνηβέο. Δπίζεο, κηα επηρείξεζε απνηειεί ην πεδίν κέζα ζην
νπνίν ζπγθξνχνληαη δηάθνξεο νκάδεο θαη αληίζεηα ζπκθέξνληα. Δπηπιένλ, ζηελ
επηρείξεζε αλαπηχζζνληαη θαη ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη
πθηζηακέλσλ. Με έλα πιαίζην ηππηθψλ θαη άηππσλ θαλφλσλ, ξπζκίδεηαη ε
ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2015).

2.1.1 Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε

Με βάζε ηνλ Θαλφπνπιν (2013) «ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε
εμνπζίαο ζην αλώηαην επίπεδν ελόο νξγαληζκνύ ή κηαο επηρείξεζεο, δειαδή, ζην
δηνηθεηηθό ηεο ζπκβνύιην».
χκθσλα κε ηνλ Clarke (2004) «εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ
πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ κεηόρσλ, ησλ δηνηθνύλησλ θαη όισλ όζσλ αζθνύλ
επηξξνή θη έρνπλ ιόγν ζηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, όπσο νη εξγαδόκελνη, νη
πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν».
Οη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε δηαθάλεηα, ε
επζχλε, ε ακεξνιεςία, ε ηηκηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, ελψ ν ηξφπνο ηζρχνο απηψλ ησλ
αξρψλ θξίλεηαη απφ εθείλνπο πνπ είλαη ηθαλνί λα ηηο εθαξκφζνπλ (Βειέληδαο,
Κάξηαιεο & Μπξψλε, 2012).
Πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη φηη ε πξψηε νινθιεξσκέλε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο
έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο μεθίλεζε ην 1953 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ
«Κνηλσληθή Δπζχλε ηνπ Δπηρεηξεκαηία» ηνπ Howard R. Bowen. Ο Bowen
(1978)ππνζηήξημε φηη ε δεκφζηα επζχλε, νη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ε
επηρεηξεκαηηθή εζηθή ήηαλ ζπλψλπκα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη φξηζε απηήλ σο ην
ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη επηζπκεηέο, φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο
ηεο θνηλσλίαο.
Σν ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ
νξγαληζκφ, θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ, ςήθνπ θαη
21

επζπλψλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ πθίζηαληαη, δειαδή,
ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο θαη
ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε θαη θαηαγξάθεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ (Σξαπιφο, 2011).
Απφ ηα πξναλαθεξφκελα εμάγεηαη εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε αθνξά ηηο αλψλπκεο επηρεηξήζεηο, θαζψο είλαη νη κφλεο πνπ δηαζέηνπλ
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ κε λνκηθή ππφζηαζε, ησλ νπνίσλ ην θεθάιαην δηαηξείηαη ζε κεηνρέο. ην
θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε αλσλχκνπ εηαηξείαο αλαθέξνληαη ηα φξγαλα δηνίθεζήο ηεο πνπ
είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη Διεγθηέο
(Νεγθάθεο, 2003).
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη, άιισζηε, φηη ν ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε κηα
επηρείξεζε είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηεο. Σα κέιε ηνπ, είλαη
ππεχζπλα γηα λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο
αμίεο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ.
Δπηπιένλ, θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο δηαθάλεηαο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο απαηηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπο
πκβνχιην λα δηακνξθψλνπλ θαη λα θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ησλ αηφκσλ
θαη ηεο δηνίθεζεο. Καζψο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βξίζθνληαη ζηελ
αλψηαηε βαζκίδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, είλαη ππφινγα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο,
ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ φισλ
ησλ επηκέξνπο ζπκβνπιίσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ (Alzoubi&Selamat, 2012).
Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο (2004) έρεη πξνζδηνξίζεη κηα
ζεηξά αξρψλ πάλσ ζηηο νπνίεο θξίλεηαη φηη επηβάιιεηαη λα ζηεξίδεηαη νπνηνδήπνηε
ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο:
Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ: ζε απηά πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα ηεο ζπζηεκαηηθήο
πιεξνθφξεζεο, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηηο Γεληθέο ζπλειεχζεηο, ην
δηθαίσκα κεηαθνξάο κεηνρψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο
επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη λα έρνπλ γλψκε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην
θαηαζηαηηθφ, ην δηθαίσκα έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ, αιιά θαη ζπκκεηνρή ζε πηζαλή
πψιεζε ηεο επηρείξεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα
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ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζε νπνηαδήπνηε απφθαζε αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο.
Ιζόηηκε

κεηαρείξηζε

ησλ

κεηόρσλ:

φινη

νη

κέηνρνη

επηβάιιεηαη

λα

αληηκεησπίδνληαη σο ίζνη, ελψ νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ζεσξείηαη απνξξηπηέα. Αθφκα,
πξέπεη λα απνθαιχπηεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ
αθνξά άκεζα ηελ επηρείξεζε.
Ρόινο ησλ κεηόρσλ: νη κέηνρνη νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο
δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο. ηε πεξίπησζε πνπ νη κέηνρνη είλαη
άκεζα εκπιεθφκελνη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα ηνπο δηαηίζεηαη
έγθαηξε θη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε δσηηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο.
Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ εληζρχεη
ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Πιεξνθόξεζε θαη δηαθάλεηα: ζηα πιαίζηα ηεο πιεξνθφξεζεο εληάζζεηαη ε
αλάθηεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή
επίδνζε ηεο επηρείξεζεο, ηα κεξίδηα ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ, ηηο ζπλδεδεκέλεο
ζπλαιιαγέο, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαζψο θαη ηηο
πνιηηηθέο θαη ηηο δνκέο δηνίθεζεο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη
κέζσ πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ, ελψ επηβάιιεηαη ν εηήζηνο εμσηεξηθφο έιεγρνο
ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο
επηρείξεζεο ζπλάδεη κε απηήλ πνπ δεκνζηνπνηείηαη. Δπηπιένλ, ηα θαλάιηα δηάρπζεο
ηεο πιεξνθνξίαο ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ ηζφηηκε, έγθαηξε θαη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα πιεξνθφξεζε.
Τπνρξεώζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
νθείινπλ λα ζέηνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο επηρείξεζεο θαη λα επηβιέπνπλ
ηελ δηαρείξηζε απηήο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη. ε απηά
πεξηιακβάλεηαη ε θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ε ζέζπηζε ζηφρσλ απφδνζεο, ε
δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ, αιιά θαη ε επηινγή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. εκαληηθφ
θξίλεηαη, επίζεο, ην λα δηαηεξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δίθαηε ζηάζε ζε πεξίπησζε
πνπ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηηο νκάδεο κεηφρσλ. Βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξσζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί ε πιήξεο
πιεξνθφξεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ηελ Διιάδα, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη εηζαρζεί κέζσ λφκσλ πνπ επηβάιινπλ ηε
ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα
Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ
πηνζέηεζε

εζσηεξηθνχ

θαλνληζκνχ

ιεηηνπξγίαο

ησλ

επηρεηξήζεσλ.

Αθφκα,

πθίζηαληαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ,
θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Δπίζεο, ζην Νφκν 3884
(ΦΔΚ 168, 2010), πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη αλαθέξνληαη νη
πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο φζνλ αθνξά
ηε πξνεηνηκαζία ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Βηνκεραληψλ, 2011).

2.1.2 Τα νθέιε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο

πσο θαη ε εζηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, ε εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο παξέρεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο (AsheEdmunds, 2016):
Βειηίσζε ηεο θήκεο: φηαλ κηα επηρείξεζε δεκνζηεχεη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην
ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, είλαη πηζαλφηεξε ε πξνζέιθπζε λέσλ
επελδπηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο
επηρείξεζεο, απμάλεη ηε δηαθάλεηα ζηε πιεξνθφξεζε θαη άξα ηελ εκπηζηνζχλε
απέλαληί ηεο.
Μείσζε ησλ θπξώζεσλ: ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ νξίδεηαη
ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κεηψλεη ηε πηζαλφηεηα παξαβάζεσλ θαη,
άξα, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη πξνζηίκσλ ζηελ επηρείξεζε.
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Μείσζε ζπγθξνύζεσλ θαη απαηώλ: ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πεξηνξίδεη ηελ
αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο ππαιιήινπο, θαζψο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο
ζπκθεξφλησλ.
Αθφκα, εεηαηξηθήδηαθπβέξλεζεπαξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο
πξφζβαζεο ζε θεθάιαην, θαζψο έρεη δηαθαλεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ νξζή
δηαθπβέξλεζε απνηηκψληαη πςειφηεξα ζηηο αγνξέο.Δπηπξφζζεηα, ε βειηίσζε ησλ
δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο βνεζά ζην λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα
ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ε ελζάξξπλζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαδνρήο
γηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ε ελίζρπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο επεκεξία ησλ
επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο πεγέο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο (International Finance Corporation, 2013).
Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα εληνπίδνληαη θαη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα (International
inance Corporation, 2012):
 Πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ.
 Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ, γεγνλφο
πνπ κεηψλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ή αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο.
 Δληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
 Θσξαθίδεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ.
 Δμαζθαιίδεη ηε δηθαηνζχλε γηα ηνπο κεηφρνπο.
 Απνηειεί ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ.

2.1.3 Ζ πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ππνδειψλεη ηελ
εθηίκεζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα
αλαθχςνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία
ησλ εξγαδνκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ αληίζηνηρν αληίθηππν ζηε θνηλσλία
θαη ην πεξηβάιινλ (Alli, 2008).
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Γπζκελή εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο θαζηζηνχλ ζήκεξα ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, ηνπιάρηζηνλ,
απαξαίηεηνπο θαη ζηφρν θάζε θνηλσλίαο κε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο
Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο,

νη Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο παγθνζκίσο ππνρξεψλνπλ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο
εξγαδνκέλνπο λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, ψζηε λα
πξνιεθζνχλ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, λα
πξνζηαηεπζεί ε πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη λα απνθεπρζνχλ ηφζν ε
δεκηνπξγία επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ φζν

θαη

ε ξχπαλζε ηνπ

θπζηθνχ

πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ηεξνχλ
ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Οη θαλφλεο απηνί θαζνξίδνπλ
ην πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί ρψξνη ησλ
θηηξίσλ ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
εθηεινχληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο. ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο εληάζζνληαη ηα θάησζη,
κεηαμχ άιισλ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ, 2015):


Ζ εμαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ.



Ζ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ ζε
πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ.



Ζ εηνηκφηεηα ζηε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη
ζσζηήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.



Ζ ζσζηή απνζήθεπζε θαη ρξήζε εχθιεθησλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ, αεξίσλ
θ.ιπ., γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.



Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαηά
ηε ρξήζε κεραλεκάησλ.



Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ή θαηαζηξνθή ησλ ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ,
θαζψο θαη κνιπζκαηηθψλ θαη ξαδηελεξγψλ πιηθψλ.



Ζ ζσζηή θαη απιή επηζήκαλζε φισλ ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ θαη θαλφλεο
απαγνξεχζεσλ γηα επηθίλδπλεο εξγαζίεο ή ζπλζήθεο εξγαζίαο
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Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη αλάιεςε ππνρξεψζεσλ γηα ζπρλή επηζεψξεζε
ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ.



Ζ εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.

2.2 Παξαδείγκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο

Ζ επίδεημε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, επηπρψο, ιακβάλεη δηεζλή έθηαζε θαη ηα
παξαδείγκαηα ζήκεξα είλαη πνιπάξηζκα.
πλνιηθά, θαη ζχκθσλα κε ηελ Fallon (2017), ν εληνπηζκφο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζηνπο παξαθάησ 4 ηνκείο:
Πεξηβαιινληηθέο πξνζπάζεηεο: φπσο πξναλαθέξζεθε, έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο
ζηφρνπο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ην πεξηβάιινλ. Οη επηρεηξήζεηο,
αλεμαξηήησο

κεγέζνπο,

δεκηνπξγνχλ

ζεκαληηθφ

πεξηβαιινληηθφ

απνηχπσκα

άλζξαθα. Οπνηαδήπνηε κέηξα κπνξνχλ λα πάξνπλ γηα λα κεηψζνπλ απηά ηα ίρλε
ζεσξνχληαη ηφζν επεξγεηηθά γηα ηελ εηαηξεία φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ
ηεο.
Φηιαλζξσπία: νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα αζθνχλ θνηλσληθή επζχλε
δσξίδνληαο ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε θνηλσληθά αίηηα. Οη κεγαιχηεξεο
εηαηξείεο ηείλνπλ λα έρνπλ πνιινχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηα
θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη ηα ηνπηθά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.
Ηζηθέο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο: κε ηε δίθαηε θαη εζηθή αληηκεηψπηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ, νη εηαηξείεο κπνξνχλ, επίζεο, λα επηδείμνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή
επζχλε ηνπο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηεζλείο
ηνπνζεζίεο κε εξγαηηθφ δίθαην πνπ δηαθέξεη απφ απηφ ζηελ έδξα ηνπο.
Δζεινληηζκόο: ε ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθέο εθδειψζεηο θαηαδεηθλχεη πνιιά γηα ηελ
θνηλσληθή επαηζζεζία κηαο επηρείξεζεο. Κάλνληαο θαιέο πξάμεηο, ρσξίο λα
πεξηκέλνπλ ηίπνηα ζε αληάιιαγκα, νη εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηελ
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αλεζπρία ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θαη ππνζηήξημε ζε νξηζκέλνπο
νξγαληζκνχο.
ηε Ννξβεγία, ε εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο βαζίδεηαη ζην φηη,
αξρηθά, ηελ εθαξκφδεη ε ίδηα ε θπβέξλεζε θαη κέζα απφ ηηο δηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο
δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα. Δπηπιένλ, κεηαθέξεη ζηηο λνξβεγηθέο εηαηξείεο ηηο
πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο, ελψ δεκηνπξγεί θαη πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ην πιαίζην
γηα εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ηφζν κέζα ζηε δηθή ηεο ρψξα φζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν (Γακνπιηαλνχ, 2011).
Αλαιπηηθφηεξα, νη παξαθάησ επηρεηξήζεηο θαίλεηαη φηη ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηελ
εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κε αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ.
Ζ Google αλαπηχζζεη ηελ δξάζε Google Green πνπ είλαη κηα εηαηξηθή πξνζπάζεηα
γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ππνζηήξημεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.
Δθηφο, φκσο, απφ κείσζε θφζηνπο ε ελ ιφγσ δξάζε πξνζθέξεη επηπιένλ νθέιε ζηελ
επηρείξεζε θαη ηελ θνηλσλία, θαζψο νη επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο πξνζθέξνπλ
θαη ζην θνηλφ θαιφ. Τπνινγίδεηαη φηη ε επηρείξεζε θαηάθεξε ζπλνιηθή πηψζε ζηηο
απαηηήζεηο ηζρχνο γηα ηα θέληξα δεδνκέλσλ ηεο, θαηά κέζν φξν,50%. Απηέο νη
εμνηθνλνκήζεηο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθεξζνχλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο
επηρείξεζεο ή ζηνπο επελδπηέο (Moreno, 2015).
Ζ εηαηξεία Walt Disney επηθεληξψλεηαη, θπξίσο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο
θνηλσληθήο επζχλεο, δειαδή ζηελ θνηλφηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ εζεινληηζκφ. Ζ
Disney ππήξμε ζεκαληηθφο πάξνρνο βνήζεηαο κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο ν
ζεηζκφο ηνπ 2010 ζηελ Ατηή. Ζ εηαηξεία ελδηαθέξεηαη, επίζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, δίλνληαο έζνδα απφ ηαηλίεο θχζεο γηα λα θπηεπηνχλ δέληξα ζηα
ηξνπηθά δάζε θαη λα πξνζηαηεχζεη ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θνξαιιηνγελψλ πθάισλ
(Espenson, 2014).
ηελ πην πξφζθαηε δηεζλή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 170.000
νξγαληζκψλ ζηα πιαίζηα ηνπ εληνπηζκνχ επίδεημεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απφ
ηηο επηρεηξήζεηο, μερψξηζε ε εηαηξεία παηρληδηψλ Legoε νπνία, κε βάζε
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, απέδεημε φηη ζπκπεξηθέξεηαη εζηθά, δξαζηεξηνπνηείηαη
επηρεηξεκαηηθά κε δίθαην ηξφπν, ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ
θαη ππνζηεξίδεη επγελείο ζθνπνχο. ηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο εληάρζεθαλ,
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επίζεο, νη εηαηξείεο ινγηζκηθνχ Intelθαη Microsoft, ε Rolls-Royce Aerospace θαη
άιιεο, ελψ ε Apple, ε Samsung θαη ε Volkswagen εληνπίζηεθαλ ζε ρακειφηεξεο
ζέζεηο εμαηηίαο επηρεηξεκαηηθψλ ζθαλδάισλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
(Strauss, 2017).
πσο αλαθέξνπλ νη Βειέληδαο & Μπξψλε (2014), νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο είλαη
πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο ζηα ζέκαηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε δεκνζίεπζε
πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ, ελψ νη ακεξηθάληθεο έρνπλ
αλαπηχμεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο εζσηεξηθνχο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ
Διιάδα, ελψ πνιιέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο
πξνζθνξάο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, είλαη ιίγεο απηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη
ζπζηεκαηηθά ηελ θνηλσληθή ηνπο επζχλε.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ αθνξνχζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ
ηνκέσλ εθαξκνγήο δξάζεσλ θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαηά
ζεηξά ζεκαζίαο, πξψηνο ηνκέαο εληνπίζηεθε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη απηφ γηαηί
νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ είλαη ζηελέο θαη ν εξγνδφηεο
ζέιεη λα έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηθαλνπνηεκέλν. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχζαλ ε
αγνξά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ίδην πνζνζηφ θαη κεηά ε θνηλσλία, σο
ζεκαληηθφο ηνκέαο δξάζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. ζνλ αθνξά ηηο
δξάζεηο

εηαηξηθήο

θνηλσληθήο

επζχλεο

πνπ

εθαξκφδνπλ

νη

επηρεηξήζεηο,

παξαηεξήζεθε, απφ ηελ ίδηα έξεπλα, φηη ην 22% εθαξκφδεη ήδε δξάζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινχλ,
αλεμάξηεηα απφ θχιν, θπιή, ζξεζθεία θ.ά. Αθνινπζνχζαλ νη δξάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη θαη πάιη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη νη πξφζζεηεο
παξνρέο. Ζ κελ εθπαίδεπζε ζηφρν έρεη ηελ εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα
εξγαζίαο ηνπο, νη δε πξφζζεηεο παξνρέο - ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε, νηθνλνκηθέο
δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο- δίλνληαη γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλάκεζα, κάιηζηα, ζηηο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα πνπ
αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ηελ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη βξαβεχνληαη γηα
απηή ηελ ελαζρφιεζε είλαη ε Frigoglass. Ζ Frigoglass θαηέιαβε πξφζθαηα ηε 2ε
ζέζε ζηελ θαηεγνξία «Πξντφλ» γηα ηελ EcoCantina, κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ε νπνία
είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο επέλδπζεο ζηελ θαηλνηνκία κε νηθνινγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ EcoCantina έρεη ηε κνξθή κηθξήο/ιπφκελεο θαθεηέξηαο θαη
ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ηε ιεηηνπξγία φρη κφλν ησλ επαγγεικαηηθψλ
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ςπγείσλ πνπ ζηεγάδεη αιιά θαη άιισλ ζπζθεπψλ, φπσο ηειεφξαζε θαη θνξηηζηέο
θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Μία αθφκε εηαηξεία πνπ θαηαδεηθλχεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ
εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ε Αζελατθή Επζνπνηία, ε νπνία πξφζθαηα
θαηέθηεζε ηελ πιαηηλέληα δηάθξηζε ζηνλ Δζληθφ Γείθηε Δηαηξηθήο Δπζχλεο (CR
Index), ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ έπαηλν γηα ηελ Κνηλσλία. χκθσλα κε ηε
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζπκπιεξψλνληαο 50 ρξφληα παξνπζίαο ηεο ζηελ Διιάδα, ε
Αζελατθή Επζνπνηία εληείλεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη
θνηλσλία, κέλεη πηζηή ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη
πινπνηεί ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, παξά
ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε
φινπο. Ζ θηινζνθία απηή εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ νκίινπ ηεο
ΖΔΗΝΔΚΔΝ δηεζλψο γηα βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ απφ ην 2010 έρεη απνθηήζεη
ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα κε ηελ νλνκαζία «Παξάγνπκε έλα Καιχηεξν Μέιινλ» θαη
πεξηιακβάλεη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο
θαη θαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ δεζκεχνπλ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο
(Σζαθίξε, 2014).
Σα 2 πξνεγνχκελα θεθάιαηα εηθάδεηαη φηη πξνζδηφξηζαλ επαξθψο ηφζν ηελ έλλνηα
ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο φζν θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ είλαη
αιιειέλδεηεο. Σν ακέζσο επφκελν θεθάιαην εληνπίδεηαη ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο ζε
κηα επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο,
αιιά θαη ηελ επίδεημε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Δπηπξφζζεηα, ζα εληνπηζηεί ην
πσο εθδειψλεηαη θαη ηη κνξθέο ιακβάλεη ε έλλνηα ηεο εζηθήο ζηα πιαίζην ηεο
δηνίθεζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

3

ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ: ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΣΗΝ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
πσο είλαη αληηιεπηφ, ε αλψηεξε θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ
νξγαληζκφ είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δίδνληαη ζην
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πξνζσπηθφ, αλαθνξηθά κε ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. ην παξφλ θεθάιαην, αθνχ
αλαθεξζνχλ ηα θχξηα θαζήθνληα ηεο δηνίθεζεο, εληνπίδεηαη θαη ν ξφινο ηεο ζηελ
επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Δπίζεο, ζα επηρεηξεζεί λα θαηαζηεί, φζν ην δπλαηφ,
ζαθέζηεξν ην λφεκα ηεο εζηθήο ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Δπηπξφζζεηα, ζπζρεηίδεηαη ε έλλνηα ηεο εζηθήο κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ελψ
ζρνιηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε αζέκηηνο αληαγσληζκφο
θαη ε δηαθζνξά, πνπ, δπζηπρψο, εληνπίδνληαη εθηελψο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.

3.1 Η δηνίθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο
Ο φξνο δηνίθεζε ή κάλαηδκελη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηελ δηαδηθαζία
ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ κηαο εηεξφθιεηεο νκάδαο
αλζξψπσλ, ψζηε λα επηηχρνπλ, εξγαδφκελνη ζπιινγηθά, ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο
ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (Bittel, 2011).
Σν αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο είλαη νη νξγαληζκνί, φπσο θεξδνζθνπηθνί, θνηλσθειείο,
δηάθνξα ηδξχκαηα θαη ινηπνί. Ζ δηνίθεζε είλαη αλαγθαία ζε θάζε κνξθή
νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζε φια ηα επίπεδα, ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κηα
επηρείξεζε. Δθαξκφδεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα επηζπκεηφ
πξαθηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε, ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
(Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2015).
Ζ δηνίθεζε ή ην κάλαηδκελη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αλ θαη πνιινί πηζηεχνπλ φηη ζπληζηά δεκηνπξγία ησλ
λεφηεξσλ ρξφλσλ θαη ηδηαίηεξα κεηά ηνλ 19ν αηψλα. Αξθεηνί, φκσο, ζεσξνχλ φηη νη
ξίδεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηνπο αξραίνπο
Κηλέδνπο, Αηγππηίνπο, Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο πνπ αζρνιήζεθαλ πξαθηηθά κε ην
κάλαηδκελη,

φπσο

θαηαδεηθλχεηαη

απφ

ηα

κεγάια

έξγα-κλεκεία

πνπ

θαηαζθεπάζηεθαλ ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ θαη ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζαλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εάλ δελ ππήξρε θαηαλφεζε ηεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
αηφκνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο δηνίθεζεο(Γηθαίνο, Καξκπέξεο & Πνιχδνο, 2017).
Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ- πνπ απνηειείηαη είηε απφ ηνπο
επελδπηέο ηεο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε είηε απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε κφλν- έρεη λα
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επηηειέζεη έλα πνιχ δχζθνιν έξγν πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα παξαθάησ
(Θενδσξάηνο, 1999):
 Καζνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ηφπνπ
εγθαηάζηαζεο, ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη, θαζψο
θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηεο.
 Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ
ζπληζηακέλε ησλ ζηφρσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ δξνπλ σο
νξγαλσκέλεο νκάδεο κέζα ή γχξσ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, δειαδή, σο
επηρεηξεκαηίεο ή θαη κέηνρνη, σο δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη σο απινί
εξγαδφκελνη, σο πξνκεζεπηέο, σο θαηαλαισηηθφ θνηλφ, σο ρξεκαηνδφηεο θαη
ινηπά θαη αιιεινεπεξεάδνληαη, αιιεινζπκπιεξψλνληαη πξνζδηνξίδνληαο,
ηειηθψο, ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο.
 Καζνξηζκφ

ηνπ

νξγαλσηηθνχ

πιαηζίνπ,

κε

πξνζδηνξηζκφ

ζρέζεσλ

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ.
Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξνζπαζνχλ, επηπξφζζεηα, λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο ζρέζεηο
πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο επελδπηέο-κεηφρνπο θαη ηνπο
πειάηεο. Δπζχλε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο
ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ απηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπο λα δηαζθαιηζζεί δηαρξνληθά ε επηηπρήο
ζπλεξγαζία ηνπο. Απηφ ζα επηηξέςεη, κε ηελ ζεηξά ηνπ, ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ
νθέινπο γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2015).

3.1.1 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο

Σν έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πξαγκαηψλεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ
θαη ιεηηνπξγηψλ. Οη 5 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο- πξνγξακκαηηζκφο,
νξγάλσζε, δηεχζπλζε, ζηειέρσζε, έιεγρνο- αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο.
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3.1.1.1 Πξνγξακκαηηζκφο
Ο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά ζηελ δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο γηα ηελ ζεηξά θαη ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν νινθιήξσζεο δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη γεγνλφησλ, ψζηε λα
επηηεπρζνχλ έγθαηξα νη ζηφρνη (εξαθεηκίδεο, 2017).
χκθσλα κε ηνλ Καηζαιή (2001) ν ζθνπφο θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεπθνιχλεη
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα
ζρέδηα απφ κφλα ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ κηα επηρείξεζε επηηπρεκέλε,
ελψ, απφ ηελ άιιε, ρσξίο ζρέδηα ε δξάζε ζα ήηαλ ηπραία θαη δελ ζα παξαγφηαλ
ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ράνο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζεσξείηαη βαζηθή θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα
ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (Θενδσξάηνο, 1999):
 Καζνξίδεη ην ζηάδην γηα ηελ αλαδήηεζε πφξσλ θαη ξπζκίδεη ηηο ελέξγεηεο
νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο.
 Γίλεη θαηεχζπλζε θη έλα θνηλφ λφεκα ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο.
 Βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
δηάθνξεο ελέξγεηεο ζα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε, πξηλ παξαιεθζνχλ νη
παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη νη ελ γέλεη πφξνη.

3.1.1.2 Οξγάλσζε
Ζ νξγάλσζε, σο δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη δηπιή έλλνηα. Απφ ηελ κηα
αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πνπ ζπλδπάδεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ πιηθψλ κέζσλ κηαο επηρείξεζεο κε ηξφπν πνπ λα πξνσζείηαη ε
επίηεπμε ησλ επηιεγκέλσλ ζηφρσλ ηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη
πξνεγεζεί. Απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη θαη ζηελ δφκεζε ηεο εμνπζίαο θαη ζηε
ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, επζχλεο θαη ινγνδνζίαο (θνπιάο, 2010).
Ζ νξγάλσζε εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, θαζψο θαη απφ
ηελ εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ (Bittel, 2011).
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3.1.1.3 Γηεχζπλζε
Ζ εξγαζία ηεο δηεχζπλζεο είλαη ε θχξηα απαζρφιεζε ησλ δηεπζπληψλ θαη
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ
αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ δηεχζπλζε, δειαδή, ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα δνζνχλ νη
ζσζηέο εληνιέο θαη ππνδείμεηο, κε θάζε ηξφπν, πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο γηα ην ηη
πξέπεη λα γίλεη, λα ηνπο θαηεπζχλεη θαη λα ηνπο πξνηξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηψλ θαη ησλ εληνιψλ, αιιά θαη λα
επηβιέπεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο φισλ, ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θνηλνί αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη (Θενδσξάηνο, 1999).

3.1.1.4 ηειέρσζε
Χο ζηειέρσζε νξίδεηαη, επξέσο, ε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο, επηινγήο θαη δηαηήξεζεο
αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. Κάζε νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί
θάπνηα δηαδηθαζία ζηειέρσζεο, θαζψο απηή ζπληζηά ην βαζηθφ κέζν κε ην νπνίν
απηή επεξεάδεη ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
(Ployhart, 2006).
Ζ ζηειέρσζε κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ επηινγή αηφκσλ κε
ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε θάζε ζέζεο, ελψ ζα
πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηεο θαη γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε (θνπιάο, 2010).
Γελ πξέπεη, αθφκα, λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο
επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ελεξγεηηθά ηεο ζηνηρεία. Ζ
πξφζιεςε, άξα, αηφκσλ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα νξίδεη ηελ επηηπρία κηαο
επηρείξεζεο ηφζν φζν θαη ηα νηθνλνκηθά κέζα, νη πξψηεο χιεο ή νη αγνξέο. Γη’ απηφ,
ε δηαδηθαζία ηεο ζηειέρσζεο εκπεξηέρεη κηα ζεηξά ζπζρεηηζκέλσλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπνπο, ηελ εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ,
ηφζν εμσηεξηθήο φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο αγνξά εξγαζίαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
κεζφδσλ ζηξαηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο γηα επηινγή αλάκεζα απφ ππάξρνληεο
ππνςεθίνπο (Μπηηζάλε, 2006).
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3.1.1.5 Έιεγρνο
Έιεγρνο είλαη ε δηαδηθαζία, ηα ζπζηήκαηα θαη ηα κέζα κε νπνία κεηξνχληαη ηα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο
θαη ε δηφξζσζε ησλ παξεθθιίζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο,
2015).
χκθσλα κε ηνλ Bittel (2011)«έιεγρνο είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο, ηε ζύγθξηζε απηώλ ησλ πξαγκαηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο ζηόρνπο
πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε
ησλ επηζπκεηώλ ζηόρσλ».
Πξνθεηκέλνπ ν έιεγρνο λα θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο, ρξεηάδεηαη (Θενδσξάηνο,
1999):
 Να πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιειν ρξφλν θαη φπνπ είλαη δπλαηφ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Κη απηφ, δηφηη φηαλ ν έιεγρνο γίλεηαη πνιχ αξγά, ηφηε
πιένλ έρεη ραξαθηήξα δηαπηζηψζεσο.
 Να αθνινπζείηαη απηνκάησο απφ επαλνξζψζεηο ή θαη θπξψζεηο.

3.1.2 Ζ εγεζία

Πνιχ ζπρλά, θαη φρη άδηθα, ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο αλαθέξεηαη ζε απφιπηε
ζπλάξηεζε κε απηήλ ηεο εγεζίαο. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη απφιπηα, θαζψο ε
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε εγεζία απφ
ηνπο αλσηέξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, δειαδή, ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη
ε εγεζία ζε θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ έλλνηα
απηή ζηελ παξνχζα ππνελφηεηα.
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Ζγεζία είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηνηθνχλησλ λα επηβιέπνπλ, αιιά θαη λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί (Υπηήξεο, 2001).
Σα θαζήθνληα ησλ εγεηψλ είλαη δχν. Σν πξψην είλαη ε παξαθίλεζε θαη ε
θαζνδήγεζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δηεπζχλνπλ ψζηε λα επηβηψζεη, λα επεκεξήζεη θαη
λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Σν δεχηεξν- απηφ κε ην νπνίν νη δηνηθνχληεο
ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο καθξνπξφζεζκα- είλαη ε δεκηνπξγία
ηνπ θιίκαηνο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο
ππαιιήινπο, ηψξα θαη ζην κέιινλ, λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ απφδνζε
(Goyder&Desmond, 2016).
χκθσλα κε ηνλ θνπιά (2010), απνηειεζκαηηθφ εγεηηθφ ζηέιερνο ζε κηα επηρείξεζε
ζεσξείηαη εθείλν πνπ:
 Γηαζέηεη βαζηά θαηαλφεζε ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, σο
άηνκα θαη σο νξγαληθέο νκάδεο.
 Δίλαη ηθαλφ λα αλαγλσξίδεη ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα θαη λα επηδξά ζεηηθά
ζηελ επίιπζή ηνπο, απμάλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο
ή ηνπ νξγαληζκνχ. Καη αθφκα θαιχηεξα, λα ηα πξνιακβάλεη πξηλ απηά
πξνθχςνπλ.
 Μπνξεί λα εγείηαη θαη λα ειέγρεη, ελψ, ηαπηφρξνλα, ελζαξξχλεη ηελ αηνκηθή
πξσηνβνπιία θαη παξαγσγηθφηεηα.
 Μπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ζαθήλεηα θαη κε πιεξφηεηα.
Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη αλάινγα κε ηελ εγεηηθή ζηάζε πνπ επηιέγεη ην
εθάζηνηε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεγφκελσλ ζηπι
εγεζίαο. Άιισζηε, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ε εγεζία, πξαγκαηνπνηείηαη απφ
αλζξψπνπο πνπ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαζέηνπλ δεδνκέλε
πξνζσπηθφηεηα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. Σα βαζηθφηεξα ζηπι εγεζίαο, φπσο
αλαθέξεη ε Γαιαθνχξα (2012), είλαη ηα θάησζη:
Απηαξρηθό ζηπι: ζηε πεξίπησζε απηή ν εγέηεο, νπζηαζηηθά, δηαηάδεη ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ λα εθηειέζνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη κφλνο ηνπ. Ο εγέηεο
ζηεξίδεη ηε δχλακή ηνπ ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη, δελ ραίξεη εκπηζηνζχλεο απφ ηα
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ηα νπνία θαη δελ αλαιακβάλνπλ θακία επζχλε γηα ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν απνηέιεζκα ζεσξείηαη επαξθέο κφλν φηαλ είλαη παξψλ ν
εγέηεο.
Γεκνθξαηηθό ζηπι: ν εγέηεο δελ απνθαζίδεη αλεμάξηεηα, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηηο
αληηιήςεηο, αλάγθεο θαη επηζπκίεο θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νκάδαο, ελψ δεηά θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. ηε πεξίπησζε πνπ ν εγέηεο
αλαγθάδεηαη λα απνθαζίζεη απηφλνκα, εμεγεί ηνπο ιφγνπο ζηελ νκάδα, ελψ ε
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε παξαγσγηθφηεηα είλαη αξθεηά πςειέο. Ζ επηηπρία
πξνζδηνξίδεηαη ζε επίπεδν νκάδαο.
Δμνπζηνδνηηθό ζηπι: θπξίαξρν ξφιν ζηηο απνθάζεηο έρεη ε νκάδα θαη φρη ν εγέηεο.
Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε, ν εγέηεο δελ έρεη εκπηζηνζχλε ζηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ, ελψ ην εζηθφ θαη ην αίζζεκα ηεο νκάδαο είλαη πνιχ ραιαξφ.
Δπίζεο, νη Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο (2015) αλαθέξνληαη θαη ζην γξαθεηνθξαηηθφ
ζηπι εγεζίαο φπνπ ν εγέηεο δηνηθεί βάζεη νδεγηψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ ηνπ. Αθφκα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη απφ θαλφλεο, νδεγίεο θαη
εγθπθιίνπο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα απεπζχλεηαη ζηα
αλψηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο.
ηε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζηπι εγεζίαο, ν Goleman (2000),
ππνζηεξίδεη φηη παξάγεηαη πνηνηηθφηεξν έξγν φηαλ ν εγέηεο είλαη ζε ζέζε λα
ειίζζεηαη θαη λα πηνζεηεί ην ζηπι εγεζίαο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά δεηήκαηνο. Οη εγέηεο πνπ δξνπλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ,
έρνπλ ζπλείδεζε ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζηνπο άιινπο θαζψο θαη ησλ αληηδξάζεσλ
πνπ πξνθαινχλ θαη αλάινγα πξνζαξκφδνπλ ην ζηπι ηνπο, ψζηε λα εμάγνπλ ην
κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα.
Άξα, ν εγέηεο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη, θπξίσο, απφ απηνχο πνπ
αθνξνχλ ηε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, ηνπο νκνηφβαζκνχο ηνπο θαη
ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα θαη ηηο
πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εγείηαη (Υπηήξεο, 2001).
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3.2 Ηζηθή θαη δηνίθεζε
Οη έλλνηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εζηθήο, πνιχ ζπρλά, ζήκεξα απνηεινχλ θνηλφ πεδίν
κειέηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη αλαδεηείηαη ε εζηθή ππφζηαζε ζε δηάθνξεο δηνηθεηηθέο
απνθάζεηο. Απηή ε ηάζε πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο,
θαζψο θαη ηεο απμαλφκελεο αμίαο ησλ άπισλ αγαζψλ. Οη δπλάκεηο απηέο
αλαδηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο
ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ηνπηθά, εζληθά θαη δηεζλή πεξηβάιινληαη κε ηα κεκνλσκέλα
άηνκα θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Ζ επηηπρία ησλ ζρέζεσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ
ζέιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν εηιηθξηλείο θαη ππεχζπλεο-ζαθείο
φζνλ αθνξά ην ζπκβφιαην κεηαμχ απηψλ θαη ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ, αλαθνξηθά
κε ηνπο πιήξεηο ζηφρνπο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδξαζεο θαη φρη κφλν ηεο νηθνλνκηθήο, θαζψο θαη γηα ηνλ
βαζκφ σο πξνο ηνλ νπνίν επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν αίηεκα γηα κεγαιχηεξε
ππεπζπλφηεηα αλαγθάδεη ηνπο εγέηεο επηρεηξήζεσλ λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη
πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ αιιά θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα λένπο
θηλδχλνπο, λέεο πξνθιήζεηο θαη λέεο επθαηξίεο (Hagan&Moon, 2016).
πσο αλαθέξνπλ νη Hoffman, Driscoll&Painter- Parland (2016), έλαο απφ ηνπο
θηλδχλνπο έλαληη ηεο εζηθήο ν νπνίνο θαη απαζρνιεί ηδηαηηέξσο ηνπο δηνηθνχληεο είλαη
ε αδπλακία ειέγρνπ απνκαθξπζκέλσλ ηνκέσλ θαη πεξηνρψλ. Γηα λα απνθεπρζεί θάηη
ηέηνην, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαζηήζεη ππεχζπλνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ηνπηθνχο κάλαηδεξ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εζηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, κεξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαζέζεη ηελ
επζχλε ηδηαίηεξσλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ ζε έλα άηνκν, ην νπνίν παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο
ζπκβνπιέο ζε άιινπο ππαιιήινπο. Οη ελ ιφγσ ππεχζπλνη εμεηδηθεχνληαη ζε
νξηζκέλνπο ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο ε ζπκκφξθσζε ζε πεξηβαιινληηθνχο
θαλφλεο θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο πνπ, κεηαμχ άιισλ, απνηεινχληαη
θαη απφ έλαλ λνκηθφ θαη ηνλ ππεχζπλν κάλαηδεξ ζε ζέκαηα εζηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε επηθξαηνχζα θνπιηνχξα
νδεγνχλ, πνιιέο θνξέο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην λα ζθέθηνληαη απφιπηα
νξζνινγηθά, απζηεξά πξνζεισκέλα ζηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ, ζηελ επίηεπμε
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ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ, ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη, αζθαιψο, λα είλαη κεηξήζηκα.
Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, νη κάλαηδεξ δελ κπνξνχλ εχθνια λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δξνπλ κε βάζε εζηθά θξηηήξηα, παξάιιειε ή
πέξαλ ηνπ ζηφρνπ ηεο θεξδνθνξίαο. Σα εζηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
θαζεκεξηλά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε εκπίπηνπλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε
ή κε αξρψλ φπσο ε αθεξαηφηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα, ε δηθαηνζχλε, ε λνκηκφηεηα, ε
ηήξεζε δεζκεχζεσλ θαη άιια. Οη δε πξάμεηο ηνπο, αζθαιψο, δελ αθνξνχλ κφλν ην
εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπ, αιιά νη ζπλέπεηεο φζσλ
απνθαζίδνπλ θαη πξάηηνπλ επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν φια ηα εκπιεθφκελα
κέξε κε ηελ επηρείξεζε (Παπαδφπνπινο, 2008).
πσο εληνπίδεη νSummerfield (2016),ε επξχηαηα δηαδεδνκέλε αξρηθή άπνςε φηη ε
θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνπο ππάξρνληεο αληηθεηκεληθνχο
ζηφρνπο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εληεηλφκελε αληίιεςε
φηη ε εθαξκνγή ηεο ζσζηήο πνιηηηθήο κπνξεί λα απνθέξεη πξαγκαηηθά νθέιε ζηνπο
κεηφρνπο, θαζηζηψληαο ηελ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.
Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη λα
δηαρεηξηζηεί ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζεη φηη ζα
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο θαη άιιεο απφςεηο θαη λα δηαηεξήζεη απηφ πνπ ζεσξεί σο
θαιή ηζνξξνπία ζπκθεξφλησλ. Ζ άπνςε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε
αλεμάξηεηε θξίζε ησλ δηεπζπληψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ εθηειεζηηθέο εμνπζίεο είλαη
πηζαλφ λα δηεπθνιχλνπλ άκεζα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηαηξηθήο αληίιεςεο φζνλ
αθνξά εζηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ άκεζα
ελδηαθεξνκέλσλ.
Έηζη, ζήκεξα δηαθαίλεηαη φηηνη δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο
νξγαλψζεηο, πξνζπαζνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηηο δενληνινγηθέο πξαθηηθέο φρη κφλν γηα
λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιά θαη γηα λα θεξδίζνπλ φπνην
επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δπλεηηθνί
θαηαλαισηέο θαη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ ηελ εηαηξεία σο εζηθή. Ζ δεκηνπξγία, ε
πηνζέηεζε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο κηαο εηαηξείαο είλαη
ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηνπο δηνηθνχληεο ψζηε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ εζηθφ
εξγαζηαθφ ρψξν (Haynes, 2018).

39

Αλάινγα κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ην δήηεκα ηεο εζηθήο απφ ηνπο
δηνηθνχληεο θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηξηψλ
κνληέισλ δηνίθεζεο: ηνπ εζηθνχ κνληέινπ, ηνπ κε εζηθνχ ή αλήζηθνπ κνληέινπ θαη
ηνπ ακνξαιηζηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο. Καη ηα ηξία κνληέια ζρνιηάδνληαη ζηηο
παξαθάησ ππνελφηεηεο.

3.2.1 Τν κνληέιν ηεο εζηθήο δηνίθεζεο

Με βάζε ην δηνηθεηηθφ απηφ κνληέιν, νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ
ζπκκνξθψλνληαη ζζελαξά κε πςειά πξφηππα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηά ηα
πξφηππα είλαη πξνζσπηθά θαη νξγαλσηηθά. Ζ εζηθή εγεζία είλαη έλα θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εζηθψλ δηνηθνχλησλ. Οη εζηθνί δηεπζπληέο ζέινπλ λα επηηχρνπλ,
αιιά κφλν κέζα ζηα φξηα ησλ εζηθψλ δενληνινγηθψλ θαλφλσλ. Δλδηαθέξνληαη κελ
γηα ηα θέξδε, αιιά επηδηψθνπλ νηθνλνκηθή επηηπρία κέζα ζηα φξηα ηεο λνκηθήο
ππαθνήο-ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ λφκνπ. Θεσξνχλ, ζπλήζσο, ην λφκν σο εζηθφ
ειάρηζην θαη έρνπλ ζπλήζεηα λα ιεηηνπξγνχλ πνιχ ζχκθσλα κεφηη νξίδεη ν λφκνο
(Carroll, 2001).
Οη κάλαηδεξ πνπ εθαξκφδνπλ απηφ ην κνληέιν πηζηεχνπλ φηη ηα λνκηθά πιαίζηα ζα
έπξεπε λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα θαη, κάιηζηα, ζεσξνχλ φηη ε ελδεδεηγκέλε εζηθή
ζηάζε ζα έπξεπε λα μεπεξλά θαηά πνιχ απηφ πνπ επηβάιιεη ν λφκνο. Ζ ζηάζε απηή
δελ ζπλεπάγεηαη κφλν ηελ αλάιεςε ησλ εηαηξηθψλ επζπλψλ πνπ αλαινγνχλ ζε έλαλ
νξγαληζκφ, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε θαη’ νπζίαλ ηεο ζηάζεο ηεο θνηλσληθήο
απφθξηζεο, ηεο ελεξγνχ ζπκβνιήο ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ
(Παπαδφπνπινο, 2008).
ζνη πηνζεηνχλ ην κνληέιν απηφ αληηιακβάλνληαη θαη αλαγλσξίδνπλ φηη (Hosmer,
2008):
 Οη πεξηζζφηεξεο εζηθέο απνθάζεηο έρνπλ εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη απηφο πνπ απνθαζίδεη δελ επηθέξεη κφλν ζπλέπεηεο πξψηνπ
επηπέδνπ. Έρεη επηξξνή ζηελ θνηλσλία θαη έρεη αληίθηππν ζε άιινπο - φρη
κφλν ηνπο θνξείο ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη ην ππφινηπν ηεο θνηλσλίαο. Γηα
παξάδεηγκα, έλα κε αζθαιέο πξντφλ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ
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αηφκσλ, ελψ ε ξχπαλζε απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία επεξεάδεη ηελ
πεξηβαιινληηθή πγεία.
 Οη πεξηζζφηεξεο εζηθέο απνθάζεηο έρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Οη
άλζξσπνη, φκσο, ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ην πξφβιεκα είλαη απιφ θαη φηη
ππάξρεη κφλν λαη θαη θακία απφθαζε.
 Οη πεξηζζφηεξεο εζηθέο απνθάζεηο έρνπλ αβέβαηεο ζπλέπεηεο, παξφιν πνπ
θαηλνκεληθά λα γίλεηαη απνδεθηφ νη εζηθέο απνθάζεηο ζηε δηνίθεζε είλαη
απαιιαγκέλεο απφ θίλδπλν.
 Οη πεξηζζφηεξεο εζηθέο απνθάζεηο είλαη πξνζσπηθέο θαη έρνπλ πξνζσπηθέο
επηπηψζεηο. Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ε εζηθή απφθαζε ζηε δηνίθεζε
είλαη απξφζσπε, καθξηά απφ ηε δσή ηνπ δηνηθνχληα, θάηη πνπ δελ ηζρχεη. Σν
πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη
επηθεληξψλνληαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ελψ δελ κεηξνχλ ηελ εζηθή
πνηφηεηα πνπ θέξνπλ νη απνθάζεηο.

3.2.2 Τν κνληέιν ηεο κε εζηθήο ή αλήζηθεο δηνίθεζεο

Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε απνξξίπηεη θάζε εζηθή αξρή ή αληίιεςε θαη, ηαπηφρξνλα,
αληηηίζεηαη ζε φηη, γεληθά, θξίλεηαη σο εζηθφ. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε
απηφ ην κνληέιν δηνίθεζεο, θαζψο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, νη ζηάζεηο θαη νη δξάζεηο
έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο εζηθέο αξρέο. Σα θίλεηξα ηεο δηνίθεζεο είλαη θαζαξά
εγσηζηηθά θαη απνβιέπνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην φθεινο ηεο επηρείξεζεο. Οη
λφκνη αληηκεησπίδνληαη σο εκπφδηα πνπ ε δηνίθεζε ρξεηάδεηαη λα ππεξπεδήζεη ψζηε
λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, κε βάζε ην κνληέιν ηεο κε
εζηθήο δηνίθεζεο, θάζε επθαηξία πξέπεη λα γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο γηα
πξνζσπηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ φθεινο (Carroll, Brown & Buchholtz, 2016).
πσο εχζηνρα εληνπίδεη ν Van Dijke (2014), ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα
απνθαιχθζεθαλ επηρεηξεκαηηθά ζθάλδαια πςίζηεο ζεκαζίαο, φπσο ηεο Enron- πνπ
αλαιχεηαη ζηελ ζπλέρεηα- ηεο Worldcom θαη ηεο Parmalat. Σα θαηλφκελα απηά
θιφληζαλ ηελ θνηλσλία θαη εθαηνκκχξηα εκπιεθφκελνπο θαη εξγαδνκέλνπο πνπ
επιήγεζαλ θαη νηθνλνκηθά. Πην πξφζθαηα, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
μεθίλεζε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothersην 2008 δεκηνχξγεζε επηπιένλ
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πηέζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κε
ζηφρν λα κεησζνχλ ηα θαηλφκελα αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο.
Ζ πεξίπησζε ηεο Enronπξηλ θάπνηα ρξφληα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα αλήζηθεο
επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζήο ηεο.
Πην αλαιπηηθά, ην ζθάλδαιν απνθαιχθζεθε ην 2001 θαη αθνξνχζε ηελ ελεξγεηαθή
εηαηξεία Enron, θαζψο θαη ηελ ειεγθηηθή Arthour Andersen. πσο απνθαιχθζεθε,
πνιιά απφ ηα θέξδε θαη ηα έζνδα ηεο Enronήηαλ απνηέιεζκα ζπκθσληψλ κε
επηρεηξήζεηο εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ ε ίδηα ήιεγρε. Με ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ
ηερλαζκάησλ πνιιά απφ ηα ρξέε θαη ηηο απψιεηεο ηεο εηαηξείαο, δελ εκθαλίδνληαλ
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζίεπε ε δηνίθεζή ηεο. Σν ζθάλδαιν
πξνθάιεζε ηε δηάιπζε ηεο ειεγθηηθήο Arthour Andersen- παιαηφηεξα ζηειέρε ηεο
νπνίαο απαζρνινχληαλ πιένλ ζηελ Enron- πνπ απνηεινχζε κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν
απφ ηηο 5 θνξπθαίεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Ηδηαίηεξα δεκηψζεθαλ κέηνρνη, πηζησηέο,
εξγαδφκελνη, αιιά θαη ην θξάηνο (Βειέληδαο & Μπξψλε, 2014).

3.2.3 Τν ακνξαιηζηηθό κνληέιν δηνίθεζεο

Αξρηθψο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα απνζαθεληζηεί ην πεξηερφκελν ηεο
έλλνηαο ακνξαιηζκφο, ψζηε λα θαηαζηεί θαηαλνεηφο ζηνλ αλαγλψζηε.
Ζ έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ην εζηθά νπδέηεξν. Ακνξαιηζηήο
ζεσξείηαη απηφο πνπ δελ κπνξεί λα θξηζεί σο θαιφο ή θαθφο, γη’ απηφ θαη ε
θαηαιιειφηεξε ιέμε γηα λα ηνλ πεξηγξάςεη είλαη ν αήζηθνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο
δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ αλήζηθν, πνπ δειψλεη απηφλ πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ
εζηθή, πνπ είλαη αληίζεηνο ζηνλ εζηθφ ή ηνλ παξαβαίλεη, αιιά νχηε θαη κε ηελ ιέμε
αήζεο πνπ ζεκαίλεη αηζρξφο ή ρπδαίνο (Δγθπθινπαίδεηα Γνκή, 2007β).
πλήζσο, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ακνξαιηζκφ πηζηεχεηαη φηη δελ
βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα φπσο ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ε παχζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ππνθαηαζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο ζεσξείηαη σο ακνξαιηζηηθή
απφθαζε, δηφηη βαζίδεηαη κφλν ζην θξηηήξην ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο. Ζ πνηφηεηα
δσήο, θαζψο θαη ην κέιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ
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ζπλδένληαη κε ηελ κνλάδα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηειηθήο ιήςε ηεο
απφθαζεο. Οη ακνξαιηζηέο δηνηθνχληεο είλαη απηνί πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο κφλν
κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη δελ
απνδίδνπλ ζεκαζία ζε θνηλσληθά θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα.
ην κνληέιν ηεο ακνξαιηζηηθήο δηνίθεζεο εληάζζνληαη 2 επηκέξνπο θαηεγνξίεο
ζηειερψλ,

νη

εθνχζηνη

θαη

νη

αθνχζηνη

ακνξαιηζηέο.

Οη

εθνχζηνη

δελ

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εζηθή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, επεηδή πηζηεχνπλ φηη δελ έρεη
ζέζε ζηελ επηρείξεζε θαη φηη ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζε
ζρέζε κε άιιεο πηπρέο ηεο δσήο. Έηζη, νη εζηθέο ζθέςεηο δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ιήςεο απνθάζεσλ. Οη εθνχζηνη ακνξαιηζηέο δελ είλαη νχηε
εζηθνί νχηε αλήζηθνη, δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο
θαλφλεο πνπ παξακέλνπλ εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ εζηθψλ θαλφλσλ ηεο θνηλσλίαο
(Carroll&Buchholtz, 2000). Γηα παξάδεηγκα, έλα ζηέιερνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ
ζα ιάβεη ππφςε ηνπ, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηηο αξγίεο πνπ
ρξεηάδνληαη κέιε κεηνλνηήησλ θαη πνπ αθνξνχλ ζηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα.
Ο ιφγνο γη’ απηή ηε ζηάζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ απνθάζεηο δελ ζα
έπξεπε λα απαζρνινχλ ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ δελ εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν
πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο απνθάζεσλ (Kolb, 2008).Απφηελ άιιε, νη αθνχζηα
ακνξαιηζηέο απνηπγράλνπλ, επίζεο, λα ιάβνπλ ππφςε ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο, αιιά φρη
ιφγσ νπνησλδήπνηε ηζρπξηζκψλ εζηθήο νπδεηεξφηεηαο. Αληίζεηα, νη δηαζηάζεηο
απηέο παξαβιέπνληαη, επεηδή δελ γίλνληαη αληηιεπηέο. Απηή ε αθνχζηα απξνζεμία
κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε εζηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ή εζηθήο
επαηζζεζίαο (Carroll, 1991).
ηνλ πην θάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ δηνηθνχλησλ κε βάζε ηα 3 πξναλαθεξζέληα κνληέια ηφζν απέλαληη ζηνπο
κεηφρνπο ή ηνπο ηδηνθηήηεο, φζν θαη απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο.
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Πίλαθαο 1. Σα 3 κνληέια δηνίθεζεο έλαληη ησλ ηδηνθηεηώλ- κεηόρσλ θη έλαληη ησλ
εξγαδνκέλσλ

Μνληέιν δηνίθεζεο

Ηζηθό κνληέιν

Αλήζηθν κνληέιν

Ακνξαιηζηηθό κνληέιν

ηάζε απέλαληη ζηνπο
ηδηνθηήηεο- κεηόρνπο

ηάζε απέλαληη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο

Σν
βξαρπρξφλην
θαη
καθξνρξφλην φθεινο ησλ
κεηφρσλ ηνπνζεηείηαη σο
πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ
αληηκεηψπηζε φισλ ησλ
κεηφρσλ είλαη ηζφηηκε θαη
δίθαηε, ελψ ζπζηήλεηαη
επηηξνπή
δενληνινγίαο.
Γεκηνπξγείηαη
θψδηθαο
δενληνινγίαο εγγξάθσο,
ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη
ηα δηθαηψκαηα φισλ.

Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ
αλζξψπηλν
πφξν
πνπ
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη
κε ηηκηφηεηα θαη ζεβαζκφ.
ηφρνο
είλαη
λα
ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζηπι
εγεζίαοφπσο
ην
ζπκκερνηηθφ- ην νπνίν ζα
δεκηνπξγεί
ακνηβαία
εκπηζηνζχλε.
Ζ
ηδησηηθφηεηα
θαη
ε
ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ζηηο
απνθάζεηο
ιακβάλνληαη
ππφςε πάληα. Ζ δηνίθεζε
αλαδεηά ηίκηεο ζπκθσλίεο
κε ην πξνζσπηθφ.
Σν
πξνζσπηθφ
αληηκεησπίδεηαη
σο
αλαιψζηκνο πφξνο πνπ
πξέπεη λα γίλεη αληηθείκελν
εθκεηάιιεπζεο
θαη
ρεηξαγψγεζεο
πξνο
φθεινο ηνπ κάλαηδεξ ή ηεο
δηνίθεζεο.

Οη
δηνηθνχληεο
δελ
ιακβάλνπλ ππφςε ην
ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ,
αιιά κφλν ην πξνζσπηθφ
ηνπο.
Ζ
ζπγθάιπςε
γεγνλφησλ
απφ
ηελ
ηδηνθηεζία
είλαη
θαζεκεξηλή ηαθηηθή, κε
ζηφρν
ην
πξνζσπηθφ
θέξδνο.
Γελ απνδίδεηαη ηδηαίηεξν
βάξνο ζηνπο ηδηνθηήηεοκεηφρνπο. Δίλαη παξφληεο
θαη πξέπεη λα ηνπο
παξέρεηαη ην minimum ηεο
θάιπςεο.
Σν
θέξδνο
απνζθνπεί ζηελ ακνηβή
ηνπο.
Ζ
επηθνηλσλία
πεξηνξίδεηαη κφλν ζε φηη
νξίδεη ν λφκνο, ελψ δελ
ιακβάλνληαη ππφςε νη
εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ
δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ.

Οη
εξγαδφκελνη
αληηκεησπίδνληαη
ζχκθσλα κε φηη νξίδεη ν
λφκνο
θαη
αληηκεησπίδνληαη σο κέζν
γηα
ηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία.
Αληηκεησπίδνληαη κε ην
minimum ηνπ ζεβαζκνχ
απφ ηελ δηνίθεζε, ελψ νη
επηβξαβεχζεηο ζηνρεχνπλ
ζηελ
πξφζθαηξε
παξαγσγηθφηεηα.
Πεγή: Carroll, 1991.

πσο είλαη θαηαλνεηφ, θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ κνληέια δελ κπνξεί λα επηβιεζεί σο
ην θαηαιιειφηεξν ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε. Κάζε δηνίθεζε κπνξεί λα επηιέγεη
αλεμάξηεηε θη ειεχζεξε ην ζηπι πνπ ζα πηνζεηήζεη. Βέβαηα, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί
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φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ν ζεβαζκφο απέλαληη ζηνλ άλζξσπν ρξεηάδεηαη λα ζεσξείηαη
αλαγθαία ζπλζήθε.

3.3 Ηζηθή θαη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν έρεη
αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα. Οη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πεξηιακβάλνπλ δηπιέο
ζρέζεηο, δειαδή, ην άηνκν θαηέρεη κηα ζέζε ζε κηα ζρέζε θαη, ηαπηφρξνλα, ζπλδέεηαη
θαη κε κηα άιιε θαηάζηαζε (Murray, 2018).
Μηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ αλαθχπηεη φηαλ, ιφγσ άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ζρέζεσλ, απηφο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ακεξφιεπηεο
ππεξεζίεο, ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ εθηέιεζε εληνινδφρνπ
εξγαζίαο είλαη ή ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί ή ν νξγαληζκφο έρεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Μηα πξνζσπηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη κηα
θαηάζηαζε φπνπ ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ελφο αηφκνπ - φπσο νη εμσηεξηθέο
επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ή ηα πξνζσπηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξεκβάιινληαη ή κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη παξεκβαίλνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
επίζεκσλ θαζεθφλησλ ηνπ (United Nations, 2018).
Υξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα είλαη δχζθνιν
γηα έλαλ επαγγεικαηία λα δηαηεξήζεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο
απφ ηελ επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε Απηέο νη θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ, ζπρλά,
επαγγεικαηηθά ζπλδεδεκέλεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο ζηηο
νπνίεο ζπκκεηέρεη ην άηνκν θαη σθειείηαη πξνζσπηθά. Αιιά ζπγθξνχζεηο
ζπκθεξφλησλ κπνξεί, επίζεο, λα πξνθχςνπλ φηαλ πειάηεο, ζπγγελείο πειαηψλ ή
εξγνιάβνη πξνζθέξνπλ δψξα ή θίλεηξα πνπ ελδέρεηαη λα πξνδηαζέζνπλ ηνλ
επαγγεικαηία ψζηε λα ηνπο επλνήζεη. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε
(θιηληθή, αθαδεκατθή ή δηνηθεηηθή) ελφο αηφκνπ πνπ δηαζέηεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
κε ηνλ βαζκνινγεηή, επίζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ
(Davis&Stark, 2001).
Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ, ε θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθε,
δηφηη ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο δεκφζην (ππφ ηελ έλλνηα ηεο
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θνηλσληθήο πξφλνηαο), αιιά θαη επεηδή ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ γελληέηαη απφ
ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ηνπ ηδξπηή. Σνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο
ιεηηνπξγίαο κηαο εηαηξείαο, δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εχθνια ε δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ. ηελ
πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, φηαλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη
θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, ηα ρξεκαηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά ζπκθέξνληα είλαη
αιιειέλδεηα, έηζη ψζηε ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ζε κεγάιν βαζκφ λα
αγλννχληαη (Dragomir, 2017).
Ζ πεξίπησζε ηεο Enron- Arthur Andersen, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, απνηειεί
παξαζηαηηθφηαην παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ θαηέδεημε ηη κπνξεί λα
ζπκβεί φηαλ κηα εηαηξεία ινγηζηηθήο θεξδίδεη ακνηβέο ηφζν γηα επαγγεικαηηθέο
ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο, φζν θαη γηα ειέγρνπο. Πξάγκαηη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ
νδήγεζαλ ζε νηθνλνκηθά ζθάλδαια, νη ινγηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο ε Arthur
Andersen θέξδηζαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο, παξά απφ ηνπο ειέγρνπο. Κη απηφ, δηφηη είλαη δχζθνιν γηα ηνπο ειεγθηέο
λα είλαη αληηθεηκεληθνί, εάλ απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζή ηνπο ζα ράζεη ζεκαληηθά
πςειά

πνζά

απφ

ηηο

ακνηβέο

γηα

ζπκβνπιεπηηθέο

ππεξεζίεο

(Bell,

Friedman&Friedman, 2005).
ήκεξα, εληνπίδνληαη απμεκέλεο αλεζπρίεο γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, θάηη
πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε δηαπίζησζε φηη νη δεκφζηνη,
θπξίσο, ππάιιεινη έρνπλ πιένλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα πξνζθέξνπλ ηδησηηθά
νθέιε πξηλ απφ δεκφζην θαζήθνλ. Απηέο νη επθαηξίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμεκέλε
θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο
γξαθεηνθξαηηθήο εμνπζίαο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο. Πιένλ, νη δεκφζηνη
ππάιιεινη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα αλέιημε, ελψ νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο είλαη
πηζαλφλ λα είλαη ιηγφηεξν κφληκεο. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη ελδέρεηαη λα αηζζάλνληαη ιηγφηεξν
αθνζησκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε
δξαζηεξηφηεηεο έλαληη ακνηβήο εθηφο θπβεξλήζεσλ σο αληηζηάζκηζε γηα λα κελ
ράζνπλ ή λα εγθαηαιείςνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη δεκφζηνη
ππάιιεινη κπνξεί λα αηζζάλνληαη φηη ηα νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά νθέιε πνπ
απνθνκίδνπλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ είλαη ηφζν αλεπαξθή ψζηε
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δηθαηνινγνχλ ηε ρξήζε ηεο δεκφζηαο ζέζεο ηνπο γηα πξνζσπηθφ φθεινο( Kernaghan
&Langford, 1990).

3.4 Ο αζέκηηνο αληαγσληζκόο
Ο αζέκηηνο αληαγσληζκφο αθνξά ζηελ αλέληηκε ή δφιηα αληηπαιφηεηα ζην εκπφξην
θαη εληάζζεηαη, σο παξάβαζε, ζηελ λνκνζεζία πεξί ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ρεηίδεηαη, ηδηαίηεξα, κε ηελ πξαθηηθή ηεο πξνζπάζεηαο αληηθαηάζηαζεο ησλ ίδησλ
αγαζψλ ή πξντφλησλ ζηελ αγνξά κε άιιακε ζθνπφ ηελ εμαπάηεζε ηνπ θνηλνχ, αιιά
κπνξεί λα πάξεη θαη άιιεο κνξθέο (Kane, 2018).
Αλαιπηηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πεξηιακβάλεηαη θάζε πξάμε
πνπ ζπληειείηαη κε ζθνπφ ηελ εθηφπηζε αληαγσληζηψλ απφ ηελ αγνξά θαη ηελ
ζπλέρεηα ηεο αδηάθνπηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο αζέκηηνο
αληαγσληζκφο είλαη ζε ζέζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ππφζηαζε ελφο νιφθιεξνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ.Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ
εληάζζνληαη πξάμεηο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζην θαηαλαισηηθφ
θνηλφ αλαθνξηθά κε κία επηρείξεζε, κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ή αθφκε θαη
κε

ηελ

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα

κίαο

αληαγσληζηηθήο

επηρείξεζεο.

Υαξαθηεξηζηηθέο θαη ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο είλαη ε ρξήζε φκνηνπ ή παξφκνηνπ
εκπνξηθνχ

ζήκαηνο,

ζπζθεπαζίαο,

επσλπκίαο,

δηαθξηηηθνχ

γλσξίζκαηνο

ή

ινγφηππνπ. Μηα, αθφκα, πεξίπησζε είλαη ε δηάδνζε αλαιεζψλ εηδήζεσλ εληφο ηνπ
πιαηζίνπ ηεο αγνξάο, κε ζηφρν ηε δπζθήκεζε κίαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο ή ε
ρξήζε απφ ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ πάξνρν παξαπιαλεηηθψλ ή ςεπδψλ ελδείμεσλ ή
ηζρπξηζκψλ ηθαλψλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο αλαθνξηθά κε ηηο ηδηφηεηεο
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη (LawSpot, 2017).
πσο ππνζηεξίδεη ν Win (2015) ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο είλαη ε αληαλάθιαζε ησλ
θνηλσληνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, εζηθψλ θαη δενληνινγηθψλ αληηιήςεσλ κηαο
θνηλσλίαο, επνκέλσο, αιιάδεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ επνρή ζε επνρή. Πηζαλψο
δελ κπνξεί λα δνζεί αθξηβήο νξηζκφο ηνπ φξνπ, δηφηη πθίζηαηαη κηα ιεπηή γξακκή γηα
λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πξάμεσλ πνπ είλαη δίθαηεο θαη άδηθεο. ιεο νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αληαγσλίδνληαη ειεχζεξα, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ,
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θαη ν αληαγσληζκφο είλαη ε κάρε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα θεξδίζνπλ ηελ
απνδνρή θαη ηελ αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ. Ο αληαγσληζκφο κπνξεί λα έρεη ηφζν
σθέιηκνπο φζν θαη επηδήκηνπο παξάγνληεο. Ο αζέκηηνο αληαγσληζκφο, φκσο, είλαη
πξάμε αλέληηκνπ ή δφιηνπ ή παξαπιαλεηηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
Σα πην

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απνηεινχλ ε

παξαπιάλεζε θαη εμαπάηεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ε εθκεηάιιεπζε ηεο εζσηεξηθήο
πιεξνθφξεζεο,

ε

ζθφπηκε

ειαηησκαηηθφηεηα

ησλ

αγαζψλ,

ε

ζπλχπαξμε

ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, ε παξαπιαλεηηθή θαη αζέκηηε δηαθήκηζε, ε δηάζεζε
επηθίλδπλσλ πιηθψλ, ε θαηάρξεζε ησλ ζπκπξάμεσλ, ε βηνκεραληθή θαηαζθνπία, ε
ρεηξαγψγεζε ησλ αγνξψλ, ε δσξνδνθία θαη ε πεηξαηεία ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο
(Βειέληδαο & Μπξψλε, 2014).
Άξα, ζπλνιηθά, κηα πξάμε ζεσξείηαη σο αζέκηηε αληαγσληζηηθά, φηαλ ηθαλνπνηεί ηα
παξαθάησ θξηηήξηα (Vasileiou & Linardakis, 2016):
 Αλαιακβάλεηαη

απφ

αληαγσληζηή

θαηά

ηε

δηάξθεηα

εκπνξηθψλ

ή

βηνκεραληθψλ ή γεσξγηθψλ ζπλαιιαγψλ.
 Δληζρχεη, ή είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη, ηε ζέζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
νληφηεηαο ζηε ζρεηηθή αγνξά, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, είηε
ππαξρνπζψλ είηε δπλεηηθψλ.
 Δίλαη αληίζεηε ζηηο έληηκεο πξαθηηθέο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ
δηαηππψλεηαη θαη εξκελεχεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ
εζψλ θαη δενληνινγίαο.

3.5Ηζηθή θαη δεκόζηα δηνίθεζε
Ζ εζηθή ζηνλ δεκφζην ρψξν αθνξά, ζαθψο,ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ εζηθψλ
πξνηχπσλ θαηά ηελ δηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ηνλ Chapman (2002), ε εζηθή
αλαθέξεηαη ζην πψο αηζζάλεηαη ην άηνκν φηη ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά. Πξφθεηηαη γηα
ηηο αμίεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Ο βαζηθφο παξάγνληαο
πνπ επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε ηεο εζηθήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ε έλλνηα ηνπ
πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξέρεη ην πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ην
νπνίν δηακνξθψλεη ηελ πξαθηηθή ηεο. Ηδηαίηεξα ζε ρψξεο κε λέα δεκνθξαηηθά
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θαζεζηψηα, ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ν θχξηνο
παξάγνληαο, αιιά σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο.
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ
δηέπεη. Ζ δηνηθεηηθή δνκή απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ είλαη,επίζεο, κέιε ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Οη πνιίηεο θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ
εμνπζία, πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ καδί ζε έλα πιαίζην, έλαλ ρψξν. Ζ δηαθνξά κεηαμχ
ηνπο είλαη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πξέπεη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα λα
βνεζήζνπλ ηελ θνηλφηεηα. Λφγσ απηήο ηεο εξγαζίαο, κε βάζε ηα δεκφζηα ρξήκαηα
θαη ηελ δεκφζηα πεξηνπζία, ε πηζαλφηεηα θαηαπάηεζεο ηεο δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο
είλαη πηζαλή. Ζ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη απνθάζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ πνιηηψλ, εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη
επηηξέπνπλ ζηελ θπβέξλεζε λα δηαηεξεί αηνκηθά δηθαηψκαηα βνεζψληαο φζνπο ζα
σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν. Ζ εζηθή είλαη έλα απφ ηα δσηηθά ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ
ηε δεκνθξαηία λα επδνθηκεί ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, ελψ είλαη θξίζηκε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ππνζρέζεσλ ηεο δεκνθξαηίαο. ε κηα δεκνθξαηία, ε θπβέξλεζε έρεη
ηελ ππνρξέσζε λα κεηαρεηξίδεηαη ηνλ θαζέλα εμίζνπ θαη λα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν
θαιφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηηθήο
θπβέξλεζεο, απαηηεί νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί λα είλαη αλεμάξηεηνη,
ακεξφιεπηνη θαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ιαφ.Οη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο
πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ην δεκφζην αμίσκα δελ
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζσπηθφ φθεινο κε απνηέιεζκα ην θνηλφ λα έρεη
εκπηζηνζχλε ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. ηαλ νη εζηθέο παξαηππίεο θαη
ζθάλδαια εκθαλίδνληαη ζηελ δηαθπβέξλεζε, απνηεινχλ απεηιή γηα ηηο δεκνθξαηηθέο
αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ
απάηε, ε δσξνδνθία θαη άιιεο θαηαρξήζεηο ζηελ δηαθπβέξλεζε κεηαθέξνπλ ηε
δχλακε απφ ηνπο πνιίηεο ζε ιίγεο ζέζεηο ειέγρνπ, ζηάζε ε νπνία ζηξεβιψλεη ηελ
έλλνηα ηεο ηζφηεηαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δεκφζηα δσή (Kazman&Bonczek,
1999).
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε, ζπρλά, ιεηηνπξγεί φρη σο κέζν εμππεξέηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ
ζπκθέξνληνο, αιιά σο θέληξν εθκεηάιιεπζεο επηκέξνπο ζπκθεξφλησλ. Μάιηζηα
ππάξρεη ζνβαξή ηάζε, ε θάζε νκάδα, ε νπνία ππεξεηεί έλα ζεζκφ, λα ηείλεη λα ηνλ
ηδηνπνηεζεί, λα ηνλ αληηκεησπίδεη σο δηθή ηεο ηδηνθηεζία, ελψ πξφθεηηαη γηα
δεκφζην ζεζκφ (Υιέπαο, 2011).
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Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε δεκφζηα ηζρχο λα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε κηα δηνίθεζε, ε
νπνία ζα θαζνδεγείηαη απφ ηελ αίζζεζε εμππεξέηεζεο ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ
πνιηηψλ, κεζεβαζκφ ζε έλλνηεο φπσο ε λνκηκφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε
νπδεηεξφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα, νη νπνίεο, εληέιεη, ζπληζηνχλ ηηο ζεκειηψδεηο
αμίεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη νη δεκφζηνη
ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ζηάζε ε νπνία λα ζπλάδεη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο
αξρέο ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαη, θπξίσο, λα είλαη πηζηνί, ακεξφιεπηνη, εηιηθξηλείο,
αθέξαηνη θαη λα έρνπλ κηα ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Boucault, 2011).

3.5.1 Τν δήηεκα ηεο δηαθζνξάο

Γπζηπρψο, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο δηεζλψο πνπ θαζεκεξηλά εληνπίδνληαη
αλεπάξθεηεο θαη παξαηππίεο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, φπσο ην θαηλφκελν ηεο
δηαθζνξάο.
«Ωο δηαθζνξά λνείηαη ε απαίηεζε, πξνζθνξά, παξνρή ε απνδνρή, ακέζσο ε εκκέζσο,
δώξνπ ε νπνηνπδήπνηε άιινπ κε πξνζήθνληνο σθειήκαηνο πνπ επεξεάδεη ηελ νξζή
εθηέιεζε θαζήθνληνο ή ηελ απαηηνύκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιήπηε ηνπ δώξνπ ή ηνπ κε
πξνζήθνληνο σθειήκαηνο ή ηεο ππόζρεζεο ελόο ηέηνηνπ σθειήκαηνο» (Ράτθνπ, 2006).
ηνλ δεκφζην ηνκέα ε δηαθζνξά αλαθέξεηαη ζηνλ δεκφζην ιεηηνπξγφ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία ηνπ αληηδενληνινγηθά ή παξάλνκα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα. ηελ ηδησηηθή ζθαίξα, ε δηαθζνξά
εληνπίδεηαη φηαλ έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ή έλαο εξγαδφκελνο αζθεί κηα νξηζκέλε
δχλακε ή επηξξνή ζηελ απφδνζε κηαο ιεηηνπξγίαο, ελφο ζηφρνπ ή ελφο θαζήθνληνο
κέζα ζε κηα επηρείξεζε (Ρέππαο, 2010).
Οη αηηίεο ή νη παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο
πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ λνκνζεζία θαη ηελ δηθαηνδνζία, ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ γξαθεηνθξαηία, ην επίπεδν ησλ
κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηα ζπζηήκαηα επηβνιήο πξνζηίκσλ, ηελ δηαθάλεηα
ζηνπο λφκνπο, αιιά θαη ην παξάδεηγκα πνπ δίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία (Tanzi,
1998).
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Ζ δηαθζνξά απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή πξφνδν γηα φιεο ηηο ρψξεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάπηπμεο θη αλ
βξίζθνληαη. Οη επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, επεηδή ζηειέρε
ηνπο δσξνδνθνχληαη, ελψ ζηειέρε εληφο ησλ θπβεξλήζεσλ αληινχλ θεθάιαηα γηα
πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε, ηα νπνία, αληίζεηα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθζνξά ζπκβάιιεη,
επίζεο, ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ παξαηεξείηαη ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δπηπξφζζεηα, ε δηαθζνξά εκπνδίδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα κε ηελ κείσζε ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, κεηψλνληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη
ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη κεηψλνληαο ηνπο δηαζέζηκνπο
δεκφζηνπο πφξνπο γηα ηελ ζηήξημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. Ζ
δηαθζνξά εμαιείθεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηα θπβεξλεηηθά θαη δεκφζηα φξγαλα,
θαζηζηψληαο ηελ φπνηα κεηαξξχζκηζε πην δχζθνιε (OECD, 2016).
χκθσλα κε ηνλ Moody-Stuart (2016), ην ζεκαληηθφηεξν κέζν πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο είλαη ε λνκνζεζία, ε νπνία
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη επαξθψο ην πξφβιεκα. Μέρξη πξφζθαηα, νη Ζ.Π.Α. ήηαλ ε
κφλν ρψξα, κάιηζηα, πνπ δηέζεηε αλάινγε λνκνζεζία, βάζεη ηεο νπνίαο ε δσξνδνθία
ελφο μέλνπ θξαηηθνχ ππαιιήινπ απφ Ακεξηθαλφ πνιίηε είλαη εμίζνπ εγθιεκαηηθή κε
ηελ δσξνδνθία ελφο θξαηηθνχ ππαιιήινπ ησλ Ζ.Π.Α. Μεηαμχ ησλ πνηλψλ
πεξηιακβάλνληαη αηνκηθά πξφζηηκα θαη πνηλέο θπιάθηζεο, θαζψο, επίζεο, θαη κεγάια
ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζε επηρεηξήζεηο. Ζ θαηάζηαζε έμσ απφ ηηο Ζ.Π.Α. άιιαμε
ζεκαληηθά κεηά ηελ επηθχξσζε, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999, ηεο πλζήθεο ηνπ ΟΟΑ,
ελάληηα ζηελ δσξνδνθία μέλσλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ δηελέξγεηα δηεζλψλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.
ηελ Διιάδα, εληνπίδνληαη θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηηο εθνξίεο- φπνπ, άιινηε, νη
ακνηβέο ήηαλ κάιηζηα ηδηαίηεξα πςειέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεοζηηο πνιενδνκίεο, ή, ζηα λνζνθνκεία. Μάιηζηα, ζηα λνζνθνκεία ην θαηλφκελν είλαη
ηδηαίηεξα ηξαγηθφ, γηαηί εθεί ε δηαθζνξά έρεη θαη έλα ηδηαίηεξα απνθξνπζηηθφ,
απάλζξσπν πξφζσπν. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ζε έλα δηεθζαξκέλν ζχζηεκα πγείαο, ν
άλζξσπνο ν νπνίνο δελ έρεη λα πιεξψζεη, ηηκσξείηαη γη’ απηφ κε ηελ απψιεηα
ηεο πγείαο ηνπ ή αθφκα θαη ηεο δσήο ηνπ (Υιέπαο, 2011).
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3.6 Δλίζρπζε ηεο εζηθήο ζην κάλαηδκελη
Σα παξαπάλσ δείγκαηα αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ
επηρεηξήζεσλ, είηε ηδησηηθψλ είηε δεκφζησλ, απαληψληαη δηεζλψο θαη ζε κεγάιε
έθηαζε, θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. Παξφια απηά, εάλ ππάξρεη ε
δηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, ε εζηθή κπνξεί λα πξσηνζηαηεί ζηελ
επηρεηξεκαηηθή δξάζε.
Άιισζηε ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή έρεη αξρίζεη λα θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξε
πξνηεξαηφηεηα ζηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ κάλαηδκελη. Κη απηφ, δηφηη
απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν ε απνθπγή δαπαλεξψλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, δπζθήκεζεο
ή πξφθιεζεο βιάβεο ζην γφεηξν πνπ ππέζηεζαλ αξθεηέο γλσζηέο εηαηξείεο ζαλ
απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή
αλεπζπλφηεηα. Δπηπξφζζεηα, έλα πην ζεηηθφ θίλεηξν πνπ ππνθηλεί ηελ αλαλέσζε ηεο
πξνζνρήο ζηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή είλαη ηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ
δείρλνπλ βειηίσζε ηνπ θχξνπο ηεο θίξκαο φηαλ κηα επηρείξεζε ζπλδέεηαη κε εζηθή
ζπκπεξηθνξά. Τπάξρνπλ, αθφκα, ζηνηρεία ηα νπνία θαλεξψλνπλ φηη νη άλζξσπνη
πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη ζε εηαηξείεο πνπ ζεσξνχλ εζηθέο θαη δελ πξέπεη λα
ιεζκνλείηαη φηη νη άλζξσπνη απνηεινχλ ην πιένλ πνιχηηκν θεθάιαην (Moon&Bonny,
2016).
πσο νξζά επηζεκαίλνπλ νη Hoffman, Driscoll& Painter- Parland (2016), θακηά
εζηθή πξσηνβνπιία δελ ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ρσξίο, πξψηα, λα ιεθζεί κηα
ζαθήο δέζκεπζε γηα ηε καθξνρξφληα επηηπρία ηεο απφ ηνπο αλψηεξνπο κάλαηδεξ. Οη
δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα εγθξίλνπλ πξνγξάκκαηα ζπκκφξθσζεο θαη αμηνθξαηηθά
πξνγξάκκαηα θαη λα νξίδνπλ επίζεκα έλα αλψηεξν ππάιιειν γηα λα ηα επηβιέπεη. Κη
απηφ, δηφηη ε εζηθή, φπσο θαη θάζε άιιε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα
δηνηθείηαη.
ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο εζηθήο ζηελ δηνίθεζε, δελ πξέπεη λα
παξαβιέπεηαη θαη ν ξφινο ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο. Ο φξνο νξγαλσζηαθή
θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο πξαθηηθέο, ηα
έζηκα, αιιά θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία ζε κηα
επηρείξεζε. Αθφκε θαη φηαλ νη πεπνηζήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηνλ
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη
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ππάιιεινη πξέπεη λα είλαη πηζηνί θαη αθνζησκέλνη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ γηα
λα δηακνξθσζεί κηα θνπιηνχξα (Butts, 2008).
Πιένλ, ε νξγαλσζηαθή θνπιξνχηα δξα ζην επίπεδν ηεο εηαηξείαο σο πλεπκαηηθφ,
αιιά θαη σο ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Απηή ε
πξνζέγγηζε ζπλεπάγεηαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πιηθψλ πηπρψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο άπιεο πηπρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αμίεο, ηνπο
θαλφλεο, ηηο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αλαπηχζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ
επηρείξεζε, μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν θαζνξηζκνχ ηεο απνζηνιήο θαη ηεο πνιηηηθήο
ηεο εηαηξείαο θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Μέζα
απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, νη δηαρεηξηζηέο γίλνληαη ην ζχκβνιν ηεο
εηαηξείαο, θαζνξίδνληαο ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ κειινληηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ επηρεηξεζηαθή εζηθή, νη νξγαλσζηαθέο αμίεο, νη εζηθνί θψδηθεο είλαη
νη θχξηεο πηπρέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη ζηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο,
θαζψο δηθαηνινγνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη πξνθαλέο φηη
ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο, ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Απηή ε ζρέζε είλαη κηα δηακνξθψλεηαη ακνηβαία απφ ηα
εκπιεθφκελα ζηνηρεία θαη θάζε κέξνο επεξεάδεη ηα ππφινηπα κέξε ηεο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο (Militaru&Zanfir, 2012).
Οη

Yukl,

Mahsud,

Hassan&Russia

(2013),

πην

ζπγθεθξηκέλα,

πξνηείλνπλ

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζνπλ έλα εζηθφ
θιίκα δξάζεο ζε κηα επηρείξεζε. Σα ζηνηρεία απηά είλαη:
 Σνλ αδίλνπλ ην παξάδεηγκα νη ηζχλνληεο ζε φιεο ηηο δξάζεηο θαη θηλήζεηο ηνπο.
 Ζ δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο.
 Ζ παξνρή δπλαηφηεηαο ζπδεηήζεσλ κε ηνπο ππαιιήινπο ζρεηηθά κε ηελ
εζηθή θαη ηελ πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα.
 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε επηβξάβεπζε ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ εζηθή
ζπκπεξηθνξά.
 Ζ αλάιεςε ξίζθσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε εζηθψλ ιχζεσλ ζηα
εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ.
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 ηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αλεχξεζε εζηθψλ ιχζεσλ
ζηηο ζπγθξνχζεηο.
 Παξνρή ππνζηεξηθηψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη
ηεο εζηθήο.
αθψο θαη ε επίηεπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ εζηθήο δξάζεο ζε κηα
επηρείξεζε δελ είλαη εχθνιν εγρείξεκα. Δηδηθά φηαλ εληνπίδνληαη θαηλφκελα
αληίζηαζεο. Παξφια απηά, δξάζεηο φπσο νη πξναλαθεξφκελεο κπνξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ έλα πιαίζην θαιχηεξεο εζηθήο επίδνζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλνπ
αληαγσληζκνχ, αιιά θαη θνηλσληθήο επηξξνήο ππφ ηελ έλλνηα φηη θξίλνληαη δεκφζηα
θαη εθηελψο γηα ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ.
ηα πιαίζηα απηά νθείινπλ λα θάλνπλ επηινγέο πνπ ηηο θαζηζηνχλ φρη κφλν
αληαγσληζηηθέο, αιιά θαη θνηλσληθά απνδεθηέο. ηελ ζχγρξνλε νηθνλνκία, ε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδεο
ελδηαθεξνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγνδνηψλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, νκάδσλ
πίεζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Παξαδνζηαθά, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχζαλ φηη είλαη
ππνρξεσκέλεο λα ινγνδνηνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε,
ζηνπο κεηφρνπο ηνπο. ήκεξα, πνιινί πηνζεηνχλ επξχηεξε άπνςε θαη πηζηεχνπλ φηη
νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ινγνδνηνχλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ελδηαθεξνκέλσλ.
Ζ ηάζε γηα κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα δελ ζεκαίλεη, ζαθψο, ηελ εγθαηάιεηςε ησλ
νηθνλνκηθψλ αξρψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ έρεη ζθνπφ ην
θέξδνο. Ζ δεκηνπξγία θέξδνπο δελ απνξξίπηεηαη, αιιά επαλαπξνζδηνξίδεηαη. Καη
ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ απηφ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ην θνηλσληθφ θφζηνο θαη ν
πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο.
Ζ κεγαιχηεξε επζχλε πξνυπνζέηεη επξχηεξε εζηθή δηάζηαζε ηελ νπνία πξέπεη λα
απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο, ελψ κε απηή απμάλεηαη παξάιιεια ν θίλδπλνο γηα εζηθέο
ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ έλαλ νξγαληζκφ. Ζ απνθπγή ηνπο απνηειεί
κηα ζχγρξνλε θαη ζνβαξή πξφθιεζε γηα ηνπο δηνηθνχληεο. Ζ θήκε απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ άπιν πφξν θαη ε πηζαλή βιάβε ηεο ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ θίλδπλν ηνλ
νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια. Ζ
θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο
απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θήκεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ.
Οη πξνηάζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε πνπ
πξνεγήζεθε, ζαθψο, δελ εληνπίδνληαη νχηε γίλνληαη θαζνιηθά απνδεθηέο απφ ην
ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. Απνηεινχλ, φκσο, δείγκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη δξάζε πξνο κηα
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επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο θνηλσληθέο ηεο ππνρξεψζεηο.
Κακηά επηρείξεζε, κάιινλ, δελ ζα κπνξέζεη λα επεκεξεί δηαρξνληθά, αλ δελ ζέβεηαη
ηνλ πεξηβάιινλ πνπ ηελ πιαηζηψλεη.
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