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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Βασική αποστολή της επιχείρησης είναι η συνεχής προσθήκη αξίας στην 

επιχείρηση και στον επενδύτη µέτοχο (shareholder). Αυτό θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µέσα στο πλαίσιο του σηµερινού έντονου ανταγωνισµού που γεννά 

η παγκοσµιοποίηση, όπου η επιβίωση και η ανάπτυξη µιας επιχείρησης είναι 

συνάρτηση της ανταγωνιστικότητας της. Και για να είναι µια επιχείρηση 

ανταγωνιστική απαιτείται η ύπαρξη σύγχρονου και διορατικού χρηµατοοικονοµικού 

management, το οποίο αναπτύσσει  και υλοποιεί στρατηγικές διατηρώντας όµως τις 

διαχρονικές άξιες και την εταιρική κουλτούρα στις οποίες η επιχείρηση παραδοσιακά 

πιστεύει και που κρατούν την εταιρεία µέσα στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό 

γίγνεσθαι. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ορίσουµε την εταιρική ηθική και θα 

δείξουµε πως επηρεάζει, θετικά ή αρνητικά τις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριµένα τις 

χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις τους. 

Το πώς οφείλει να συµπεριφέρεται µια σύγχρονη επιχείρηση συναρτάται µε τις 

αρχές της εταιρικής ηθικής που έχει αποδεχθεί. Οι αρχές αυτές πηγάζουν από ένα 

γενικότερο πλαίσιο ηθικής, που οι µέτοχοι, οι εργαζόµενοι, οι πελάτες και όλοι όσοι 

συνδέονται µε την επιχείρηση αποδέχονται ως αποδεκτά στοιχεία της κοινωνίας στην 

οποία αναπτύσσονται. Η ηθική αποτελεί κεντρική ιδέα στη µακροχρόνια επιτυχία της 

εταιρείας στη κοινωνία σήµερα και πρέπει να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εταιρικής ηγεσίας και της καθηµερινής διοίκησης, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουµε 

να αποδείξουµε στα πλαίσια της παρακάτω εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα, ξεκινώντας από µια θεωρητική προσέγγιση της εταιρικής 

ηθικής, στο πρώτο κεφαλαίο θα προσδιοριστεί το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου 

ηθική (εταιρική και µη), τα χαρακτηριστικά και η δοµή της , θα γίνει αναφορά στον 

ορισµό, στις διακρίσεις, στους σκοπούς που εξυπηρετεί, τις προϋποθέσεις που πρέπει 

να ισχύουν ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει σωστά, στις αιτίες για το αυξανόµενο 

ενδιαφέρον που δείχνουν οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, σε κάποιους µύθους 

που την αφορούν καθώς και µια αναφορά στο µέλλον της.  
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Στο δεύτερο κεφαλαίο, αρχικά βλέπουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

χρηµατοοικονοµική επίδοση µιας επιχείρησης, καθώς και τρόπους βελτίωσής της. 

Αντιλαµβανόµαστε το πόσο σηµαντικός παράγοντας είναι η εταιρική κουλτούρα σε 

αυτό το «παιχνίδι υπεροχής»  µέσω της σχέσης της µε τη χρηµατοοικονοµική επίδοση 

της εταιρείας. Γίνεται κατανοητό πόσο αναγκαία είναι πλέον η εταιρική ηθική στον 

κλάδο των χρηµατοοικονοµικών γενικότερα µέσω της θεωρίας της ηθικής και της 

χρηµατοοικονοµικής και βλέπουµε µέσω µιας έρευνας πόσο διαφορετική αντίληψη 

έχει η Αµερική και η Ευρώπη σε θέµατα εταιρικής ηθικής. Ακόµα, θίγεται ένα πολύ 

σηµαντικό και λεπτό θέµα, εκείνο της διδασκαλίας της εταιρικής ηθικής κυρίως στα 

πανεπιστήµια και πώς αυτή µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερα επικρίνοντας τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας που ισχύει. Έπειτα, δίνεται ο ορισµός της ηθικής 

επένδυσης, η σχέση της µε την χρηµατοοικονοµική επίδοση καθώς και 

επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά αυτής της σχέσης. Έπειτα εξετάζεται η ύπαρξη ή µη 

σχέσης µεταξύ εταιρικής ηθικής και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και ακολουθεί η 

αντίστοιχη επιχειρηµατολογία. Τέλος βλέπουµε τι γίνεται στην πραγµατικότητα, 

µέσω σκανδάλων εταιρικής ηθικής που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, καθώς 

και τα λάθη ανθρώπων που επηρεάζουν την ηθική µιας επιχείρησης και το τι 

πραγµατικά γίνεται στην Ελλάδα και στις επιχειρήσεις της και αν ακολουθούν έναν 

κώδικα ηθικής Αποδεικνύεται δηλαδή το πόσο σηµαντική είναι η ηθική για την 

χρηµατοοικονοµική πορεία µιας επιχείρησης καθώς και ο ηθικός προσανατολισµός 

της τελευταίας για τον µελλοντικό σχεδιασµό της πορείας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Κάνε αυτό που σου αρέσει, στο βαθµό που δεν θίγει το δικαίωµα κάποιου άλλου να κάνει το 

ίδιο, αυτός είναι ο ορισµός της ηθικής. 

Γ. Ντυέρ 

 

 

 

1.1 Τι είναι ηθική 

 

Ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζει τη σωστή (ορθή) και την κακή 

(εσφαλµένη) συµπεριφορά. Αυτοί οι ηθικοί κανόνες µας λένε πότε η συµπεριφορά 

µας είναι αποδεχτή και πότε είναι αποδοκιµαστέα και θεωρείται λάθος. Η ηθική 

αναφέρεται στις βασικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι ηθικοί κανόνες παρέχουν 

κατευθύνσεις για πιο ηθική συµπεριφορά (moral behavior). Η ηθική χωρίζεται στην 

διαχρονική και την πεπερασµένη ηθική. Η διαχρονική είναι όλες οι αρετές και αξίες 

όπως η τιµιότητα, και η ειλικρίνεια ενώ η πεπερασµένη ηθική αφορά τις αξίες που 

αλλάζουν ανάλογα µε την εποχή και το µέρος. 
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1.2. Εταιρική ηθική 

1.2.1. Ορισµός εταιρικής ηθικής 

Οι καθηγητές William C. Frederick, Keith Davis και James E. Post τονίζουν, 

ότι η εταιρική ηθική δεν αποτελεί ένα ειδικό σύνολο ηθικών κανόνων διαφορετικό 

από την ηθική γενικά, το οποίο εφαρµόζεται µόνο στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Εταιρική ηθική (business ethics) είναι η εφαρµογή των γενικών 

ηθικών κανόνων στην επιχειρηµατική συµπεριφορά. Για να κατανοηθεί η έννοια της 

εταιρικής ηθικής, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το αντικείµενο του ορισµού. Είναι 

χρήσιµο να γίνει διάκριση µεταξύ πεποιθήσεων περί δικαίου και σφάλµατος, καλού 

και κακού, ή ηθικών αξιών, από τη µια πλευρά και από την άλλη, των ειδικών 

ρυθµίσεων στη συµπεριφορά ή στις πράξεις που περικλείουν αυτές τις πεποιθήσεις.  

Το επιχειρηµατικό φαινόµενο έχει σαν συστατικό τη δράση: έχει να κάνει µε 

συµπεριφορές, συναλλαγές, ανθρώπινες σχέσεις, πωλήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, 

συµβόλαια, παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ακόµα κι αν θα µπορούσαµε να 

βρούµε ένα θεωρητικό σύστηµα των προτεραιοτήτων για τις ηθικές αξίες, θα ήταν 

σχεδόν αδύνατο να εφαρµοστούν τέτοιες θεωρίες και κριτήρια σε αυτή τη συλλογή 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χωρίς συγκρούσεις και συµπλοκές. Η επιχείρηση 

πρέπει να κάνει την εργασία της, υιοθετώντας όλα όσα µπορεί να µάθει από την 

ποικιλία των βασικών αρχών και των θεωριών της ηθικής  αλλά µην γίνει ένα όργανο 

αποκλειστικά υποτελές σε αυτό που προτείνει η µια ή η άλλη ηθική θεωρία. 

Μερικές από τις διαστάσεις και τα όρια της εταιρικής ηθικής είναι:  

1. Η εταιρική ηθική είναι εφαρµοσµένη  «ηθική». Φέρνει απαντήσεις, όχι µόνο 

µια διαµάχη. Αφορούν τα συγκεκριµένα σχέδια της συµπεριφοράς, που δεν 

αποβάλλουν αλλά που υπερβαίνουν τέτοιες γενικευµένες ιδιότητες όπως την 

τιµιότητα ή τη δικαιοσύνη. 

2. Η εταιρική ηθική εξετάζει τις σχέσεις. Πρέπει να είναι αποδεκτή καθώς 

επίσης και βεβαιωµένη. Η ισχύς της εξαρτάται από την αµοιβαία αποδοχή. 

3. Η εταιρική ηθική µπορεί συχνά να θεσµοποιηθεί, µε τις συστηµατικούς 

διαδικασίες και τους κανόνες για και τους. 
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4. Η εταιρική ηθική σχεδιάζεται για να παρέχει έναν κοινό παρονοµαστή της 

κατανόησης και της επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων σε µια 

συναλλαγή ή σε µια σχέση, απλοποιώντας απέραντα τη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης µε την παροχή της προβλεψιµότητας και της αξιοπιστίας 

στη συµπεριφορά των υποθέσεων/σχέσεων. 

5. Μια εταιρική ηθική (ή πρότυπο συµπεριφοράς) ισχύει µόνο για τον τοµέα της 

κοινής αποδοχής από τα συµβαλλόµενα µέρη που επηρεάζονται από τη 

σχετική συναλλαγή. 

 

 

Περιληπτικά,  ο ορισµός που δηλώνεται, από τον Henry B. Arthur, εν συντοµία 

είναι:  

Η εφαρµοσµένη εταιρική ηθική ενστερνίζεται τα πρότυπα της εταιρικής 

συµπεριφοράς που γίνονται αποδεκτά ως καλά µέσα, στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον όπου εφαρµόζονται. 

Η ηθική φιλοσοφία ή η θεωρητική ηθική έχει να κάνει µε σηµαντικά 

συστήµατα αξιών όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τα διάφορα άτοµα. Η 

εφαρµοσµένη ηθική έχει να κάνει µε τους τρόπους µε τους οποίους το ένα ή το  άλλο 

σύστηµα αξιών αποδίδεται ή εφαρµόζεται. Αυτό το σύστηµα αξιών στην περίπτωση 

της εταιρικής ηθικής πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από τα διδάγµατα  ηθικής 

φιλοσοφίας. Πρέπει να ασχολείται επίσης λιγότερο στοχαστικές πραγµατικότητες, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αποκαλούνται µερικές φορές «αφρόκρεµα» 

(καθιερωµένα νοµικά, τεχνικά, και ακόµη και κοινωνικά όργανα που είναι πέρα από 

την εξουσία ή τη δύναµη της επιχείρησης να αλλάξει) καθώς και οι ποικιλοµορφίες 

της ανθρώπινης φύσης και των πολιτιστικών πεποιθήσεων. 

Η επιχειρησιακή ηθική είναι ένα θέµα που λαµβάνει µεγάλη προσοχή στη 

λογοτεχνία. Εντούτοις, ο όρος «επιχειρησιακή ηθική» δεν είναι ποσοτικός και δεν 

καθορίζεται εύκολα. Οι χαρακτηριστικοί ορισµοί αναφέρονται στην ορθότητα ή στην 

λανθασµένη συµπεριφορά, αλλά όχι δεν συµφωνούν όλοι µε το τι  είναι ηθικά σωστό 

ή λανθασµένο, καλό ή κακό, ηθικό ή ανήθικο. 
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Οι ηθικές αξίες θεωρούνται από τις πιο σηµαντικές αξίες µιας επιχειρησιακής 

κουλτούρας. Αποτελούν κώδικα αρχών και αξιών αποδεκτό από τη κοινωνία ή ίο 

άτοµο σχετικά µε το τι είναι σωστό και π είναι λάθος, τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, 

τίµιο-άτιµο, δίκαιο- άδικο. ∆ιαφοροποιούνται από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι 

οποίες δηµιουργούνται από τη πολιτεία και αποτελούν ένα κωδικοποιηµένο σύνολο 

αρχών που προσδιορίζουν τη συµπεριφορά των ατόµων, δεδοµένου ότι οι ηθικές 

αξίες ρυθµίζουν ότι δεν ρυθµίζεται από τη νοµοθεσία. Έτσι προκύπτει ηθικό δίληµµα 

όταν κάθε εναλλακτική λύση θεωρείται ως µη αποδεκτή, γιατί αντιτίθεται σε ηθικές 

αξίες. Τα ηθικά διλήµµατα µειώνονται και οι επιλογές γίνονται πιο εύκολες, όταν οι 

ηθικές αξίες ενσωµατώνονται στην επιχειρησιακή κουλτούρα. 

Πηγές ηθικών αξιών στην επιχείρηση θεωρούνται τα προσωπικά πιστεύω και οι 

αξίες που ενθαρρύνονται µέσω διαφόρων τελετών, συµβόλων και χαρακτηρίζουν την 

ιστορία της επιχείρησης ενώ υλοποιούνται µέσω συγκεκριµένων οργανωσιακών 

συστηµάτων και πολιτικών όπως: 

 

■ Κώδικες ηθικής 

■ Συστήµατα ανταµοιβών 

■ Κριτήρια προαγωγών και ανάπτυξης προσωπικού 

■ Συστήµατα επιλογής και εκπαίδευσης 

■ Οργανωτική δοµή 

■ Ηγεσία και συµπεριφορά προϊσταµένων 

■ Ασφάλεια και προστασία 

■ Συµπεριφορά συναδέλφων 

 

Τα στελέχη επηρεάζονται, επίσης, από ηθικά πρότυπα που κατευθύνουν τη 

διαγωγή τους τόσο µέσα όσο και έξω από τον οργανισµό. Μερικές ενέργειες 

θεωρούνται παράνοµες από τη νοµοθεσία, άλλε: όµως όχι. άλλες πάλι αν και νόµιµες, 

θεωρούνται ανήθικες. Έτσι φτάνουµε σε ένα ενδιαφέρον σηµείο: τα ηθικά πρότυπα 

εξαρτώνται από τον τόπο και το χρόνο και µπορούν να αλλάξουν µε τη πάροδο του 

χρόνου ή την αλλαγή του τόπου. Αυτό που είναι αποδεκτό σε έναν τόπο µπορεί να 

είναι εντελώς απαράδεκτο σε έναν άλλο. και κάτι που επιτρεπόταν παλαιότερα 

µπορεί σήµερα να απαγορεύεται. 
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Πολιτικές δωροδοκίες και εξαγορά στελεχών, αποδεκτές και αναµενόµενες σε 

µερικές περιοχές του κόσµου, είναι σήµερα απαράδεκτες σης αναπτυγµένες χώρες. 

Για δεκαετίες, η ιδιωτική ζωή του εργαζοµένου δεν ήταν καθόλου σηµαντική. Τώρα 

όµως η ιδιωτική ζωή είναι σεβαστή και ο εργοδότης που παραβιάζει αυτόν τον 

κανόνα θα αντιµετωπίσει πολλές ηθικές και νοµικές κυρώσεις. 

Οι αξίες του επιχειρηµατικού κλίµατος επηρεάζουν επίσης και τα ηθικά 

πρότυπα µέσα σε έναν οργανισµό. Μια επιχείρηση που δίνει αξία µόνο στο κέρδος 

µπορεί εύκολα να πέσει στη παγίδα να ενθαρρύνει τα στελέχη της προς την 

κατεύθυνση αυτή και να αποδέχεται το κέρδος µε οποιοδήποτε τρόπο. Μια άλλη 

εταιρεία όµως µπορεί να µην αποδέχεται το κέρδος µε κάθε µέσον και να ξεκαθαρίζει 

στα στελέχη της ότι θεωρεί µια τέτοια συµπεριφορά απαράδεκτη και ανήθικη. Γενικά, 

σε διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους έχουν καθιερωθεί κανόνες δεοντολογίας. 

Αυτοί είναι συχνά γραπτοί, αφορούν εσωτερικά τα µέλη του κλάδου και επιβάλλουν 

ηθικούς κανόνες που καθοδηγούν την επαγγελµατική τους συµπεριφορά. 

 

Για να περιπλέξουν το πρόβληµα, σχεδόν όλοι οι διαθέσιµοι ορισµοί υπάρχουν 

σε ιδιαίτερα αφηρηµένα επίπεδα.    Κάποιες έννοιες που βοηθούν στην αποσαφήνιση 

του όρου «εταιρική ηθική» είναι: 

 
 
1. Κανόνες, standards / κώδικες ή αρχές 

Οι ηθικές οδηγίες που, εάν ακολουθούνται, θα αποτρέψουν την ανήθικη 

συµπεριφορά. Παραδείγµατος χάριν, ένας από τους κανόνες που κυβερνούν τη 

συµπεριφορά των CPAs,( Certified Public Accountants) σύµφωνα µε το αµερικανικό 

ίδρυµα επικυρωµένων δηµόσιων λογιστών, είναι ότι ένα CPA δεν επιτρέπεται «να 

εκφράσει µια άποψη σχετικά µε τις οικονοµικές δηλώσεις µιας επιχείρησης εκτός αν 

αυτός ή η εταιρία του είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τέτοια επιχείρηση». Το να 

εκφράσουµε τέτοιες δηλώσεις θα παραβίαζε έναν καθιερωµένο κώδικα της ηθικής. 
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2.  Ηθικά σωστή συµπεριφορά  

Οι µεµονωµένες ενέργειες που προσαρµόζονται στη δικαιοσύνη, το νόµο, ή  

άλλα πρότυπα  µεµονωµένων ενεργειών σύµφωνα µε το γεγονός, το λόγο, ή την 

αλήθεια. Ένα επιχειρησιακό πρόσωπο πρέπει συνεχώς να εξετάσει το κεντρικό 

ζήτηµα ποιων συνεπειών θα προκύψει από τις ενέργειές του. ∆ηλαδή δεν πρέπει να 

συµµετέχει σε οποιαδήποτε πρακτική που θα έτεινε να αλλοιώσει την ακεραιότητα 

της θέσης του. Παραδείγµατος χάριν, το τµήµα ηθικής του κώδικα της ηθικής της 

κοινωνίας των επαγγελµατικών κρατών δηµοσιογράφων: «Τα δώρα, οι εύνοιες, το 

ελεύθερο ταξίδι, η πρόσθετη επεξεργασία ή τα προνόµια µπορούν να συµβιβάσουν 

την ακεραιότητα των δηµοσιογράφων και των εργοδοτών τους. Τίποτα αξίας δεν 

πρέπει να γίνει αποδεκτό. «Η παραβίαση αυτού του κώδικα (δηλ., η αποδοχή των 

ελεύθερων εισιτηρίων, των ελεύθερων γευµάτων, των πρόσθετων προνοµίων, κ.λπ.) 

από έναν επαγγελµατικό δηµοσιογράφο δεν θα ήταν ηθικά σωστή συµπεριφορά 

επειδή συµβιβάζει την ακεραιότητά του. 

 

 

3. Αξιοπιστία  

 Οι δηλώσεις ή/και ενέργειες που προσαρµόζονται µε τα γεγονότα ή που έχουν 

την εµφάνιση της πραγµατικότητας. 

 

 

4.     Συγκεκριµένες καταστάσεις  

 Οι περιπτώσεις προσωπικού ηθικού διλήµµατος για τις ηθικές αποφάσεις. 
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Εκτός από αυτές τις τέσσερις έννοιες, βασισµένες στα αποτελέσµατα µιας 

µελέτης του Phillip V. Lewis, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1, η «επιχειρησιακή 

ηθική» µπορεί καθοριστεί επίσης από τα παρακάτω: 

 

(1) εστίαση στην κοινωνική ευθύνη  

(2) έµφαση στην τιµιότητα και τη δικαιοσύνη  

(3) έµφαση στο χρυσό κανόνα  

(4) τιµές που είναι σύµφωνα µε την κοινή συµπεριφορά ή µε τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις κάποιου  

(5) υποχρεώσεις, ευθύνες, και δικαιώµατα προς την ευσυνείδητη εργασία ή το 

διαφωτισµένο συµφέρον 

(6) φιλοσοφία για το τι είναι καλό και κακό   

(7) δυνατότητα να διευκρινιστούν τα ζητήµατα στην απόφαση  

(8) εστίαση στη µεµονωµένη συνείδηση ή/και το νοµικό σύστηµά κάποιου  

(9) σύστηµα ή θεωρία της δικαιοσύνης που εξετάζει την ποιότητα των σχέσεών 

κάποιου   

(10) σχέση των µέσων στις άκρες   

(11) ανησυχία για την ακεραιότητα, τι οφείλει να είναι, συνήθεια, λογική, ή/και 

αρχές του Αριστοτέλη 

(12) έµφαση στην αρετή, ηγεσία, χαρακτήρας εµπιστευτικότητα, κριτική των 

άλλων, τοποθέτηση του Θεό πρώτα, κλπ 
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Πίνακας 1. Ορισµοί της εταιρικής ηθικής στη βιβλιογραφία 
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1.2.2. Εισαγωγή στην εταιρική ηθική 

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη ύπαρξης ηθικής σε θέµατα εταιρικής 

συµπεριφοράς όπως η λήψη των ανταγωνιστικότερων συντοµότερων δρόµων για να 

διατηρήσουν τα αναµενόµενα επίπεδα σταθερής απόδοσης έχει ανυψωθεί. (Bernard, 

2006). Επιπλέον οι µέτοχοι συχνά απασχολούνται µε ηθικά θέµατα όπως η εκτελεστική 

αποζηµίωση, οι δοµές διακυβέρνησης, η περιβαλλοντική διαχείριση, η κοινοτική 

συµµετοχή, και οι σχέσεις υπαλλήλων (Heath, 2006; Windsor,2006). Παρόλο που οι 

ηθικές προσδοκίες των µετόχων έχει βρεθεί να επηρεάζουν τις στρατηγικές διαδικασίες 

στην εταιρεία, (Stevens, Steensma, Harrison, & Cochran, 2005), η επιρροή των ηθικών 

αποφάσεων σχετικά µε τις εταιρίες συζητείται ακόµα µεταξύ των ερευνητών (Kassinis 

& Vafeas, 2006; Pajunen, 2006). 

Παρά τις σηµαντικές συνεισφορές στο παρελθόν, υπάρχει ακόµα µια 

αυξανόµενη ανάγκη για τις απαντήσεις στον τοµέα της επιχειρησιακής ηθικής και της 

κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας  (Donalson, 2003; Harrison and  Freeman, 1999; 

Walsh et al., 2003). Η γνώση για τους υπάρχοντες συνδέσµους µεταξύ της ηθικής 

θέσης των εταιριών και των οργανωτικών διαστάσεων παραµένει περιορισµένη στην 

καλύτερη περίπτωση. Τουλάχιστον δύο λόγοι υπάρχουν για αυτήν την έλλειψη 

απαντήσεων. Απτήν µια µεριά υπάρχουν πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις που 

βρίσκουν θετική την επίδραση της ύπαρξης ενός ηθικού κώδικα στη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας εταιρείας  και υποστηρίζουν ότι η ηθική είναι 

καλή επιχειρησιακή επένδυση επειδή παράγει τις θετικές εξωτερικότητες όπως την 

εµπιστοσύνη και υποχρέωση µε τους σχετικούς συµµετόχους, η οποία βεβαιώνει στη 

συνέχεια τη µακροπρόθεσµη απόδοση, (Hosmer, 1994; Jones, 1995) άλλοι 

παραµένουν δύσπιστοι (Friedman, 1970; Jensen, 2001; Schwab, 1996). Αυτοί λοιπόν, 

πιστεύουν πως οι ηθικές πρωτοβουλίες είναι επένδυση χωρίς εξοφλήσεις και, 

εποµένως, είναι ενάντια στο συµφέρον του µετόχου. Ο δεύτερος λόγος είναι η 

περιορισµένη ύπαρξη εµπειρικών εργασιών αντιµετωπίζοντας τα εταιρικά ηθικά 

ζητήµατα ρητά, και έτσι έχουν παρουσιαστεί µικτά αποτελέσµατα (e.g. Berman et al., 

1999; Hillman and Keim, 2001). Κατά συνέπεια, το θέµα εάν η καλή ηθική οδηγεί 

στην καλή επιχείρηση είναι ακόµα ένα εκκρεµές ζήτηµα(Gibson, 2000). Άσχετα από 

την αποδεδειγµένη σηµασία της εταιρικής ταυτότητας (Balmer, 1998, 2001   

Fombrun, το 1996), το ηθικό συστατικό στις εταιρείες έχει παραµεληθεί κατά ένα 

µεγάλο µέρος. 
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1.2.3 ∆ύο προσεγγίσεις για την εφαρµογή της εταιρικής  ηθικής 

 

Θα µπορούσε κανείς  να δει την εταιρική ηθική από δυο διαφορετικές πλευρές. 

Η µία πλευρά έχει να κάνει µε την ηθική που προέρχεται από πραγµατικά και αληθινά 

ηθικά κίνητρα και θεωρεί ότι το καλό γίνεται γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Η δεύτερη 

προσέγγιση χρησιµοποιεί την εταιρική ηθική σαν ένα µέσο κερδοφορίας ή 

ανταλλάγµατος. Ας πάρουµε για παράδειγµα µία εταιρεία η οποία έρχεται 

αντιµέτωπη µε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσει σηµαντικά κέρδη λέγοντας ψέµατα  

σε µία διαπραγµάτευση. Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση αν η εταιρεία 

αποφασίσει να µην πει ψέµατα θα το κάνει καθαρά για ηθικούς λόγους. Σύµφωνα 

όµως µε την δεύτερη προσέγγιση και πάλι η εταιρεία µπορεί να αποφασίσει  να µην 

πει ψέµατα αυτή την φορά όµως για άλλους λόγους. Αν και το να πει ψέµατα µπορεί 

να τις επέφερε µια σύντοµη αλλά πρόσκαιρη κερδοφορία, µπορεί να υπάρχει 

µεγαλύτερο µακροπρόθεσµο  οικονοµικό όφελος αν τελικά φερθεί µε ειλικρίνεια κάτι 

που θα κάνει πολύ καλό στην φήµη της εταιρείας. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν 

οι πωλητές οι οποίοι έχουν πολύ καλή φήµη και λαµβάνουν πολύ καλό feedback από 

τους πελάτες τους. Οι συγκεκριµένοι τείνουν να πουλούν κατά 10% περισσότερο τα 

προϊόντα τους από τους υπόλοιπους πωλητές που έχουν µία πιο µέτρια φήµη στο 

καταναλωτικό κοινό. Ο τεχνικός όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 

διαδικασία ακολουθούσης ηθικής συµπεριφοράς αναµένοντας κάποια ανταµοιβή 

ονοµάζεται Σύνεση. 

Ουσιαστικά η προσέγγιση αυτή έχει να κάνει µε το προσωπικό όφελος ακόµη 

και αν τα οφέλη δεν είναι άµεσα ορατά. Για παράδειγµα µία εταιρεία θέλει να 

επενδύσει σε µια φτωχή κοινότητα γιατί πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δηµιουργήσει µία 

οµάδα εκπαιδευµένου προσωπικού η οποία δεν θα θέλει στο µέλλον να αλλάξει 

δουλειά. Οµοίως κάποιοι ιδιώτες θέλουν να επενδύσουν στην ίδια περιοχή για να 

ενισχύσουν την οικονοµικά ευηµερία της περιοχής ακόµα και αν άµεσα δεν έχουν 

κάποιο οικονοµικό όφελος. Πράξεις σαν κι αυτές, που επιφέρουν δηλαδή το γενικό 

καλό αλλά υποκινούνται από προσωπικά κίνητρα στην αγγλική ορολογία 

ονοµάζονται ως benign self-interest.  
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Εδώ θα µπορούσαµε να βάλουµε και το παράδειγµα µιας εταιρείας επισκευής 

αυτοκινήτων. Αν αρχίσει και κάνει υπερβολές στις επισκευές των οχηµάτων θα έχει 

αρχικά µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. Αν οι πελάτες όµως κάποια στιγµή αρχίσουν 

να  αναρωτιούνται για τους παραφουσκωµένους λογαριασµούς και  καταλάβουν ότι 

πρόκειται για υπερβολή της εταιρείας θα µειωθεί η αξιοπιστία της και θα χάσει 

µερίδιο πελατείας και τα σταθερά οφέλη που η πελατεία αυτή της έφερνε. Για τον 

λόγο αυτό µία εταιρεία µπορεί να ακολουθήσει µια συνετή στάση που θα έχει µέτρια 

οικονοµικά οφέλη µακροπρόθεσµα αλλά που θα κτίσει µία σχέση εµπιστοσύνης και 

δίκαιας δοσοληψίας µε το κοινό της. 

Σε άλλη περίπτωση, µια εταιρεία µπορεί να γίνει σπόνσορας µιας εκδήλωσης 

ενός φιλανθρωπικού ιδρύµατος  το οποίο προστατεύει άρρωστα παιδιά. Η εταιρεία θα 

διαφηµίσει το σήµα της στην αρχή και στο τέλος της εκδήλωσης αλλά και στα 

µπλουζάκια που τα παιδιά θα φοράνε. Θα βρεθούνε λοιπόν κάποιο που θα πουν πως η 

εταιρεία έγινε σπόνσορας της εταιρείας για προσωπικό όφελος ενώ  κάποιοι άλλοι 

µπορεί να υποστηρίξουν πως η εταιρεία δείχνει ευαισθησία σε ευπαθής οµάδες. 

Η ανταµοιβή για τέτοιες πράξεις µπορεί να µην έρχεται σύντοµα και να µην 

είναι εύκολο να µετρηθεί αλλά αυτό δεν έχει σηµασία για κάποιον που πιστεύει σε 

ένα τέτοιου είδους σύστηµα. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες  που δρουν µε ηθικό τρόπο τα πηγαίνουν 

καλύτερα στην αγορά. Όπως είδαµε και προηγουµένως, τα αποτελέσµατα στη φήµη 

των εταιρειών µπορεί να µην είναι άµεσα ορατά παρά µόνο µακροπρόθεσµα. 

Επιπλέον οι ενδείξεις αυτές δεν είναι εδραιωµένες και τείνουν να αντικατοπτρίζουν 

τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες στο να καταλάβουν αν τελικά η 

διαφήµιση είναι αποτελεσµατική. Για παράδειγµα είναι δύσκολο να ξέρεις αν κάθε 

πράξη οδηγεί σε µία ατοµική απόφαση αγοράς. Μπορεί να αποφασίσουµε να πάµε σε 

ένα κατάστηµα αντί σε κάποιο άλλο επειδή προσφέρει βοήθεια σε µαθητές που το 

έχουν ανάγκη ενώ ταυτόχρονα το κατάστηµα αυτό να έχει την ποικιλία και την 

ποιότητα των προϊόντων που προτιµάµε. Άρα είναι δύσκολο λοιπόν να 

αποµονώσουµε τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται από πραγµατική εταιρική 

ηθική για να βγάλουµε σίγουρα αποτελέσµατα. 
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Ένα επιπλέον εµπόδιο είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες κάνουν αρκετές πράξεις 

που υποκινούνται από ηθικά κίνητρα – όπως η Johnson&Johnson, Merck και Dayton-

Hunson- τείνουν να είναι εταιρείες µε πολύ καλά αποτελέσµατα ούτως ή άλλως, 

σταθερές και επικερδής. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι εταιρείες που 

δρουν µε ηθικό τρόπο τα πηγαίνουν καλά στην αγορά ιδιαίτερα µακροπρόθεσµα.  Το 

αποτέλεσµα είναι ότι δεν µπορούµε µε σιγουριά να υποστηρίξουµε ότι οι εταιρείες 

επωφελούνται τελικά όταν οι πράξεις τους χαρακτηρίζονται από ηθική. Ωστόσο το να 

δρα κανείς ηθικά µπορεί να είναι µία συνετή στρατηγική. Επιπλέον υπάρχουν πολλοί 

και σηµαντικοί λόγοι για να φέρεται κανείς µε ηθική ανεξάρτητα από τα οφέλη που 

µπορεί να έχει. 
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1.2.4. Προϋποθέσεις της εταιρικής ηθικής 

 

Η εταιρική ηθική δεν είναι µόνο τυποποιηµένα πρότυπα καλής συµπεριφοράς, ή 

µια διευκόλυνση στα διλήµµατα της επιχειρησιακής ζωής. Ένας ηθικός κώδικας 

συµπεριφοράς απευθύνεται στα επιθυµητά αποτελέσµατα, δεν είναι γεννήτρια 

λύσεων στα βασικά προβλήµατα που σχετίζονται µε το τι είναι «καλό» και «κακό». 

∆εν αρκεί µια διαδικασία «διανοµής» ηθικών απαντήσεων, σαν να είχε προηγηθεί 

κάποια ψηφοφορία, που είτε µε οµοφωνία είτε µε πλειοψηφία θα οδηγούσε αυτόµατα 

στις κατάλληλες απαντήσεις. Πώς µπορεί ένα διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, ή 

µια επιτροπή που θα έχει ο ίδιος ορίσει, να βρει απαντήσεις στα νέα προβλήµατα 

καθώς επίσης και να αναθεωρήσει την εγκυρότητα των καθιερωµένων χειρισµών των 

ηθικών ζητηµάτων από την εταιρίας 

Καταρχήν, γίνεται η παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις κινούνται νόµιµα. Έπειτα 

αναγνωρίζεται ότι η εφαρµοσµένη εταιρική ηθική θα πρέπει να συνεκτιµά τις 

δυνάµεις και τις αδυναµίες της ανθρώπινης φύσης. Τέλος,  οι συνεισφορές, και οι 

συγκρούσεις, της ηθικής φιλοσοφίας  διατρέχουν όλο το εύρος της εταιρικής ηθικής, 

ακόµη και στο σηµείο µερικές φορές να εξετάσει τη νοµιµότητα της ίδιας της 

ιδιωτικής επιχείρησης, καθώς επίσης και των κωδικών συµπεριφοράς της. Ευτυχώς η 

επίτευξη της συναίνεσης µπορεί να τρυπήσει πολλές ρίζες. 

 Ένα ελεύθερο επιχειρηµατικό σύστηµα υποθέτει κοινή αντίληψη για τη 

νοµιµότητα της επιχείρησης και των επιχειρηµατικών θεσµών. Η πλειοψηφία των 

ηθικών πρακτικών µάχεται αυτή την αντίληψη, αλλά υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, 

ειδικά στις αυξανόµενα διεθνοποιούµενες βιοµηχανικές δοµές, όπως οι πολυεθνικές 

εταιρίες, το εµπόριο µεταξύ κυβερνήσεων, την προστασία και τις επιχορηγήσεις. 

Πολλές εταιρίες είχαν την ιδιαίτερη επιτυχία (άλλες τις αβυσσαλέες αποτυχίες) να 

κατορθώσουν συµφωνίες και κώδικες συµπεριφοράς που να γίνονται καταληπτοί και 

αποδεκτοί σαν ηθική βάση λειτουργίας διαπερνώντας τα πολιτισµικά σύνορα. Οι 

τρόποι έχουν βρεθεί για να γίνει εµπόριο µε τις εταιρίες, των οποίων η ηθική µπορεί 

να είναι εκείνη ενός αλλοδαπού ή πρωτόγονου πολιτισµού. Ακόµα, πολλά εκκρεµή 

ζητήµατα εµµένουν. Η τρέχουσα αναταραχή για το ρόλο και τη συµπεριφορά των 

πολυεθνικών εταιριών, ή για τις ευθύνες των διευθυντών, είναι µια αντανάκλαση της 

εξελικτικής διαδικασίας που διατρέχει η κοινωνία. Άλλα ζητήµατα σε ζύµωση 

αφορούν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, την ασφάλεια εργασίας, κ.λπ. 
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Ο Arthur (1984)1 δεν έχει σκοπό να επιλύσει κάθε κατάσταση µε ειδικές λύσεις, 

ωστόσο, η ανάπτυξη νέων ηθικών κωδικών σηµαίνει τη διατύπωση µερικών πολύ 

βασικών οδηγιών. Για αυτό και πρότεινε 3 κύριες κατηγορίες προϋποθέσεων που 

πρέπει να διέπουν την εταιρική ηθική – τη θεσµική, την ανθρώπινη και τη 

φιλοσοφική – αναγνωρίζοντας φυσικά ότι και οι 3 είναι αµοιβαία αλληλεξαρτώµενες: 

 

1. Καθιερωµένοι θεσµοί και κανονισµοί στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτοί 

αντιπροσωπεύουν το πλαίσιο που υποστηρίζει και περιορίζει συγχρόνως τους 

τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρησιακές δραστηριότητες διευθύνονται. 

 Μερικά παραδείγµατα είναι: 

 

(α) η εταιρία ως «νόµιµο» πρόσωπο 

(β) δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

(γ) η φύση της δέσµευσης των συµβολαίων 

(δ) ο έλεγχος και η ευθύνη των µετόχων.  

(ε) οι υποχρεώσεις των χρεωστών και των πιστωτών 

(στ) ανταγωνιστικές αγορές και αντιτράστ περιορισµοί 

(ζ) το καθεστώς της σχέσης εργοδότη-υπαλλήλων 

(η) οι έννοιες της υπευθυνότητας και λογιστικής  

(θ) διοικητική οργάνωση µέσω ανάθεσης ευθυνών και εξουσίας 

 

2. Η ανθρώπινη φύση ως µέρος του πλαισίου για την επίτευξη της ηθικής 

συµπεριφοράς. ∆ε θα ήταν ρεαλιστική η ηθική αν αγνοούσε κοινές ανθρώπινες 

αξίες, όπως: 

 

(α) τα θεµελιώδη ενστικτώδη κίνητρα που είναι ανάλογα µε αυτά των 

κατώτερων ζωντανών ειδών (φαγητό, στέγη, αυτοάµυνα, επιβίωση, διατήρηση 

του είδους κλπ)  

                                                           
1
 Arthur, H. (1984), "Making business ethics useful" 
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(β) οι ίδιες ενστικτώδεις κινήσεις επεκτάθηκαν στις οικογένειες, τις οµάδες, 

τις επιχειρήσεις, τις κοινότητες, τα έθνη, και τον κόσµο.  

 

(γ) οι χρονικές εκτιµήσεις (δηλ. µακροπρόθεσµα εναντίον βραχυπρόθεσµα) ως 

περιορισµός και κίνητρο για την ανθρώπινη συµπεριφορά.  

(δ) αξίες προσωπικής χρησιµότητας και ικανοποίησης και ανάλογες 

εκτιµήσεις κόστους/οφέλους. 

 

3. Φιλοσοφικά θέµατα. Αυτά είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας, αλλά µπορούν 

να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικές απόψεις.  

 

Ωστόσο, οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εγγυώνται ξεκάθαρες συνταγές ή 

αυτόµατες απαντήσεις. Το ερώτηµα αν η εταιρική ηθική είναι αντανάκλαση του 

εταιρικού «ήθους» είναι ασαφές. Κάποιοι θα συµφωνούσαν ότι η επιχείρηση δεν έχει 

συνείδηση και είναι ανίκανη να φτάσει σε ηθικές κρίσεις. Ο Arthur (1984) προτιµά 

απλά να λέει ότι η εταιρική ηθική πρέπει, ως ένα σηµαντικό βαθµό, να αντανακλά το 

προσωπικό ήθος των ατόµων που εµπλέκονται ή επηρεάζονται από την επιχείρηση. 
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1.2.5. Στόχοι ενός συστήµατος ηθικής συµπεριφοράς 

 

Οι στόχοι ενός συστήµατος ηθικής συµπεριφοράς καθορίζονται ως εξής: 

 

� Να βοηθήσει και να υποστηρίξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη ∆ιοίκηση αλλά 

και όλα τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων να εκπονήσουν και 

να εκτελέσουν, αντίστοιχα, τη στρατηγική και όλες τις απαιτούµενες εργασίες 

και δράσεις µε τον πιο σωστό και αποτελεσµατικό τρόπο, εντός ενός 

ενεργητικού επιχειρηµατικού και ηθικού πλαισίου διακυβέρνησης. 

 

� Να ενισχύσει τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση της 

πληροφορικής και διακυβέρνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την 

αποτελεσµατική περάτωση όλων των λειτουργιών, συναλλαγών και 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

� Να βελτιώσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης και την επισκόπηση της από 

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (κοινωνικούς και θεσµικούς εταίρους, 

ρυθµιστικές και κανονιστικές αρχές, επιτροπές ελέγχου, µετόχους). 

 

� Να ενισχύσει τη χρήση των πιο αποτελεσµατικών συστηµάτων ηθικής και 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς, µε την ανταλλαγή πρακτικών εµπειριών από 

διαφορετικά επιχειρηµατικά, κοινωνικά και οικονοµικά περιβάλλοντα. 
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1.2.6. Αιτίες για το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για 

την ηθική 

 

Σύµφωνα µε την Paine (2003), όπως αναφέρεται στο Hosmer,2 (2004) υπάρχουν 

τέσσερις κυρίως λόγοι που εξηγούν το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ηθική.  

 

 Μείωση ρίσκου:  Η ηθική ανάλυση παρέχει ένα µέσο για ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

που σχετίζονται µε απροσεξία και αδιαφορία σε περιοχές όπως οι ανθρώπινοι πόροι ή 

η τήρηση των προτύπων ασφάλειας στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι µειώνονται οι 

ανησυχίες τον εταιρειών για νοµικές συνέπειες. Επίσης, εταιρείες που δεσµεύονται σε 

ηθικές πρακτικές έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποφύγουν σκάνδαλα. 

 

  Εργασιακή ολοκλήρωση: Η αξιοπρέπεια και ο σεβασµός σε όλα ία επίπεδα ενός 

οργανισµού θεωρούνται ότι µπορούν να συνεισφέρουν σε µεγαλύτερη συνεργασία 

µεταξύ των λειτουργικών και τεχνικών µονάδων µέσα στην επιχείρηση, µε τους 

εργαζόµενους να θέλουν να συνεισφέρουν σε ιδέες και προσπάθεια. Έτσι µπορεί να 

επιτευχθεί αποκέντρωση, ευελιξία και µεγαλύτερη αποδοτικότητα. 

 

 Φήµη στην αγορά: Η χρήση τον αξιών της εταιρείας στο σχηµατισµό εταιρικής 

ταυτότητας θεωρείται ότι µπορεί να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας στους 

πελάτες, προµηθευτές και διανοµείς και να οδηγήσει έτσι σε µεγαλύτερη συνεργασία. 

 

 Φήµη στην κοινωνία: Η χρήση των αξιών της εταιρείας στο σχηµατισµό εταιρικής 

ταυτότητας θεωρείται ότι µπορεί να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας στους πολίτες 

και να οδηγήσει τελικά σε µειωµένο ανταγωνισµό των επιχειρήσεων. 

 

 

 

                                                           
2 La Rue Tone Hosmer, The Ethics of Management,  2007 
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Όλοι αυτοί οι λόγοι τελικά δείχνουν ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την 

ηθική ως στρατηγική απλά για να πετύχουν τους στόχους τους. Η καθηγήτρια Paine 

προτείνει ότι η ηθική δέσµευση και τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα δεν είναι 

συνώνυµες έννοιες, αλλά µπορούν να αναπαρασταθούν ως δύο τεµνόµενοι κύκλοι σε 

ένα διάγραµµα Vain. Εποµένως είναι πολύ στενή η σχέση τους και για αυτό το λόγο 

υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ηθική στις µέρες µας. 

 Ένας άλλος λόγος για το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ηθική είναι ότι οι 

αποφάσεις που λαµβάνονται σήµερα έχουν ηθικές επιπτώσεις µελλοντικά. Είναι 

γεγονός ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες επηρεάζουν το µέλλον, και µε αυτό 

εννοούµε ότι πράξεις και αποφάσεις που λαµβάνονται σήµερα έχουν ηθικές 

επιπτώσεις στις µέρες, τους µήνες και τα χρόνια που ακολουθούν. Πολλές από αυτές 

τις επιπτώσεις είναι µη αναστρέψιµες και για το λόγο αυτό πρέπει η ηθική να 

υιοθετείται στο παρόν, προτού να είναι ήδη αργά.  

Τρία πράγµατα αναµένονται από τις επιχειρήσεις σήµερα. Το πρώτο είναι να 

µπορούν να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων και αποφάσεών τους στο µέλλον. 

Το δεύτερο είναι να επιλέξουν τις αρχές που θα τους επιτρέπουν να επιτύχουν το 

πρώτο. Το τρίτο είναι να αναθεωρήσουν µερικές σηµαντικές απόψεις που επιβάλλουν 

την επιστήµη των µελλοντικών µελετών. 

Η αρχική άποψη είναι ότι οι τωρινές πράξει: τον επιχειρήσεων έχουν ήδη 

επηρεάσει το µέλλον. Η κατάσταση αυτή παροµοιάζεται µε τη σκιά κάποιου που 

περπατάει µε τον ήλιο στη πλάτη, η οποία φταίει νωρίτερα από τον ίδιο, και γι1 αυτό 

λέµε ότι οι σηµερινέ: πράξεις σκιάζουν το µέλλον. Σύµφωνα µε την Elise Βouldins το 

παρόν είναι εκτεταµένο (extended) και εκτείνεται εκατό χρόνια στο παρελθόν και 

εκατό χρόνια στο µέλλον. Το µέλλον εποµένως είναι αποτέλεσµα αυτών που έγιναν, 

αυτών που γίνονται και αυτών που θα γίνουν. (Ε. Boulding, 1978). 
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1.2.7. 10 µύθοι για την εταιρική ηθική 

Οι µύθοι αφθονούν για την εταιρική ηθική. Μερικοί από αυτούς τους µύθους 

προκύπτουν από τη γενική σύγχυση για την έννοια της ηθικής. Άλλοι µύθοι 

προκύπτουν από τις στενές ή απλοϊκές απόψεις των ηθικών διληµµάτων. 

 

Μύθος 1ος : Η εταιρική ηθική είναι περισσότερο ένα θέµα θρησκείας από οτι 

διαχείρισης. 

 

Η Diane Kirrane, στο Μanaging Values, «Μια Συστηµατική εκδοχή στην 

εταιρική ηθική»  αναφέρει: Μια συστηµατική προσέγγιση στην επιχειρησιακή 

ηθική, (Training and Development Journal, November 1990), βεβαιώνει ότι  

«αλλάζοντας τις αξίες ή τις ψυχές των ανθρώπων δεν είναι ο στόχος ενός 

οργανωτικού προγράµµατος ηθικής - η διαχείριση των αξιών και της 

σύγκρουσης µεταξύ τους είναι…» 

 

Μύθος 2ος : Οι υπάλληλοί µας είναι ηθικοί και άρα δεν χρειάζεται να δίνουµε 

προσοχή στην εταιρική ηθική. 

 

Τα περισσότερα από τα ηθικά διλήµµατα που αντιµετωπίζονται από τους 

διευθυντές στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα σύνθετα. Ο Wallace εξηγεί ότι 

κάποιος ξέρει πότε υπάρχει µια σηµαντική ηθική σύγκρουση όταν υπάρχει µια 

παρουσία α) που η σηµαντική αξία συγκρούεται µεταξύ των διαφορετικών 

συµφερόντων, β) των πραγµατικών εναλλακτικών λύσεων  που είναι ισότητα 

δικαιολογήσιµες, και γ) σηµαντικές συνέπειες  «στους συµµέτοχους» στην 

κατάσταση. Ο Kirrane αναφέρει ότι όταν εµφανίζεται το θέµα της εταιρικής 

ηθικής, οι άνθρωποι γρήγορα θα µιλήσουν για το χρυσό κανόνα, την τιµιότητα 

και την ευγένεια. Αλλά όταν παρουσιάζονται  τα σύνθετα ηθικά διλήµµατα, οι 

περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει µια ευρεία «γκρίζα 

περιοχή» κατά τη προσπάθεια να εφαρµοστούν οι ηθικές αρχές. 
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 3ος Μύθος: Η εταιρική ηθική είναι µια πειθαρχία που οδηγείται καλύτερα από 

τους φιλοσόφους, τους ακαδηµαϊκούς και τους θεολόγους. 

 

Η έλλειψη συµµετοχής των ηγετών και των διευθυντών στη λογοτεχνία και τις 

συζητήσεις περί εταιρικής ηθικής έχει οδηγήσει πολλούς να θεωρούν ότι η 

εταιρική ηθική είναι µια µανία ή µια µετακίνηση, που έχει λίγα να κάνει µε τις 

καθηµερινές πραγµατικότητες της διεύθυνσης µιας οργάνωσης. Θεωρούν ότι η 

εταιρική ηθική είναι πρώτιστα µια σύνθετη φιλοσοφική συζήτηση ή µια 

θρησκεία. Εντούτοις, η εταιρική ηθική είναι µια διοικητική πειθαρχία µε µια 

προγραµµατική προσέγγιση που περιλαµβάνει διάφορα πρακτικά εργαλεία. Τα 

διοικητικά προγράµµατα ηθικής έχουν τις πρακτικές εφαρµογές σε άλλους 

τοµείς των διοικητικών περιοχών, επίσης. 

 

4ος Μύθος: Η εταιρική ηθική είναι πολύ αόριστη- βεβαιώνει µόνο το προφανές 

 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι κώδικες της ηθικής, ή οι κατάλογοι ηθικών 

αξιών τους οποίους η οργάνωση επιδιώκει, είναι µάλλον περιττοί επειδή 

αντιπροσωπεύουν τις αξίες στις οποίες η καθεµία πρέπει φυσικά να επιδιώξει. 

Εντούτοις, η αξία των κωδίκων ηθικής σε µια οργάνωση είναι η προτεραιότητά 

της και στρέφεται σχετικά µε ορισµένες ηθικές αξίες σε εκείνο τον εργασιακό 

χώρο. Παραδείγµατος χάριν, είναι προφανές ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 

είναι τίµιοι. Εντούτοις, εάν µια οργάνωση αγωνίζεται γύρω από τις 

συνεχόµενες περιπτώσεις της εξαπάτησης στον εργασιακό χώρο, µια 

προτεραιότητα στην τιµιότητα είναι πολύ έγκαιρη -- και η τιµιότητα πρέπει να 

απαριθµηθεί στον κώδικα εκείνης της οργάνωσης της ηθικής.  
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5ος Μύθος: Η εταιρική ηθική είναι ένα θέµα των καλών τύπων που κάνουν κριτική 

στους κακούς τύπους. 

 

Μερικοί συγγραφείς φαίνονται να απαιτούν ένα ηθικό υψηλό έδαφος 

θρηνώντας την κακή συνθήκη της επιχείρησης και των διευθυντών της. 

Εντούτοις, εκείνοι οι άνθρωποι που στιχουργούνται καλά στη διαχείριση 

των οργανώσεων συνειδητοποιούν τόσο ότι οι καλοί άνθρωποι µπορούν να 

λάβουν κακά µέτρα, ιδιαίτερα όταν είναι στρεσαρισµένος ή συγκεχυµένος. 

(Η πίεση ή η σύγχυση δεν είναι δικαιολογίες για τις ανήθικες ενέργειες - 

είναι λόγοι.) Η διαχείριση ηθικής στον εργασιακό χώρο περιλαµβάνει όλους 

εµάς που δουλεύουµε µαζί για να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλον να 

παραµείνει ηθικός και για να εργαστούµε µέσω της σύγχυσης και των 

αγχωτικών ηθικών διληµµάτων. 

 

 

6ος Μύθος: Η Εταιρική ηθική είναι ο νέος αστυφύλακας της γειτονιάς στο 

τετράγωνο. 

 

Πολλοί θεωρούν ότι η εταιρική ηθική είναι ένα πρόσφατο φαινόµενο λόγω της 

αυξανόµενης προσοχής στο θέµα από τη λαϊκή και διοικητική λογοτεχνία. 

Εντούτοις, η εταιρική ηθική γράφτηκε 2.000 έτη πριν – τουλάχιστον, από τον 

Κικέρωνα που έγραψε για το θέµα επάνω στα καθήκοντά του. Η εταιρική ηθική 

έχει πάρει περισσότερη προσοχή πρόσφατα λόγω της κοινωνικής µετακίνησης 

ευθύνης που άρχισε στη δεκαετία του 1960. 
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7ος Μύθος: Η ηθική δεν διοικείται 

 

Πραγµατικά, η ηθική πάντα «ρυθµίζεται» -- αλλά, πάρα πολύ συχνά, έµµεσα. 

Παραδείγµατος χάριν, η συµπεριφορά του σύγχρονου ηγέτη της οργάνωσης 

ιδρυτή ή είναι µια ισχυρή ηθική επιρροή, ή οδηγία εάν, στη συµπεριφορά ή 

τους υπαλλήλους στον εργασιακό χώρο. Οι στρατηγικές προτεραιότητες 

(µεγιστοποίηση κέρδους, επεκταµένος µερίδιο αγοράς, κόβοντας δαπάνες, 

κ.λπ.) µπορούν να είναι πολύ ισχυρές επιρροές στην ηθική. Οι νόµοι, οι 

κανονισµοί και οι κανόνες επηρεάζουν άµεσα τις συµπεριφορές για να είναι 

ηθικότεροι, συνήθως µε έναν τρόπο που βελτιώνει γενικό τον καλό ή/και 

ελαχιστοποιεί τη ζηµιά στην κοινότητα. Μερικοί είναι ακόµα δύσπιστοι για 

την εταιρική ηθική, θεωρώντας δεν µπορεί να διαχειριστεί τις αξίες σε µια 

οργάνωση. Ο Donaldson και ο και ο  Davis (Management Decision, V28, N6) 

σηµειώνουν ότι η διαχείριση, σε τελευταία ανάλυση, είναι ένα σύστηµα αξίας.  

 

8ος. Μύθος: Η εταιρική ηθική και η κοινωνική ευθύνη είναι το ίδιο πράγµα. 

 

Το κίνηµα κοινωνικής ευθύνης είναι µια πτυχή της γενικής πειθαρχίας της 

εταιρικής ηθικής. Ο Madsen και ο Shafritz βελτιώνουν τον ορισµό της 

εταιρικής ηθικής ώστε να είναι: 1) µια εφαρµογή της ηθικής στην εταιρική 

κοινότητα, 2) ένας τρόπος να καθοριστεί αρµοδιότητα για τις επιχειρησιακές 

συναλλαγές, 3) ο προσδιορισµός της σηµαντικής επιχείρησης και των 

κοινωνικών ζητηµάτων, και 4) µια κριτική της επιχείρησης. Τα στοιχεία 3 και 

4 είναι συχνά θέµατα κοινωνικής ευθύνης. (Έχει υπάρξει πολλή δηµόσια 

συζήτηση και γράψιµο για τα στοιχεία 3 και 4. Εντούτοις, πρέπει περισσότερο 

να γραφτεί για τα στοιχεία 1 και 2, για το πώς η εταιρική ηθική µπορεί να 

ρυθµιστεί.) Τα άρθρα για την κοινωνική ευθύνη συχνά δεν εξετάζουν τα 

πρακτικά θέµατα την ηθική στον εργασιακό χώρο, π.χ., αναπτυσσόµενος 

κώδικας, η ενηµέρωση αστυνοµεύει και οι διαδικασίες, πλησιάζουν στην 

επίλυση των ηθικών διληµµάτων, κ.λπ. 
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9ος Μύθος: Η εταιρεία µας δεν έχει πρόβληµα µε το νόµο, έτσι είµαστε ηθικοί. 

 

Κάποιος µπορεί συχνά να είναι ανήθικος, όµως να λειτουργεί µέσα στα όρια 

του νόµου, π.χ., παρακρατά τις πληροφορίες από τους ανωτέρους, µεταποιεί  

τους προϋπολογισµούς, παραπονεθείτε συνεχώς για άλλους, κ.λπ. Εντούτοις, η 

παράβαση του νόµου αρχίζει συχνά µε την ανήθικη συµπεριφορά που έχει 

περάσει απαρατήρητη. 

 

10ος Μύθος: Η διαχείριση της ηθικής στον εργασιακό χώρο έχει λίγη πρακτική 

σχετικότητα. 

 

Η διαχείριση της ηθικής στον εργασιακό χώρο περιλαµβάνει τον προσδιορισµό 

και την προτεραιότητα στις αξίες για να καθοδηγήσουν τις συµπεριφορές στην 

οργάνωση, και καθιερώνοντας τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες για να 

εξασφαλίσει εκείνες τις συµπεριφορές διευθύνεται. Μια δύναµη καλεί αυτήν 

την «διαχείριση αξιών.» Η διαχείριση αξιών είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντική 

σε άλλες πρακτικές διαχείρισης, π.χ., διαχειρισµένος την ποικιλοµορφία, τη 

συνολική ποιοτική διαχείριση και το στρατηγικό προγραµµατισµό. 
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1.2.8. 8 οδηγίες για τη διαχείριση της ηθικής στον εργασιακό χώρο 

Οι ακόλουθες οδηγίες εξασφαλίζουν ότι το διοικητικό πρόγραµµα ηθικής 

χρησιµοποιείται σε ένα σηµαντικό τρόπο 

 

1. Αναγνώριση ότι η εταιρική ηθική είναι µια διαδικασία. 

Η ηθική είναι ένα θέµα αξιών και σχετικών συµπεριφορών. Οι αξίες 

διακρίνονται µέσω της διαδικασίας της τρέχουσας αντανάκλασης. Εποµένως, τα 

προγράµµατα ηθικής µπορούν να φανούν προσανατολισµένα από τις περισσότερες 

πρακτικές διαχείρισης. Οι διευθυντές τείνουν να είναι δύσπιστοι των 

προσανατολισµένων δραστηριοτήτων, και προτιµούν αντ' αυτού τις διαδικασίες που 

στρέφονται στα προϊόντα µε τις µετρήσεις. Εντούτοις, οι πεπειραµένοι διευθυντές 

συνειδητοποιούν ότι τα προϊόντα των τυποποιηµένων πρακτικών διαχείρισης 

(προγραµµατισµός, οργάνωση, δραστηριοποίηση, έλεγχος) είναι µόνο απτές 

αντιπροσωπεύσεις των πολύ προσανατολισµένων πρακτικών. Παραδείγµατος χάριν, 

η διαδικασία του στρατηγικού προγραµµατισµού είναι σηµαντικότερη από το σχέδιο 

που παράγεται µε τη διαδικασία. Το ίδιο πράγµα ισχύει για τη διαχείριση ηθικής. Τα 

προγράµµατα ηθικής παράγουν τα προϊόντα, π.χ., τους κώδικες, τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες, τα στοιχεία προϋπολογισµών, τα συναγµένος πρακτικά, τις µορφές 

έγκρισης, τα ενηµερωτικά δελτία, κ.λπ. Εντούτοις, η σηµαντικότερη πτυχή από ένα 

διοικητικό πρόγραµµα ηθικής είναι η διαδικασία της αντανάκλασης και του διαλόγου 

που παράγει αυτά τα προϊόντα. 

 

2. Η κατώτατη γραµµή ενός προγράµµατος ηθικής ολοκληρώνει τις 

προτιµηµένες συµπεριφορές στον εργασιακό χώρο 

Όπως µε οποιαδήποτε διοικητική πρακτική, η σηµαντικότερη έκβαση είναι οι 

συµπεριφορές που προτιµώνται από την οργάνωση. Το καλύτερο των ηθικών τιµών 

και των προθέσεων είναι σχετικά χωρίς νόηµα εκτός αν παράγουν την έκθεση και 

ακριβώς τις συµπεριφορές στον εργασιακό χώρο. Γίαυτό οι πρακτικές που παράγουν 

τους καταλόγους ηθικών αξιών, ή οι κώδικες της ηθικής, πρέπει επίσης να 

παραγάγουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και την κατάρτιση που µεταφράζουν 

εκείνες τις τιµές στις κατάλληλες συµπεριφορές. 
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3. Ο καλύτερος τρόπος να αντιµετωπιστούν τα ηθικά διλήµµατα είναι να 

αποφευχθούν. 

Γίαυτό οι πρακτικές όπως η ανάπτυξη των κωδίκων της ηθικής και των 

κωδίκων δεοντολογίας είναι τόσο σηµαντικές. Η ανάπτυξή τους ευαισθητοποιεί τους 

υπαλλήλους στις ηθικές εκτιµήσεις και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες της ανήθικης 

συµπεριφοράς που εµφανίζεται κατά πρώτο λόγο. 

 

4. Λάβετε αποφάσεις ηθικής κατά οµάδες, και κάνετε το κοινό αποφάσεων, 

ανάλογα µε την περίπτωση.   

Αυτό παράγει συνήθως τις αποφάσεις καλύτερης ποιότητας µε τη συµπερίληψη 

των διαφορετικών ενδιαφερόντων και των προοπτικών, και αυξάνει την αξιοπιστία 

της διαδικασίας απόφασης και την έκβαση µε τη µείωση της υποψίας της άδικης 

προκατάληψης 

 

5. Ενσωµατώστε τη διαχείριση ηθικής µε άλλες πρακτικές διαχείρισης. 

Κατά την ανάπτυξη της δήλωσης τιµών κατά τη διάρκεια του στρατηγικού 

προγραµµατισµού, περιλάβετε τις ηθικές τιµές που προτιµώνται στον εργασιακό 

χώρο. Κατά την ανάπτυξη των πολιτικών προσωπικού, απεικονίστε σε ποιες ηθικές 

τιµές θα επιθυµούσατε να είστε οι πιο προεξέχων στον πολιτισµό της οργάνωσης και 

έπειτα τις πολιτικές σχεδίου για να παραγάγετε αυτές τις συµπεριφορές. 

 

6. Χρησιµοποιείστε διαγώνιων λειτουργικών οµάδων κατά την ανάπτυξη 

και την εκτέλεση του διοικητικού προγράµµατος ηθικής 

Είναι ζωτικής σηµασίας ότι οι υπάλληλοι της οργάνωσης αισθάνονται ένα 

αίσθηµα συµµετοχής και ιδιοκτησίας στο πρόγραµµα εάν πρόκειται να εµµείνουν στις 

ηθικές τιµές του. Εποµένως, περιλάβετε τους υπαλλήλους στην ανάπτυξη και τη 

λειτουργία του προγράµµατος. 
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7. Συγχώρεση αξίας 

Αυτό µπορεί να ηχήσει µάλλον θρησκευτικό ή ηθικολόγο σε µερικούς, αλλά είναι 

πιθανώς το σηµαντικότερο συστατικό οποιασδήποτε διοικητικής πρακτικής. Ένα 

διοικητικό πρόγραµµα ηθικής µπορεί καταρχάς πραγµατικά να αυξήσει τον αριθµό 

ηθικών ζητηµάτων που εξετάζονται επειδή οι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στο 

περιστατικό τους. Συνεπώς, µπορούν να υπάρξουν περισσότερες περιπτώσεις για να 

εξετάσουν την ανήθικη συµπεριφορά των ανθρώπων. Το σηµαντικότερο συστατικό 

για την παραµονή ηθικό προσπαθεί να είναι ηθικό. Εποµένως, οι άνθρωποι βοήθειας 

αναγνωρίζουν και εξετάζουν τα λάθη τους και τα υποστηρίζουν έπειτα για να 

συνεχίσουν να προσπαθούν λειτουργούν ηθικά. 

 

8. Σηµειώστε ότι η προσπάθεια να λειτουργήσει κάποιος ηθικά κάνοντας 

µερικά λάθη είναι καλύτερο από το να µην προσπαθεί καθόλου. 

Μερικές οργανώσεις έχουν γίνει ευρέως γνωστές επειδή λειτουργούν κατά 

τρόπο ιδιαίτερα ηθικό, π.χ., Ben και Jerrys, Johnson και Johnson, Aveda, τη Hewlett 

Packard, κ.λπ. ∆υστυχώς, φαίνεται ότι όταν επιτυγχάνει µια οργάνωση αυτήν την 

ισχυρή δηµόσια εικόνα, έχει τοποθετηθεί σε ένα βάθρο από µερικούς συγγραφείς 

εταιρικής ηθικής. Όλες οι οργανώσεις αποτελούνται από τους ανθρώπους και οι 

άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Εντούτοις, όταν γίνεται ένα λάθος από οποιεσδήποτε από 

αυτές τις οργανώσεις, η οργάνωση έχει έναν µακροχρόνιο τρόπο να πέσει. Στην όλο 

και περισσότερο κρίσιµη κοινωνία µας, αυτές οι οργανώσεις κατηγορούνται για την 

ύπαρξη υποκριτικές και είναι σύντοµα από τους κοινωνικούς κριτικούς. Αυτό είναι 

εξαιρετικά ανεπιτυχές. Είναι η προσπάθεια που µετρά και φέρνει την ειρήνη του 

µυαλού.  
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1.2.9. Σωστή οργάνωση του κώδικα ηθικής 

 
Αν η οργάνωσή είναι αρκετά µεγάλη, π.χ., περιλαµβάνει διάφορα µεγάλα 

προγράµµατα ή τµήµατα, ο manager µπορεί να θελήσει να αναπτύξει έναν γενικό 

εταιρικό κώδικα ηθικής και έπειτα ένα χωριστό κώδικα να καθοδηγεί κάθε ένα από 

τα προγράµµατα ή τα τµήµατά.   Οι κώδικες δεν πρέπει να αναπτυχθούν από το 

ανθρώπινο δυναµικό ή τα νοµικά τµήµατα µόνο, όπως πάρα πολύ συχνά γίνεται. Οι 

κώδικες είναι ανεπαρκείς εάν προορίζονται µόνο να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές 

είναι νόµιµες. Όλο το προσωπικό πρέπει να δει το πρόγραµµα ηθικής καθοδήγησης 

από την ανώτερη διαχείριση. 

 

Κατά την ανάπτυξη κωδικών ηθικής πρέπει να:  

 

1. Αναθεωρήσετε οποιεσδήποτε αξίες πρέπει να εµµείνουν σε  σχετικούς 

νόµους και κανονισµούς   

Αυτό εξασφαλίζει στην οργάνωσή ότι δεν παραβαίνει οποιωνδήποτε από τους. 

(Εάν παραβεί οποιωνδήποτε από αυτούς, καλύτερα να εκθέσετε αυτήν την 

παραβίαση από το να δοκιµάσετε να κρύψετε το πρόβληµα. Συχνά, µια 

αναφερόµενη παραβίαση παράγει περισσότερη ηπιότητα από την ανίχνευση 

εξωτερικών όψεων µιας µη καταγγελθείσας παραβίασης, ιδιαίτερα ανά νέα 

οµοσπονδιακή προτεραιότητα αύξησης οδηγιών καταδίκης.) ∆ώστε περισσότερη 

σηµασία στις αξίες που θα βοηθήσουν την οργάνωσή να λειτουργήσει για να 

αποφύγει αυτούς τους νόµους και για να ακολουθήσουν τους απαραίτητους 

κανονισµούς. 

 

2. Αναθεωρήσετε ποιες αξίες παράγουν τα 3 ή 4 κορυφαία γνωρίσµατα ενός 

ιδιαίτερα ηθικούς προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Π.χ. για τους λογιστές: αντικειµενικότητα, εµπιστευτικότητα, ακρίβεια, κ.λπ. 

Προσδιορίστε ποιες τιµές παράγουν τις συµπεριφορές που εκθέτουν αυτά τα 

γνωρίσµατα. 
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3. Αναγνωρίστε ποιες είναι οι αξίες που απαιτούνται για να αντιµετωπιστούν 

τα τρέχοντα προβλήµατα της εταιρείας. 

Αναθέστε σε έναν ή δύο βασικούς ανθρώπους να πάρετε συνέντευξη από το 

βασικό προσωπικό για να συλλέξει τις περιγραφές σηµαντικών ζητηµάτων στον 

εργασιακό χώρο. Συλλέξτε τις περιγραφές των συµπεριφορών που παράγουν τα 

ζητήµατα. Εξετάστε ποια από αυτά είναι ηθικά, π.χ., τα ζητήµατα που αφορούν το 

σεβασµό, τη δικαιοσύνη και την τιµιότητα. Προσδιορίστε τις συµπεριφορές που 

απαιτούνται για να επιλυθούν αυτά τα ζητήµατα. Προσδιορίστε ποιες τιµές θα 

παρήγαγαν εκείνες τις προτιµηµένες συµπεριφορές.  

 

4. Προσδιορίστε οποιεσδήποτε αξίες που απαιτούνται, βασισµένοι στα 

συµπεράσµατα κατά τη διάρκεια του στρατηγικού προγραµµατισµού.   

Πληροφορίες αναθεώρησης από την SWOT ανάλυση σας (που προσδιορίζει τις 

δυνάµεις της οργάνωσης, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές).  

 

5. Εξετάστε οποιεσδήποτε κορυφαίες ηθικές αξίες που η δύναµη τους είναι 

βραβευθείσα από τους συµµέτοχους.   

Παραδείγµατος χάριν, εξετάστε τις προσδοκίες των υπαλλήλων, των πελατών/των 

πελατών, των προµηθευτών, των χρηµατοδοτών, των µελών της τοπικής 

κοινότητας, κ.λπ. 

 

6. Συλλέξτε από τα ανωτέρω βήµατα, τις κορυφαίες πέντε έως δέκα ηθικές 

αξίες που είναι υψηλές προτεραιότητες στην εταιρεία. 

 

7. ∆ιατυπώστε των κώδικα ηθικής έτσι ώστε όλοι οι υπάλληλοι να µπορούν να 

προσαρµοστούν. 
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8. ∆είτε τα αποτελέσµατα από τα βασικά µέλη της εταιρείας. 

 

9. Αναγγείλετε και διανείµετε το νέο κώδικα της ηθικής. 

 

10. Ενηµερώστε τον κώδικα τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

 
11.  Συνθέστε τον κώδικα ηθικής σας,  προσπαθήστε να συνδέσετε µε κάθε 

αξία, δύο συµπεριφορές παραδείγµατα που απεικονίζουν κάθε αξία. 

Οι κριτικοί των κωδίκων της ηθικής βεβαιώνουν ότι φαίνονται κακοί επειδή 

πολλοί απαριθµούν µόνο τις ηθικές αξίες και δεν συνδέουν αυτές τις αξίες µε 

παραδειγµάτων  συµπεριφορών. 
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1.3. Το µέλλον της ηθικής 

1.3.1. Η εταιρική ηθική του µέλλοντος 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί ασκούν σηµαντική επίδραση στις ζωές των 

ανθρώπων. Η επίδραση αυτή εκτείνεται πέρα από τους υπαλλήλους, τους 

προµηθευτές, τους διανοµείς και τους πελάτες. Επίσης εκτείνεται και πέρα από το 

παρόν. Οτιδήποτε κάνει µια επιχείρηση στο παρόν έχει συνέπειες για το µέλλον 

πολλών ανθρώπων. Οι συνέπειες αυτές, µάλιστα, είναι πολλές φορές οριστικές και 

αµετάκλητες. Έτσι. λοιπόν, η δύναµη που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις να επηρεάζουν 

το µέλλον της ανθρωπότητας ολόκληρης και του πλανήτη ακόµη, απαιτεί µια ηθική 

του µέλλοντος. Η ηθική αυτή, µάλιστα, θα πρέπει να έχει εφαρµογή στο παρόν γιατί 

µπορεί να είναι πολύ αργά για µια ηθική κριτική αν οι συνέπειες έχουν ήδη επέλθει. 

Εµείς επιλέγουµε για το µέλλον που δηµιουργούµε. Υπάρχουν εναλλακτικές 

καταστάσεις γι΄ αυτό και προτείνεται η ηθική του µέλλοντος. Πρόκειται για µια ηθική 

στάση και πρακτικές σχετικά µε τις πιθανές µελλοντικές καταστάσεις που 

διαµορφώνουν οι σηµερινές πρακτικές. 

Τρεις είναι οι κύριες περιοχές που µας βοηθούν να κατανοήσουµε το τι ακριβώς 

αναµένεται από τις εταιρικές επιχειρήσεις σήµερα. Πρώτον, οι επιχειρήσεις αυτές θα 

πρέπει να ενταχθούν σε ένα εκτεταµένο παρόν ώστε να διαφωτιστεί η σκιά τους στο 

µέλλον. ∆εύτερον, θα πρέπει να εξεταστούν οι αξίες µε βάση τις οποίες οι 

επιχειρήσεις αυτές σχεδιάζουν το µέλλον και πως η ηθική του µέλλοντος επηρεάζει 

τις αξίες αυτές. Τρίτον, θα πρέπει να γίνει µια ανασκόπηση των ηθικών τάσεων που 

αποτελούν τη βάση για τις µελλοντικές µελέτες.3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Corporate ethical futures: responsibility for the shadow on the future of today’s ethical corporations, 
Ted Fuller Teesside Business School, University of Teesside, Borough Road, Middlesbrough, Tees 
Valley TSI 3BA, UK. Fiona Tilley: School of the Environment, Leeds Institutefor Environmental 
Schience and Management, University of Leeds, UK.). 
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1.3.2. Η σκιά στο µέλλον ενός εκτεταµένου παρόντος 

 

Το σηµείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι ενέργειες του παρόντος ασκούν 

σηµαντική επίδραση στο µέλλον. Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιείται η µεταφορά της 

σκιάς για να δηλώσει τον προάγγελο των γεγονότων. Ταξιδεύοντας µε την πλάτη 

στον ήλιο (στο παρελθόν) η σκιά σου ταξιδεύει πιο µπροστά από εσένα. Μια ηθική 

στάση, λοιπόν, θα πρέπει να αναγνωρίζει την επίδραση στον χρόνο των τωρινών 

ενεργειών. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι το µέλλον είναι ήδη καθορισµένο αλλά ότι το 

µέλλον είναι προϊόν όσων έχουν γίνει, όσων συµβαίνουν και όσων θα συµβούν. Θα 

πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ουδέτερη επίδραση στο 

µέλλον αλλά ότι ασκούν θετική και αρνητική επίδραση στο µέλλον των ευρύτερων 

κοινωνιών και όχι µόνο των µετόχων τους και ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις 

ευθύνες τόσο γι' αυτό όσο και για τη παροντική απεικόνιση του επιθυµητού 

µέλλοντος. 

Καµία επιχείρηση δεν παράγει ουδέτερες µελλοντικές καταστάσεις. Αυτή είναι, 

άλλωστε, και η δύναµη που έχουν οι επιχειρήσεις, να αλλάζουν το µέλλον. Μια πολύ 

σηµαντική ιδέα όσον αφορά στην ηθική είναι και αυτή της διαρκούς ανάπτυξης. 

Στόχος της είναι η ικανοποίηση των παρόντων γενεών χωρίς να υποβιβάζονται οι 

µελλοντικές γενεές. Μια τέτοια αξία επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι τρέχουσες 

δραστηριότητες επηρεάζουν τις µελλοντικές γενεές. Για την εκτίµηση της ηθικής του 

µέλλοντος κάθε επιχείρησης, ουσιαστικά εξετάζεται το πώς οι ηθικές αξίες και οι 

κώδικες καθοδηγούν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και κρίσεις για το µέλλον 

που οι ίδιες δηµιουργούν και µε ποια µέτρα εκτιµώνται οι µελλοντικές επιδράσεις των 

τρεχουσών ενεργειών. 

Είναι πολύ εύκολο, από την άλλη πλευρά, να διαφύγει µια επιχείρηση της 

ευθύνης του µέλλοντος µεταθέτοντας το ενδιαφέρον σε αυτό. Όπως υποστηρίζει και ο 

Richard Slaughter, είναι εύκολο να αποποιηθείς των ευθυνών του παρόντος 

δραπετεύοντας σε ευτυχισµένες καταστάσεις είτε του µέλλοντος είτε του 

παρελθόντος. Σ' αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις διατείνονται ότι µπορούν και 

δηµιουργούν καλύτερο µέλλον, χωρίς όµως να διευκρινίζουν πως δηµιουργείται το 

µέλλον αυτό και για ποιους είναι καλύτερο. 
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1.3.3. Αρχές και µέθοδοι για µελλοντική σκέψη 

 

Από την πλευρά της επιχείρησης η σκέψη για την µελλοντική πορεία της 

επιχείρησης συνδέεται µε τη στρατηγική. Ακόµη όµως και για τα άτοµα που έχουν 

στρατηγικούς ρόλους και λαµβάνουν υπόψη το µέλλον, τα χρονικά όρια που 

σχετίζονται µε τον µελλοντικό προσανατολισµό είναι µικρά. Η κύρια τάση είναι το 

εταιρικό χρονοδιάγραµµα να περιορίζεται στο άµεσο παρόν ή σε ένα εκτεταµένο 

παρόν. 

Επίσης, µπορεί να σηµειωθεί ότι ενώ οι επιχειρήσεις έχουν µικρή αίσθηση 

έλεγχου του µέλλοντος δαπανούν σηµαντικό χρόνο και πνευµατική προσπάθεια για 

να σχεδιάσουν ισχυρές αντιστάσεις από τις απειλές και τους κινδύνους µελλοντικών 

γεγονότων και καταστάσεων. Το ερώτηµα που γεννιέται στο σηµείο αυτό αφορά στο 

ποιες είναι οι ηθικές διαστάσεις αυτών των προσπαθειών καθώς και των 

επακόλουθων αποφάσεων και ενεργειών. ∆υο είναι οι περιοχές που πρέπει να 

εστιάσει κανείς σχετικά µε τον µελλοντικό προσανατολισµό των επιχειρήσεων. Θα 

πρέπει να κατανοήσει τις δυναµικές του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις 

αναµενόµενες αλλαγές του και να αναµένει τις επιδράσεις των ενεργειών της 

επιχείρησης, εκτιµώντας το κατά πόσο αυτές θα παράγουν τα αποτελέσµατα που 

επιθυµεί το management και οι µέτοχοι. Η οργανωσιακή στρατηγική, εποµένως, 

ενσωµατώνοντας την ηθική της διάσταση, αποτελεί το ταίριασµα της επιχείρησης µε 

το περιβάλλον της. 

 

1.3.4. Μελέτες για το ηθικό µέλλον 

 

∆εν υπάρχει ένα µοναδικό σύστηµα αξιών για τις µελέτες σχετικά µε το µέλλον. 

Ωστόσο, αναφέρουµε δυο αξίες που είναι κεντρικής σηµασίας στο χώρο αυτό. Η 

πρώτη αξία σχετίζεται µε την έρευνα. Το να σχεδιάζει κανείς µελλοντικές 

καταστάσεις, όταν αυτό γίνεται µάλιστα µε αυστηρό τρόπο, αποτελεί µια ερευνητική 

διαδικασία, νια παράδειγµα η διαδικασία εφαρµογής ιδεών και ανακάλυψης σχετικών 

απόψεων και ιδεών που οδηγούν στην απόκτηση γνώσης. Η δεύτερη αξία έχει να 

κάνει µε την διατήρηση και ανάπτυξη της ανθρωπότητας, των ανθρώπων που ζουν 

τώρα και στο µέλλον.  
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Η αξία αυτή συνδέεται βαθιά µε την ιδέα της διαρκούς ανάπτυξης. Επιπλέον 

πρεσβεύει την αντιµετώπιση όλων των ανθρώπων µε σεβασµό και ισότητα, 

αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. 

 

 

1.3.5. Χαρτογράφηση των επιχειρήσεων µε βάση τον 

επιχειρηµατικό τους προσανατολισµό σε σχέση µε το ηθικό µέλλον 

 

Η θεµελιώδης µήτρα που σχηµατίζεται µας επιτρέπει να χαρτογραφήσουµε και 

να συγκρίνουµε διαφορετικές επιχειρήσεις µε βάση τον ηθικό και µελλοντικό τους 

προσανατολισµό. 

Η µήτρα αυτή όπως φαίνεται στο σχήµα 8, είναι διαιρεµένη σε τέσσερα 

τεταρτηµόρια καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει τη διαφορετική σχέση που 

υπάρχει µεταξύ του µελλοντικού προσανατολισµού µιας επιχείρησης και της ηθικής 

του διάστασης. Οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται στο πρώτο τεταρτηµόριο 

ονοµάζονται «Προοδευτικές επιχειρήσεις µε προσανατολισµό προς τα πίσω». Αυτές 

οι επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν ρητά µελλοντικές τεχνικές και αρχές στη διοίκηση 

των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευθυνών τους. Τους απασχολεί η καταγραφή 

της παρελθούσας και παροντικής καθηµερινής τους απόδοσης καθώς επίσης οι 

αποφάσεις τους στοχεύουν στη µείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

συνεπειών µε τρόπους πέρα από τους συµβατικούς. 

Oι επιχειρήσεις που χαρτογραφούνται στο δεύτερο τεταρτηµόριο ονοµάζονται 

«Προοδευτικές επιχειρήσεις µε προσανατολισµό προς τα εµπρός». Αυτές οι 

επιχειρήσεις επιδεικνύουν µια µελλοντικά προσανατολισµένη προσέγγιση στη 

διαχείριση και καταγραφή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευθυνών. Οµοίως µε 

τις επιχειρήσεις στο πρώτο τεταρτηµόριο, προσπαθούν να µειώσουν τις οικολογικές 

τους συνέπειες καταναλώνοντας λιγότερους πόρους και παράγοντας λιγότερα 

απόβλητα. Επιπλέον, η συµµετοχή τους σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού περιεχοµένου ξεπερνούν τα συµβατικά δεδοµένα. 
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Οι επιχειρήσεις που χαρτογραφούνται στο τρίτο τεταρτηµόριο χαρακτηρίζονται 

ως «Συµβατικές επιχειρήσεις µε προσανατολισµό προς τα πίσω». Αυτές οι 

επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν ρητά µελλοντικές τεχνικές και αρχές στη διοίκηση 

των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευθυνών τους. Οµοίως µε τις επιχειρήσεις στο 

πρώτο τεταρτηµόριο, ασχολούνται µε την καταγραφή της παρελθούσας και 

παροντικής τους απόδοσης. Καθοδηγούνται από συµβατικές επιχειρηµατικές αξίες 

της µεγιστοποίησης του κέρδους, ενώ οι επιχειρηµατικές τους ευθύνες και 

πρωτοβουλίες περιορίζονται στο να ικανοποιούν τις παραδοσιακές απαιτήσεις των 

µετόχων. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται στο τέταρτο τεταρτηµόριο 

χαρακτηρίζονται ως «Συµβατικές επιχειρήσεις µε προσανατολισµό προς τα εµπρός». 

Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν µελλοντικές µεθόδους και αρχές αλλά όχι στη 

διαχείριση και καταγραφή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους ευθυνών. 

Οµοίως µε τις επιχειρήσεις στο τρίτο τεταρτηµόριο ακολουθούν µια συµβατική 

προσέγγιση στη διαχείριση των επιχειρηµατικών τους ευθυνών. ∆εν έχει 

προσδιοριστεί ακόµη, όµως, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναλογεί σε κάθε 

τεταρτηµόριο. Για κάτι τέτοιο απαιτείται σίγουρα περαιτέρω έρευνα. 
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1.4. Ηθική και αµοιβές των CEO. 

 

Επιπρόσθετα, ένα µεγάλο θέµα που έχει προκόψει στη µετά Enron / WorldCom 

εποχή, είναι κατά πόσο οι CEO εταιρειών µε υψηλή φήµη ηθικής επιδεικνύουν ηθική 

ηγεσία τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατοµικό επίπεδο. Μια έρευνα του Peter και της 

Sarah Stamvick (2003) εξετάζει τη σχέση ανάµεσα στην ηθική φήµη 90 ηθικών 

εταιρειών, στις ετήσιες αµοιβές των CEO τους και στη χρηµατοοικονοµική απόδοση. 

Οι 90 εταιρείες, είναι αυτές µε τις υψηλότερες αξιολογήσεις από το περιοδικό 

Business Ethics, σε θέµατα όπως υπηρεσίες στο περιβάλλον και βαθµός υποστήριξης 

στους διάφορους stakeholders, περιλαµβανοµένων των µετόχων και της κοινωνίας ως 

σύνολο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας δε βρέθηκε σχέση ανάµεσα 

στις αµοιβές των CEO και την οικονοµική απόδοση των εταιρειών, µιας και οι 

χαµηλότερα και οι υψηλότερα αµειβόµενοι CEO ήταν σης εταιρείες µε µέτρια 

οικονοµική απόδοση ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό µέτρια αµειβόµενων CEO ήταν 

στις εταιρείες µε χαµηλή οικονοµική απόδοση. 

Επιπλέον, δε βρέθηκε σχέση ούτε ανάµεσα στις αµοιβές των CEO και την 

ηθική φήµη των εταιρειών µιας και οι χαµηλά αµειβόµενοι CEO ήταν σε εταιρείες µε 

µέτρια επίδοση σε ηθική φήµη. οι υψηλά αµειβόµενοι ήταν σε εταιρείες µε υψηλή 

φήµη και οι µέτρια αµειβόµενοι σε εταιρείες µε χαµηλή ηθική φήµη. ∆ε βρέθηκε 

επίσης σχέση ούτε ανάµεσα σε ηθική φήµη και χρηµατοοικονοµική απόδοση.  

Το πιο ουσιαστικό συµπέρασµα αυτής της έρευνας είναι ότι από τις 90 

εταιρείες, οι 74 ήταν κερδοφόρες και ο µέσος ετήσιος µισθός τον CEO ήταν S5.957 

εκατοµµύρια όταν ο ετήσιος µισθός για τις µη κερδοφόρες ήταν $6.487 εκατοµµύρια. 

∆ηλαδή, η έρευνα έδειξε ότι εταιρείες που έχαναν χρήµατα έδιναν τους µεγαλύτερους 

µισθούς στους CEO κάτι το οποίο δείχνει αρνητική σχέση των εταιρικών ηθικών 

προτύπων και των ατοµικών ηθικών προτύπων των CEO. Αυτό προκαλεί έκπληξη 

αφού θα αναµέναµε ότι οι CEO θα ήταν το παράδειγµα και οι ηθικοί ηγέτες και στην 

πράξη. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1.Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική επίδοση 

 

Μεγάλο µέρος της προηγούµενης θεωρητικής και εµπειρικής έρευνας έχει 

προσπαθήσει να ερευνήσει τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση των εταιριών. Η θεωρητική έρευνα είναι κυρίως 

βασισµένη στη µικροοικονοµική θεωρία και πιο συγκεκριµένα στη θεωρία της 

παραγωγικής εταιρίας. Η εµπειρική έρευνα έχει αναπτυχθεί γύρω από δύο τοµείς 

ενδιαφέροντος. Στο πρώτο µέρος, διάφοροι ερευνητές ερευνούν πώς µπορεί να 

µετρηθεί η χρηµατοοικονοµική απόδοση. Έχουν υπάρξει διάφορα µέτρα µέτρησης 

της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης. Παραδείγµατος χάριν το ROR (Revenue On 

Return) το οποίο αποκαλύπτει το ποσό που κερδίζει µια επιχείρηση σε σχέση µε τις 

πωλήσεις της, το ROA (Return On Assets) το οποίο καθορίζει τη δυνατότητα µιας 

εταιρείας να χρησιµοποιήσει το ενεργητικό της και το ROE (Return On Equity) το 

οποίο αποκαλύπτει ποιοι επενδυτές παίρνουν «πίσω» τις επενδύσεις τους. Το 

πλεονεκτήµατα των οικονοµικών µέτρων - δεικτών είναι η ευκολία του υπολογισµού 

τους και ότι οι ορισµοί τους συµφωνούνται παγκοσµίως. Παραδοσιακά, η επιτυχία 

ενός συστήµατος αξιολόγησης της επιχείρησης έχει να κάνει µε τη χρήση 

οικονοµικών δεικτών (Tangen, 2003).  Ο πίνακας 2 παρουσιάζει µια επισκόπηση των 

αναθεωρηµένων δεικτών της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης.  

 

 



--------------Εταιρική ηθική και Χρηματοοικονομική επίδοση--------------- 

 

46 

 

Πίνακας 2.  Μέτρα µέτρησης χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 
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Ένα δεύτερο σκέλος της εµπειρικής βιβλιογραφίας εξετάζει πώς οι οικονοµικοί 

και µη οικονοµικοί παράγοντες, όπως η δύναµη χρέους, η ρευστότητα, η 

κεφαλαιοποίηση, η επένδυση, το µέγεθος, η ηλικία, η θέση και η απόδοση εξαγωγής 

έχουν επιρροή στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στην αύξηση κεφαλαίου των 

εταιριών.  

Η δύναµη του χρέους µετριέται από την αναλογία του συνολικού χρέους προς 

την εγγύτητα (depth/equity). Παρουσιάζει το βαθµό στον οποίο µια επιχείρηση 

χρησιµοποιεί τα δανεισµένα σε αυτήν χρήµατα. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που είναι σε 

κίνδυνο πτώχευσης, εάν είναι ανίκανες να κάνουν τις πληρωµές των χρεών τους, 

µπορεί επίσης να είναι ανίκανοι να βρουν νέους δανειστές στο µέλλον. Η δύναµη του 

χρέους δεν είναι πάντα κακή, εντούτοις  µπορεί να αυξήσει την επιστροφή των 

µετόχων στην επένδυσή τους ώστε να κάνει καλή χρήση των φορολογικών 

πλεονεκτηµάτων που συνδέονται µε το δανεισµό. Η θεωρία ανταλλαγής  (Bradley, 

Jarrell και Kim, 1984  Harris και Raviv, το 1991) προτείνει ότι κάθε εταιρία 

καθορίζει µια συγκεκριµένη βέλτιστη αναλογία depth/equity µε την εξισορρόπηση 

της παρούσας αξίας των αναµενόµενων οριακών οφελών της δύναµης (πρώην 

φορολογική αποταµίευση λόγω πληρωµένων χρεών) ενάντια στην παρούσα αξία των 

αναµενόµενων πρόσθετων δαπανών της δύναµης. Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία, κάθε 

επιχείρηση δανείζεται προκειµένου να κινηθεί βαθµιαία προς τη βέλτιστη αναλογία 

depth/equity της, η οποία µεγιστοποιεί στη συνέχεια την αγοραστική αξία της (που 

δίνεται από την παρούσα αξία του ποσού των αναµενόµενων δαπανών και των 

κερδών του χρέους). Επιπλέον οι Jensen (1986) και Zwiebel (1996)   υποστήριξαν ότι 

το αυξανόµενο χρέος µπορεί να µειώσει την πιθανότητα ανάληψης µιας εταιρίας µε 

την παράδοση των διευθυντών σε µια αποδοτικότερη εταιρική στρατηγική. Κατά 

συνέπεια, υπάρχει είτε µια αρνητική, είτε µια θετική επιρροή της δύναµης του χρέους 

στην χρηµατοοικονοµική απόδοση των εταιριών.  

Η ρευστότητα αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο η προέλευση υποχρεώσεων 

χρεών που οφείλεται στους επόµενους 12 µήνες µπορεί να πληρωθεί από τα µετρητά 

ή το ενεργητικό που θα µετατραπεί σε µετρητά.  

 

 



--------------Εταιρική ηθική και Χρηματοοικονομική επίδοση--------------- 

 

48 

Μετριέται συνήθως από τα ενεργητικά τρέχοντα στοιχεία του παθητικού (τρέχουσα 

αναλογία). Παρουσιάζει τη δυνατότητα να µετατραπεί ένα προτέρηµα σε µετρητά 

γρήγορα και απεικονίζει τη δυνατότητα της εταιρίας να διαχειριστεί το κεφάλαιο 

κίνησης όταν κρατιέται σε κανονικά επίπεδα. 

 Ένα σύνηθες επιχείρηµα για να δικαιολογηθεί η απόφαση µιας εταιρίας να 

διατηρήσει την υπερβολική ρευστότητα στο ενεργητικό της αφορά ι τα θεωρητικά και 

προληπτικά κίνητρα. Μια εταιρία µπορεί να χρησιµοποιήσει το ρευστό ενεργητικό 

της για να χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις της όταν η 

εξωτερική χρηµατοδότηση δεν είναι διαθέσιµη ή είναι πάρα πολύ δαπανηρή.  

Αφ' ενός, η υψηλότερη ρευστότητα θα επέτρεπε σε µια εταιρία να αντικρούσει τα 

απροσδόκητα απρόβλεπτα έξοδα και για να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της κατά 

τη διάρκεια των περιόδων χαµηλών αποδοχών (Opler κ.ά. 1999, Myers, 1977, Kim 

κ.ά. 1998).  Σε αντίθεση µε τους παραπάνω ισχυρισµούς, οι Hvide και These (2007), 

βασιζόµενοι σε ένα µη θεωρητικό µοντέλο, των Evans & Jovanovic (1989), 

προτείνουν ότι ένα µέτριο ποσό ρευστότητας µπορεί να ωθήσει την επιχειρηµατική 

απόδοση, αλλά ότι µια αφθονία ρευστότητας µπορεί να κάνει περισσότερη ζηµιά από 

καλό. Εποµένως, η επίδραση της ρευστότητας στη χρηµατοοικονοµική απόδοση των 

εταιριών είναι διφορούµενη. 

 Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης ή η αναλογία των πάγιων ενεργητικών στο 

συνολικό ενεργητικό, µετρά το βαθµό στον οποίο τα πάγια ενεργητικά 

χρηµατοδοτούνται από το κεφάλαιο των ιδιοκτητών. Μια υψηλή αναλογία δείχνει µια 

ανεπαρκή χρήση του κεφαλαίου κίνησης που µειώνει τη δυνατότητα της εταιρίας να 

φέρει τους απολογισµούς αποδεκτούς και σηµαίνει συνήθως µια χαµηλή επιφύλαξη 

µετρητών. Αυτό µπορεί συχνά να περιορίσει τη δυνατότητα της εταιρίας να 

ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Τα πάγια 

ενεργητικά για να συµπληρώσουν συνολικά την αναλογία προτερηµάτων έχουν 

δυσµενείς επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της εταιρίας (Notta Ο. και Vlachvei Α., 

2007  Agiomirgiannakis κ.ά. 2006). Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο µειωµένο επίπεδο 

ενεργητικών που θα µπορούσε να οδηγήσει σε ένα χαµηλότερο επίπεδο πωλήσεων, 

δεδοµένου ότι η εταιρία θα είναι ελλιπής απαραίτητων υλικών, αποθεµάτων, κ.λπ., µε 

ένα µειωµένο επίπεδο δραστηριότητας συνολικά.  
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Η καθαρή επένδυση (αναλογία της καθαρής επένδυσης στο συνολικό 

ενεργητικό) αναφέρεται σε µια δραστηριότητα των εξόδων, η οποία αυξάνει τη 

διαθεσιµότητα των σταθερών κύριων αγαθών ή τα µέσα παραγωγής. Η καθαρή 

επένδυση είναι τα συνολικά έξοδα στη νέα σταθερή επένδυση µείον την 

αντικατάσταση, η οποία αντικαθιστά απλά τα υποτιµηµένα κύρια αγαθά.  

Αυτή η αναλογία βοηθά να δώσει µια αίσθηση του ποσού των χρηµάτων που µια 

επιχείρηση ξοδεύει στα κύρια στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τις διαδικασίες 

(όπως η ιδιοκτησία, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός). Η συνεχής επένδυση στην 

αρχή του κύκλου ζωής µιας εταιρίας είναι κρίσιµη επειδή η ωφέλιµη ζωή του 

υπάρχοντος κεφαλαίου µικραίνει µε την πάροδο του χρόνου.  

Το ποσό καθαρής επένδυσης έναντι τέτοιων πραγµάτων όπως το εισόδηµα θα 

διαφέρει µεταξύ των βιοµηχανιών και µεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα µε πόσο 

υψηλής έντασης κεφαλαίου η επιχείρηση είναι. Αυτή η αναλογία συσχετίζεται θετικά 

µε τη σταθερή απόδοση δεδοµένου ότι οι νέες επενδύσεις επεκτείνουν την παραγωγή 

και την παραγωγική ικανότητα ταµειακών ροών της εταιρίας (Agiomirgiannakis κ.ά., 

2006).  

Το µέγεθος της εταιρίας έχει επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική απόδοσή της 

από πολλές απόψεις. Οι µεγάλες εταιρίες µπορούν να εκµεταλλευτούν την ύπαρξη 

οικονοµιών κλίµακας και έτσι να γίνουν αποδοτικότερες έναντι των µικρών εταιριών. 

Επιπλέον, οι µικρές εταιρίες έχουν λιγότερη δύναµη από τις µεγάλες εταιρίες  και ως 

εκ τούτου τους είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν µε τις µεγάλες εταιρίες ιδιαίτερα 

στις ανταγωνιστικές αγορές. Από την άλλη µεριά, καθώς οι εταιρίες γίνονται 

µεγαλύτερες, πάσχουν από ελλείψεις-ανεπάρκειες, που οδηγούν στην κατώτερη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση. Η θεωρία, εποµένως, είναι διφορούµενη στην ακριβή 

σχέση µεταξύ του µεγέθους της εταιρείας και της χρηµατοοικονοµικής της απόδοσης 

(Majumdar, 1997, p.233). 

 Όσον αφορά τη ηλικία, οι παλαιότερες εταιρίες είναι πιο πεπειραµένες, έχουν 

απολαύσει τα οφέλη, δεν είναι επιρρεπείς στα «στοιχεία του παθητικού της νεότητας» 

(Stinchcombe, 1965), και µπορούν, εποµένως, να απολαύσουν την ανώτερη απόδοση. 

Οι παλαιότερες εταιρίες µπορούν επίσης να ωφεληθούν από αποτελέσµατα φήµης, τα 

οποία επιτρέπουν να κερδίσουν ένα υψηλότερο περιθώριο στις πωλήσεις. 
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 Όµως οι παλαιότερες εταιρίες είναι επιρρεπής σε αδράνεια, και η 

γραφειοκρατική οστεοποίηση που πηγαίνει µαζί µε την ηλικία, έχουν αναπτύξει τη 

ρουτίνα, οι η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά, οπότε 

σ'αυτή την περίπτωση µια αντίστροφη σχέση µεταξύ της ηλικίας και της 

αποδοτικότητας θα µπορούσε να παρατηρηθεί.  

Οι παλαιότερες εταιρίες είναι απίθανο να έχουν την ευελιξία να διενεργήσουν τις 

γρήγορες προσαρµογές σε  µεταβαλλόµενες περιστάσεις και είναι πιθανό να χάσουν 

από τις νεώτερες, και πιο ευκίνητες, εταιρίες. (Marshall, 1920) Κατά συνέπεια τα 

αποτελέσµατα µπορούν να αποκαλύψουν παρεξηγήσεις µεταξύ της ηλικίας και της 

σταθερής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης.  

Με τη ραγδαία πρόοδο στη µεταφορά και τις επικοινωνίες, ο ρόλος της 

τοποθεσίας στον καθορισµό της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης της εταιρείας µπορεί 

να µειωθεί, όσον αφορά τους παράγοντες που µπορούν να είναι εύκολα πηγάζοντες 

στις περιοχές στις ελεύθερης αγοράς οικονοµίες, όπως το κεφάλαιο, αγαθά, και την 

τεχνολογία. (Li, 2004). Εντούτοις, τα υποµένοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε 

µια σφαιρική οικονοµία βρίσκονται όλο και περισσότερο στα τοπικά θέµατα- γνώση, 

σχέσεις, και κίνητρα που οι απόµακροι ανταγωνιστές δεν µπορούν να φτάσουν 

(Porter, 1998). Τέτοια πλεονεκτήµατα είναι συγκεκριµένα για µια ιδιαίτερη θέση και 

έτσι ακίνητα. Προκειµένου να προσεγγιστούν τέτοια πλεονεκτήµατα, µια εταιρία 

πρέπει να εντοπίσει την εγγύτητά τους.  

Η απόδοση εξαγωγής είναι η σχετική επιτυχία ή η αποτυχία των προσπαθειών 

µιας εταιρίας ή ενός έθνους για να πωλήσει τα εσωτερικά-παραχθείσα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε άλλα έθνη. Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά µε τη διεθνή ανταλλαγή. Η 

πρώτη, (κλασσική θεωρία) αναγνωρίζει τα οφέλη του εµπορίου. Η δεύτερη 

ασχολείται µε τη δυνατότητα που έχουν µερικές βιοµηχανίες να ωφεληθούν από τον 

ξένο ανταγωνισµό και άλλες να βλαφθούν (νέες εµπορικές θεωρίες). 
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2.1.1. Η Κουλτούρα ως παράγοντας επιρροής  

Μεγάλη προσοχή έχει στραφεί στο αν η ύπαρξη µιας ισχυρής εταιρικής 

κουλτούρας  επηρεάζει τη σταθερή απόδοση (O'Reilly και Chatman, 1996: 166). 

Αυτή η υπόθεση είναι βασισµένη στη διαισθητικά ισχυρή ιδέα ότι οι εταιρείες 

ωφελούνται ιδιαίτερα από το να έχει παρακινούν τους υπαλλήλους που αφιερώνονται 

στους κοινούς στόχους (π.χ., Peters και Waterman, 1982,   Deal and Kennedy, 1982  

Kotter και Heskett, 1992). Συγκεκριµένα, τα οφέλη απόδοσης µιας ισχυρούς 

εταιρικής κουλτούρας θεωρούνται ότι µπορούν να προέλθουν από τρεις συνέπειες: 

ενισχυµένος συντονισµός και έλεγχος µέσα στη σταθερή, βελτιωµένη ευθυγράµµιση 

στόχου µεταξύ της εταιρίας και των µελών της, και την αυξανόµενη προσπάθεια 

υπαλλήλων. Υπέρ αυτού του επιχειρήµατος, οι ποσοτικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι 

οι εταιρίες µε την ισχυρή εταιρική κουλτούρα ξεπερνούν τις εταιρίες µε την αδύναµη 

κουλτούρα (Kotter και Heskett, 1992  Gordon και DiTomaso, 1992  Burt και λοιποί., 

1994). 

 

2.1.2. Ορισµός εταιρικής κουλτούρας. 

Έρευνες επισηµαίνουν ότι όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται από τα 

διευθυντικά στελέχη η ανάγκη δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι τρόποι 

διοίκησης προσωπικού που βασίζονται στη διαταγή και στο λεπτοµερή έλεγχο 

αντικαθίστανται από µεθόδους που ενθαρρύνουν αυτονοµία, ανάληψη ευθυνών, 

υποβολή προτάσεων και νέων ιδεών µε επίκεντρο πάντα τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και την  υπηρέτηση του πελάτη. Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 

περιβάλλοντος η δηµιουργία ενός συστήµατος κοινών αξιών δηλαδή µιας ισχυρής 

εταιρικής κουλτούρας είναι απαραίτητη και θεωρείται ότι υποστηρίζει την αφοσίωση 

και υποκίνηση, δηµιουργώντας  ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση 

(Schermerhorn J., Hunt J. and Osborn R.1994).  

Εταιρική κουλτούρα είναι το σύνολο των αξιών, ο τρόπος σκέψης και οι 

στάσεις που διέπουν τα µέλη µιας οργάνωσης και διδάσκονται στα νέα µέλη. Αυτό 

συχνά αναφέρεται και σαν “χαρακτήρας του οργανισµού”. Η εταιρική κουλτούρα 

ενσωµατώνει τα οράµατα των ιδρυτών της εταιρείας και συνεχίζει να επηρεάζει και 

να καθοδηγεί την εκάστοτε διοίκηση.  
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Η εταιρική κουλτούρα θεωρείται ως η αόρατη δύναµη που κρύβεται πάντα 

πίσω από τις δραστηριότητες ενός οργανισµού οι οποίες µπορούν να παρατηρηθούν 

και να µετρηθούν. Είναι, κατά γενική οµολογία, η ενέργεια που κινητοποιεί τους 

ανθρώπους να δράσουν. Υποστηρίζεται, µάλιστα, ότι η κουλτούρα είναι για µια 

επιχείρηση ότι η προσωπικότητα για ένα άτοµο, δίνοντας προσανατολισµό και 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις στην πρώτη (Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 

1994). 

Το βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικής κουλτούρας είναι ότι µεταδίδεται στα 

νέα µέλη της επιχείρησης ως ο σωστός τρόπος συµπεριφοράς, διαιωνίζοντας µε τον 

τρόπο αυτό την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης (Maull et al., 2001, όπως 

αναφέρεται στο Z. Irani, A. Beskese and P. E. D. Love, 2004). Ένας γενικά 

αποδεκτός ορισµός που περιλαµβάνει αυτό το χαρακτηριστικό δόθηκε από τον Schein 

(1984) και είναι ο ακόλουθος: 

‘Η επιχειρηµατική κουλτούρα αποτελεί ένα υπόδειγµα βασικών υποθέσεων που µια 

συγκεκριµένη οµάδα έχει αναπτύξει και καθιερώσει και το οποίο έχει αποδειχθεί 

έγκυρο µετά από εφαρµογή χρόνων στην αντιµετώπιση εσωτερικών προβληµάτων αλλά 

και προβληµάτων προσαρµογής στο εξωτερικό περιβάλλον. Εν συνεχεία, οι βασικές 

αυτές αρχές διδάσκονται στα νέα µέλη της οργάνωσης ως ο σωστός τρόπος σκέψης και 

αντιµετώπισης τέτοιων προβληµάτων.’ Επιπλέον, οι Johnson και Scholes εισήγαγαν 

την ιδέα της “πολιτισµικής συνταγής” στα πλαίσια της οποίας η κουλτούρα γίνεται 

αντιληπτή ως η σύνθεση πολλών µεταβλητών συµπεριλαµβανοµένων του τύπου 

ηγεσίας, των µύθων που κυριαρχούν, των αποδεκτών τελετουργικών και συµβόλων, 

της µορφής της οργανωσιακής δοµής, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των 

συστηµάτων διοίκησης και λειτουργίας. Ακόµη, η δηµιουργία και η επιλογή των 

κατάλληλων λύσεων µπορεί να ενισχυθεί αλλά και να περιοριστεί από τη φύση της 

εταιρικής κουλτούρας καθώς και η επιτυχής υλοποίησης της επιθυµητής λύσης θα 

εξαρτάται από τη συνεργασία των ατόµων στα διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας της 

οργάνωσης τα οποία επηρεάζονται άµεσα από την επικρατούσα εταιρική κουλτούρα 

(Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 1994). Η διατήρηση µιας ηγεσίας, η 

σταθερότητα των υπαλλήλων, η γεωγραφική συγκέντρωση, η ύπαρξη µικρών οµάδων 

και η επιτυχία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη µιας ισχυρής κουλτούρας. 

 

2.1.3. Σχέση κουλτούρας – επιχειρηµατικής επίδοσης. 
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Στον 21ο αιώνα, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι τα διευθυντικά στελέχη 

θα µπορούσαν να ωφεληθούν από τη γνώση της κουλτούρας ανεξαρτήτου 

εθνικότητας. Η παγκόσµια αγορά, ειδικά στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται από ποικιλία. 

Επιπλέον, η διεθνής επιχειρηµατικότητα είναι υπό αλλαγή εξαιτίας των 

συγχωνεύσεων, των εξαγορών και των στρατηγικών συµµαχιών, στα πλαίσια των 

οποίων κάθε εταίρος έχει τη δική του οργανωσιακή κουλτούρα την οποία καλείται να 

συνδυάσει µε αυτή των άλλων εταίρων. Για την επιτυχία τέτοιων ενώσεων, τα 

διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να επιδιώκουν την ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των 

δυο ή και περισσότερων οργανωσιακών τύπων κουλτούρας που εµπλέκονται. Στην 

πραγµατικότητα, η κουλτούρα επηρεάζει κάθε πλευρά της επιχειρηµατικότητας και 

του management ακόµη και του στρατηγικού σχεδιασµού. Για την επίτευξη των 

επιχειρηµατικών στόχων κρίνεται απολύτως αναγκαία η κατανόηση της κουλτούρας 

καθώς και η ύπαρξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διαχείριση της.  Η επιρροή 

της κουλτούρας στο management επηρεάζει την αντίληψη των ατόµων της 

επιχείρησης για το τι συµβαίνει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό τις αντιδράσεις τους. Το πώς αντιλαµβάνονται και 

ανταποκρίνονται στις εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές καθώς και το 

κατά πόσο οι αντιδράσεις αυτές είναι αυθόρµητες ή επιβεβληµένες εξαρτάται από την 

επικρατούσα κουλτούρα στην οποία συµµορφώνονται (Eamonn P. Sweeney and 

Glenn Hardaker, 1994). Για ένα αποτελεσµατικό management θα πρέπει να 

κατανοηθούν οι διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους αντιλαµβάνονται την 

κουλτούρα µιας επιχείρησης οι διαφορετικές οµάδες που αναπτύσσονται στα πλαίσιά 

της αλλά και οι διαφορετικές οµάδες που αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός 

πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος. Κανένας manager δεν µπορεί να επιβιώσει και να 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά, οδηγώντας την επιχείρηση σε αύξηση της 

επιχειρηµατικής της απόδοσης, αν δεν έχει κατανοήσει πρώτα την πολυπλοκότητα 

του διοικείν σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Μπορούµε, µάλιστα, να 

προβλέψουµε ότι οι επιχειρήσεις θα απαιτούν ολοένα και πιο ικανούς manager οι 

οποίοι θα είναι σε θέση να εκπαιδευτούν και να προσαρµοστούν επιτυχώς στις όποιες 

διαφορές και µεταβολές της κουλτούρας.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα 

αποτύχουν στη διεθνή αγορά καθώς η κουλτούρα επηρεάζει την ικανότητα της 
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επιχείρησης να διαχειρίζεται αλλαγές στη στρατηγική που υιοθετεί κατά περίπτωση 

(Roger Darby, 1995).  

Έτσι λοιπόν, η οργανωσιακή στρατηγική, η οποία στοχεύει στην αύξηση των 

επιχειρηµατικών κερδών, µπορεί να κατανοηθεί και να αναλυθεί αποτελεσµατικά 

µόνο σε συνάρτηση µε τις βασικές αξίες και την κουλτούρα που επηρεάζουν 

βασικούς στρατηγικούς παράγοντες. Στρατηγικές αλλαγές δεν θα πρέπει να 

υλοποιούνται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επικρατούσα κουλτούρα καθώς αυτή 

µπορεί να διευκολύνει είτε να εµποδίσει οποιοδήποτε στάδιο της αλλαγής, είτε 

πρόκειται γι’ αυτό του εντοπισµού των αναγκαίων αλλαγών είτε αυτό της υλοποίησης 

της επιθυµητής στρατηγικής. Κατά συνέπεια υπάρχει σχέση µεταξύ της κατανόησης 

της κουλτούρας, του στρατηγικού σχεδιασµού και της απόδοσης των επιχειρήσεων 

(Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 1994). Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης 

οι σχέσεις µεταξύ κουλτούρας και χρηµατοοικονοµικών είναι πολύπλοκες και έχουν 

υποστεί ριζικές αλλαγές. Η τοπική κοινωνία συνήθως επηρεάζεται και 

προσαρµόζεται στις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις της παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµικής κοινότητας και η κουλτούρα από µόνη της αποτελεί ένα κύριο 

χαρακτηριστικό που επιδρά σηµαντικά στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Μια 

ισχυρή επιχειρηµατική κουλτούρα διευκολύνει την οµαλή ροή πληροφοριών και 

ευνοεί την ύπαρξη αρµονίας µεταξύ των µελών. Βελτιώσεις, λοιπόν, στην κουλτούρα 

και την εσωτερική επικοινωνία αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών, εσωτερικών 

και εξωτερικών, κάτι που είναι απαραίτητο για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και 

κερδοφορία (Karathanos, 1998, όπως αναφέρεται στο Z. Irani, A. Beskese and P. E. 

D. Love, 2004). Υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες η επιχειρηµατική κουλτούρα 

επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων και τη συµπεριφορά. Ωστόσο οι τέσσερις βασικοί 

τοµείς στους οποίους όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν και να 

εφαρµόσουν σωστά τις επιταγές του συστήµατος αξιών τους είναι: η αντιµετώπιση 

των πελατών, η αντιµετώπιση του ανθρώπινου δυναµικού της ίδιας της επιχείρησης, η 

απόδοση της επιχείρησης και η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Φυσικά , η 

κουλτούρα µέσα στην οργάνωση επίσης συνδέεται πολύ µε τη δυνατότητα της 

εταιρίας να ισορροπήσει αποτελεσµατικά τα ηθικά αιτήµατα των πολλαπλάσιων 

συµµετόχων.  
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Οι εταιρίες που αναπτύσσουν σκόπιµα και καλλιεργούν µια κουλτούρα υπέρ-

συµµετόχων πρέπει να είναι αποτελεσµατικότερες στην ανάπτυξη µιας περιεκτικής 

κατανόησης των αιτηµάτων των ιδρυτικών συµµετόχων (Jones κ.ά., 2007). 

 

2.2. Η ανάγκη για ηθική στα χρηµατοοικονοµικά 

Μερικοί κυνικοί κοροϊδευτικά αρνούνται ότι υπάρχει οποιαδήποτε ηθική στα 

χρηµατοοικονοµικά, ειδικά στη Γουόλ Στριτ. Αυτή η άποψη εκφράζεται στο βιβλίο  

The Complete Book of Wall Street Ethics, το οποίο υποστηρίζει ότι γεµίζει «ένα κενό 

διάστηµα στα ράφια οικονοµικών βιβλίων όπου µια εκτίµηση της ηθικής πρέπει να 

είναι.»4 Φυσικά, οι σελίδες είναι όλες  κενές! Εντούτοις, η αντανάκλαση της στιγµής 

αποκαλύπτει ότι η χρηµατοοικονοµική θα ήταν αδύνατη χωρίς ηθική. Η ίδια η πράξη 

της τοποθέτησης των χρηµάτων µας στα χέρια άλλων ανθρώπων απαιτεί την 

απέραντη εµπιστοσύνη. Ένας ανέµπιστος χρηµατιστής ή ασφαλιστής, όπως ένας  

ανέλπιστος παθολόγος ή ένας πληρεξούσιος, βρίσκει λίγους κτήτορες για τις 

υπηρεσίες του. Τα οικονοµικά σκάνδαλα µας συγκλονίζουν ακριβώς επειδή 

περιλαµβάνουν ανθρώπους και όργανα που θα έπρεπε να είµαστε σε θέση να 

εµπιστευθούµε. 

Η χρηµατοοικονοµική ηθική είναι  κάτι πολύ περισσότερο από την 

εµπιστοσύνη. Εντούτοις, ένας πλήρης απολογισµός της ανάγκης για την ηθική στη 

χρηµατοοικονοµική δεν είναι δυνατός σε µερικές λέξεις. Κατ' αρχάς, η 

χρηµατοοικονοµική δεν είναι µια σαφώς ευπροσδιόριστη ασχολία ή ένα επάγγελµα. 

Όπως την ιατρική, στη νοµική, στην  εφαρµοσµένη µηχανική, στη λογιστική, και σε 

άλλα, η χρηµατοοικονοµική περιλαµβάνει ιδιαίτερα  συγκεκριµένες γνώσεις, αλλά οι 

άνθρωποι που εκπαιδεύονται στη χρηµατοοικονοµική συµµετέχουν σε ένα πολύ 

ευρύτερο εύρος δραστηριοτήτων. Οι λογιστές, σε αντίθεση, κάνουν την ίδια σχεδόν 

εργασία σε κάθε περίσταση  και σε διαφορετικές λογιστικές καταστάσεις µε 

αποτέλεσµα την αύξηση σε παρόµοια ηθικά προβλήµατα που µπορούν να 

προσδιοριστούν και να εξεταστούν σε έναν κώδικα της ηθικής.  

 

                                                           
4 Jay L. Walker, “The Complete Book of Wall Street Ethics”, New York 
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Κατά συνέπεια, η λογιστική ηθική, όπως η  ηθική της ιατρικής, της νοµικής, και της 

εφαρµοσµένης µηχανικής, εστιάζει στα ηθικά προβλήµατα µιας σχετικά οµοιόµορφης 

δραστηριότητας. Αν και οι κώδικες της ηθικής υπάρχουν για µερικούς ειδικούς τοµείς 

στη χρηµατοοικονοµική, όπως οι οικονοµικοί σύµβουλοι και οι ασφαλιστικοί 

ασφαλιστές, η ιδέα ενός ενιαίου κώδικα της ηθικής για την καθεµία στη 

χρηµατοοικονοµική είναι µη πρακτική. 

∆εύτερον, η ηθική της χρηµατοοικονοµικής ενδιαφέρεται όχι απλώς για τα 

ηθικά προβλήµατα των ατόµων σε µια συγκεκριµένη κατηγορία δραστηριοτήτων ή 

επαγγέλµατος αλλά επίσης µε τα προβλήµατα στις χρηµατιστικές αγορές και τα 

χρηµατιστικά όργανα.  

 

 

2.2.1. Πού απαιτείται η εταιρική ηθική 

Η χρηµατοοικονοµική ενδιαφέρεται ευρέως για την παραγωγή, την κατανοµή, και 

τη διαχείριση των νοµισµατικών πόρων για οποιοδήποτε σκοπό. Περιλαµβάνει την 

προσωπική χρηµατοοικονοµική, µε την οποία τα άτοµα αποταµιεύουν, επενδύουν, 

και δανείζονται χρήµατα από τις τράπεζες προκειµένου να ευκολύνουν τις ζωές τους, 

την εταιρική χρηµατοοικονοµική, µε την οποία οι επιχειρησιακές οργανώσεις 

αυξάνουν το κεφάλαιο τους, κυρίως µέσω του ζητήµατος των αποθεµάτων και των 

δεσµών, και το κατορθώνουν προκειµένου να συµµετέχουν στην χρηµατοοικονοµική 

παραγωγή  και τα δηµόσια οικονοµικά, µε τα οποία οι κυβερνήσεις αυξάνουν το 

εισόδηµα µε τη βοήθεια της φορολογίας και του δανεισµού και το ξοδεύουν για να 

παρέχουν τις υπηρεσίες για τους πολίτες τους. Αυτή η χρηµατοοικονοµική 

δραστηριότητα διευκολύνεται από τις χρηµατιστικές αγορές, στις οποίες τα χρήµατα 

και τα οικονοµικά όργανα κυκλοφορούν στο εµπόριο, και από τους οικονοµικούς 

µεσάζοντες, όπως οι τράπεζες και άλλοι οικονοµικοί φορείς παροχής υπηρεσιών, οι 

οποίες διευκολύνουν τις οικονοµικές συναλλαγές. 
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Η ηθική στη χρηµατοοικονοµική αποτελείται από τους ηθικούς κανόνες που 

ισχύουν για την χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα που διαδεδοµένη ευρέως. Ότι η 

χρηµατοοικονοµική διευθύνεται σύµφωνα µε τους ηθικούς κανόνες είναι µεγάλης 

σπουδαιότητας, όχι µόνο λόγω του κρίσιµου ρόλου που έχει στις οικονοµικές, 

προσωπικές, πολιτικές, και κοινωνικές σφαίρες αλλά και λόγω των ευκαιριών για τα 

µεγάλα οικονοµικά κέρδη που µπορούν να βάλουν στον πειρασµό τους ανθρώπους 

για να ενεργήσουν ανήθικα. Πολλοί από τους ηθικούς κανόνες στη 

χρηµατοοικονοµική ενσωµατώνονται στους νόµους και τον κυβερνητικό κανονισµό 

και επιβάλλονται από τα δικαστήρια και τους ρυθµιστικούς οργανισµούς.  

Η ηθική διαδραµατίζει έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο,  κατ' αρχάς, µε την 

καθοδήγηση του σχηµατισµού των νόµων και των κανονισµών και, κατά δεύτερον, 

µε την καθοδήγηση της συµπεριφοράς στις περιοχές που δεν κυβερνώνται από τους 

νόµους και τους κανονισµούς. Γενικά, οι ηθικοί κανόνες απεικονίζουν τη 

συµπεριφορά στις οικονοµικές δραστηριότητες που προκύπτουν από τις θεµελιώδεις 

ηθικές αρχές. 

Παρά την ποικιλοµορφία των οικονοµικών ρόλων και των δραστηριοτήτων, µια 

κατανόηση της ανάγκης για την ηθική στη χρηµατοοικονοµική µπορεί να αναπτυχθεί 

γύρω από τέσσερα ευρέα θέµατα: 

 

1. Η ηθική απαιτείται στις χρηµατιστικές αγορές. 

Οι οικονοµικές συναλλαγές πραγµατοποιούνται χαρακτηριστικά στις 

αγορές και προϋποθέτουν ορισµένους ηθικούς κανόνες και προσδοκίες της 

ηθικής συµπεριφοράς. Ο πιο βασικός από αυτούς είναι µια απαγόρευση 

ενάντια στην απάτη και τη χειραγώγηση, αλλά, γενικότερα, οι κανόνες και οι 

προσδοκίες για τις αγορές ενδιαφέρονται για τη δικαιοσύνη, η οποία 

εκφράζεται συχνά ως πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών. Άνισες 

πληροφορίες, διαπραγµατευτική δύναµη, και πόροι είναι κάποιοι από τους 

πολλούς παράγοντες που µπορούν να αλλάξουν τις χρηµατοοικονοµικές 

αγορές. Εκτός από την παραγωγή των one-time οικονοµικών ανταλλαγών, οι 

συµµετέχοντες στις αγορές συµµετέχουν επίσης στην χρηµατοοικονοµική 

«εργολαβία» µε το οποίο εισάγονται στις µακροπρόθεσµες σχέσεις.  
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Αυτές οι συµβατικές σχέσεις περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά την 

υπόθεση των πιστωτικών καθηκόντων ή των υποχρεώσεων να ενεργήσουν ως 

πράκτορες, και οι χρηµατιστικές αγορές υπόκεινται στην ανήθικη 

συµπεριφορά λόγω της καιροσκοπικής συµπεριφοράς από τα fiduciaries και 

τους πράκτορες. Τέλος, οι συναλλαγές αγοράς µεταξύ δύο συµβαλλόµενων 

µερών έχουν συχνά τα αποτελέσµατα τρίτων, το οποίο πρόκειται να έχει 

επιπτώσεις σε άλλους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αποφάσεις επένδυσης από 

τις εταιρίες και τα οικονοµικά όργανα. Κατά συνέπεια, η δικαιοσύνη στις 

χρηµατιστικές αγορές περιλαµβάνει κάποια εκτίµηση του κοινωνικού 

αντίκτυπου της χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας και της ευθύνης των 

οικονοµικών ιθυνόντων να ισορροπήσουν τα ανταγωνιστικά συµφέροντα των 

διάφορων οµάδων. 

 

2. Η ηθική απαιτείται στη βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών. 

Η βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών είναι το πιο ορατό πρόσωπο της 

χρηµατοοικονοµικής και της πτυχής που έχει επιπτώσεις στους απλούς 

πολίτες ο αµεσότερα. Σαν βιοµηχανία, έχει µια υποχρέωση να αναπτύξει τα 

προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων και στην αγορά  

κατά τρόπο αρµόδιο, που αποφεύγουν, παραδείγµατος χάριν, την 

παραπλανητική ή καταναγκαστική τακτική πωλήσεων. Επιπλέον, οι 

οργανώσεις που παρέχουν τις οικονοµικές υπηρεσίες εξετάζουν 

χαρακτηριστικά τα άτοµα ως πελάτες. Η φήµη για την ηθική συµπεριφορά 

είναι κρίσιµη στο κέρδος της εµπιστοσύνης των πελατών, αλλά, το πιο 

σηµαντικό, µια εταιρία οφείλει ορισµένα καθήκοντα στους πελάτες. 

Παραδείγµατος χάριν, ένας χρηµατιστής ή ένας ασφαλιστικός πράκτορας 

είναι, ή πρέπει να είναι, πολλά περισσότερα από έναν άνθρωπο που εκτελεί 

απλώς διαταγές, ή έναν γυρολόγο σε ένα περιβάλλον πωλητών και 

αγοραστών. Μερικοί οικονοµικοί φορείς παροχής υπηρεσιών µπορούν ακόµη 

και να χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες που έχουν  αυστηρά επαγγελµατικά 

καθήκοντα όπως εκείνα των παθολόγων και των δικηγόρων.  
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Τα κύρια καθήκοντα των επαγγελµατιών είναι να εκτελέσουν τις 

υπηρεσίες µε ικανότητα και την οφειλόµενη προσοχή, για να αποφύγουν τις 

συγκρούσεις συµφερόντων,  να συντηρήσουν την εµπιστευτικότητα, και  να 

υποστηρίξουν τα ιδανικά των επαγγελµάτων. 

 

 

3. Η ηθική απαιτείται στην χρηµατοοικονοµική διαχείριση. 

Οι οικονοµικοί διευθυντές, ειδικά  οι  υψηλόβαθµοι οικονοµικοί 

υπάλληλοι ή CΕOs, έχουν ως κύριο στόχο  την αύξηση του κεφαλαίου και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτό θα επεκταθεί. Από µία άποψη, ένας CΕO, όπως ένας 

διευθυντή επένδυσης, λαµβάνει τις αποφάσεις επένδυσης και αναπτύσσει ένα 

χαρτοφυλάκιο, αλλά αυτές οι αποφάσεις δεν αφορούν τους τίτλους που πρέπει 

να κρατήσουν αλλά ποιες επιχειρησιακές ευκαιρίες πρέπει να ακολουθήσουν.  

Οι χρηµατοοικονοµικοί διευθυντές είναι επίσης πράκτορες και fiduciaries 

που έχουν καθήκον να διαχειριστούν το ενεργητικό µιας εταιρίας προσεκτικά, 

που αποφεύγουν τη χρήση αυτών των προτερηµάτων για το προσωπικό τους 

όφελος και που ενεργούν σε όλα θέµατα προς όφελος της εταιρίας και τους 

µετόχους της. Συγκεκριµένα, αυτό το καθήκον απαγορεύει την αναρµόδια 

µόνοσυναλλαγή και τη σύγκρουση συµφερόντων, καθώς επίσης και την 

απάτη και το χειρισµό σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική υποβολή έκθεσης 

µιας επιχείρησης και τις συναλλαγές τίτλων. Οι σηµαντικές ανταλλαγές, ο 

New York Stock Exchange και ο NASDAQ όπως και η Securities and 

Exchange Commission (SEC), απαιτούν τις δηµόσιες επιχειρήσεις να τηρούν 

έναν κώδικα ηθικής για τους υπαλλήλους τους. Η παράγραφος 406 του νόµου 

Sarbanes-Oxley του 2002 διευκρινίζει ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν έναν 

κώδικα της ηθικής για τους ανώτερους οικονοµικούς ανώτερους υπαλλήλους 

µε τα πρότυπα που είναι «εύλογα απαραίτητα για να προωθήσουν (1) την 

τίµια και ηθική συµπεριφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ηθικού χειρισµού 

των πραγµατικών ή προφανών συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ των 

προσωπικών και επαγγελµατικών σχέσεων  (2) την πλήρη, δίκαιη, ακριβή, 

έγκαιρη, και κατανοητή κοινοποίηση στις περιοδικές εκθέσεις που 

απαιτούνται για να αρχειοθετηθούν από τον εκδότη  και (3) τη συµµόρφωση 

µε τους εφαρµόσιµους κυβερνητικούς κανόνες και τους κανονισµούς». 
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 Κάθε εταιρία πρέπει επίσης να έχει µια χρηµατοοικονοµική δοµή στην 

οποία το κεφάλαιό της διαιρείται µεταξύ της δικαιοσύνης, του χρέους, και 

άλλων τύπων υποχρεώσεων. Όλες αυτές οι αποφάσεις καθοδηγούνται από 

έναν ενιαίο εταιρικό στόχο: να µεγιστοποιηθεί ο πλούτος των κατόχων 

µεριδίου. Αυτός ο στόχος έχει επικριθεί από µερικούς που υποστηρίζουν ότι 

παραµελεί άδικα τα ενδιαφέροντα άλλων εταιρικών εκλογικών περιφερειών. 

Έτσι η ηθική της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης πρέπει να περιλάβει µια 

αιτιολόγηση του αντικειµενικής µεγιστοποίησης του πλούτου των µετόχων. 

 

 

4. Η ηθική απαιτείται από τους ανθρώπους που ασχολούνται µε 

τα χρηµατοοικονοµικά στις οργανώσεις 

Η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων στη χρηµατοοικονοµική είναι 

υπάλληλοι µιας οργάνωσης, και αυτοί και οι οργανώσεις τους αντιµετωπίζουν 

την πλήρη σειρά των ηθικών προβληµάτων που εµφανίζονται στην 

επιχείρηση. Αυτά περιλαµβάνουν τα προσωπικά ηθικά διλήµµατα, όπως η 

κατάσταση του οικονοµικού διευθυντή µιας εταιρίας που καθοδηγείται για να 

τονίσει τα αποτελέσµατα σε ένα πρόγραµµα προκειµένου να κερδηθεί η 

έγκρισή του, ή ο αναλυτής σε µια εταιρία µεσιτειών που πιέζεται για να 

αποσύρει µια προγραµµατισµένη πρόταση για «πώληση» για το απόθεµα µιας 

επιχείρησης που είναι επίσης πελάτης της εταιρίας. Τα άτοµα που γνωρίζουν ή 

ανήκουν στην ανήθικη ή/και παράνοµη συµπεριφορά αντιµετωπίζουν το 

δύσκολο δίληµµα εάν για να γίνουν ανήθικοι. Εξετάστε, παραδείγµατος χάριν, 

την κατάσταση ενός υπαλλήλου µιας τραπεζικής εταιρίας επένδυσης που 

µαθαίνει ότι µια δωροδοκία έγινε στους ανώτερους υπαλλήλους της πόλης για 

να εξασφαλίσει στην επιχείρηση µια ασφάλεια έναντι των δηµοτικών µέτρων. 

Τι υποχρεούται να κάνει αυτός ο υπάλληλος;  
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Τώρα που η χρηµατοοικονοµική είναι παγκόσµια, οι άνθρωποι στη 

χρηµατοοικονοµική αντιµετωπίζουν τα διλήµµατα που προκύπτουν από τις 

διαφορετικές πρακτικές και τα πρότυπα σε άλλες χώρες, οργανώσεις, όπως 

επίσης, αντιµετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήµατα και πρέπει να αναπτύξουν 

τις διαδικασίες και τις πολιτικές που εξετάζουν τέτοια θέµατα όπως 

εκθέτοντας την υποτιθέµενη κακή µεταχείριση και λειτουργών στο εξωτερικό. 

 

 

2.3. Η Θεωρία ηθικής και χρηµατοοικονοµικής 

Η ανάγκη για την ηθική, όπως έχει εξηγηθεί µέχρι τώρα, εστιάζει στην 

πρακτική της χρηµατοοικονοµικής, αλλά η χρηµατοοικονοµική είναι επίσης 

θεωρητικό κοµµάτι της γνώσης από το οποίο η πρακτική εφαρµογή εξαρτάται. 

Πολλές σηµαντικές αποφάσεις είναι βασισµένες στη θεωρία χρηµατοοικονοµικής, 

αλλά η συµβολή της θεωρίας είναι συνήθως καθαρά τεχνική. Η θεωρία της 

χρηµατοοικονοµικής περιορίζεται στην απάντηση των ερωτήσεων για αυτό που θα 

συµβεί εάν ληφθούν ορισµένες αποφάσεις. Οι ιθύνοντες µπορούν να καθοδηγηθούν 

από αυτήν την γνώση στην επιλογή των αποτελεσµατικότερων µέσων σε ένα 

δεδοµένο τέλος, αλλά η επιλογή του τέλους του οποίου ανήκει στη παγκόσµια ηθική, 

είναι χωριστή από τη θεωρία χρηµατοοικονοµικής. Εν ολίγοις, η θεωρία 

χρηµατοοικονοµικής, όπως συνήθως θεωρείται, ηθική µεσα στις άκρες. Οι 

περισσότεροι θεωρητικοί χρηµατοοικονοµικής θα επέµεναν, επιπλέον, ότι η 

χρηµατοοικονοµική είναι µια αντικειµενική επιστήµη που εξαρτάται απλώς από τα 

αισθητά γεγονότα και δεν υποθέτει τίποτα για τις ηθικές αξίες. Η θεωρία 

χρηµατοοικονοµικής, µε άλλα λόγια, είναι απολύτως ελεύθερη από αξίες. Το σηµείο 

εκφράζεται συχνά µε το ρητό ότι η θεωρία χρηµατοοικονοµικής είναι µια θετική 

επιστήµη που περιέχει µόνο τις δηλώσεις που είναι επαληθεύσιµες από τα εµπειρικά 

στοιχεία. Οι θετικιστές υποστηρίζουν ότι όλες οι επιστήµες πρέπει να αποκλείσουν 

τις κανονιστικές δηλώσεις, το οποίο πρόκειται να πει τις δηλώσεις που εκφράζουν µια 

κρίση αξίας.  
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Οι γενικές υποθέσεις και τα συγκεκριµένα δόγµατα της θεωρίας 

χρηµατοοικονοµικής διαµορφώνουν επίσης τις αντιλήψεις των διευθυντών για αυτό 

που πρέπει να γίνει και πόσο καλύτερα να προχωρήσει. Κατά συνέπεια, ακόµα κι αν η 

χρηµατοοικονοµική ενδιαφέρεται µόνο για τα τεχνικά θέµατα, είναι πολύ εύκολο να 

γλιστρήσει από το ρητό ότι «αυτό είναι» «σε αυτό οφείλει να είναι.» Ένας πλήρης 

απολογισµός της ανάγκης για την ηθική στη χρηµατοοικονοµική πρέπει να εξετάσει, 

κατόπιν, τις ηθικές συνέπειες ώστε να ενεργήσει βάσει της θεωρίας 

χρηµατοοικονοµικής. 

 

2.3.1. Γιατί ο νόµος δεν είναι αρκετός 

Η χρηµατοοικονοµική είναι ίσως ο βαρύτερα ρυθµισµένος τοµέας της 

αµερικανικής επιχείρησης, όχι µόνο γιατί το βασικό πλαίσιο θεσπίζεται από 

σηµαντικό νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και γιατί  το Κογκρέσο και τα κρατικά 

νοµοθετικά σώµατα έχουν δηµιουργήσει επίσης τους αναρίθµητους ρυθµιστικούς 

οργανισµούς µε τη δύναµη να τεθούν και να επιβληθούν οι κανόνες. Το ρητό που 

ακολουθούν πολλοί νοµικοί είναι: «Αφού είναι νοµικό, είναι και ηθικό». Αυτό το 

ρητό είναι ανεπαρκές για πολλούς λόγους. Όπως ένας προηγούµενος πρόεδρος SEC 

παρατήρησε, «∆εν είναι επαρκή τα ηθικά πρότυπα για να επιδιώξεις να περάσεις την 

ηµέρα χωρίς να κατηγορηθείς.» Ένα ορισµένο ποσό αυτορρύθµισης είναι 

απαραίτητο, όχι ως αντικατάσταση για το νοµικό κανονισµό, αλλά ως συµπλήρωµα 

για τις περιοχές όπου ο νόµος δεν µπορεί εύκολα να φθάσει. 

Κατ' αρχάς, ο νόµος είναι ένα µάλλον ακατέργαστο όργανο, και δεν ταιριάζει 

στη ρύθµιση όλων των πτυχών των οικονοµικών δραστηριοτήτων, ειδικά σε εκείνους 

που δεν µπορούν να µειωθούν στους ακριβείς κανόνες. Παραδείγµατος χάριν, ένας 

νόµος ενάντια στις συγκρούσεις συµφερόντων θα ήταν δύσκολο να συνταχτεί, και 

πράγµατι τέτοιες συγκρούσεις δεν είναι παράνοµες εκτός από όταν περιλαµβάνουν 

την παραβίαση ενός πιστωτικού καθήκοντος ή αποτελούν την απάτη. Λόγω της 

ποικιλίας των συγκρούσεων, οι κανόνες µε σκοπό να τους αποτρέψουν µπορούν να 

είναι αποτελεσµατικοί µόνο εάν τα άτοµα υπακούνε το πνεύµα καθώς επίσης και την 

επιστολή αυτών των κανόνων. ∆εύτερον, ο νόµος αναπτύσσεται συχνά ως αντίδραση 

στις δραστηριότητες που θεωρούνται ανήθικες.  
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Θα ήταν διεστραµµένο να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι στη χρηµατοοικονοµική 

να κάνουν ότι θέλουν έως ότου τους λέει ο νόµος ειδάλλως. Εκτός αυτού, ο νόµος 

εγκαθίσταται όχι πάντα, και πολλοί άνθρωποι που σκέφτηκαν ότι οι ενέργειές τους 

ήταν νοµικές, αν και ίσως ανήθικες, έχουν ανακαλύψει αξιολύπητα το αντίθετο. 

Τρίτον, µόνο η υπακοή στον νόµο είναι ανεπαρκής για τη διαχείριση µιας οργάνωσης 

ή για τη διεύθυνση της επιχείρησης επειδή οι υπάλληλοι, οι πελάτες, και άλλες 

οµάδες αναµένουν, πράγµατι απαιτούν, ηθική αντιµετώπιση. Η τοποθέτηση που µόνο 

ο νόµος εφαρµόζει στις οικονοµικές δραστηριότητες προσκαλεί τις ακόµα 

περισσότερες νοµοθεσίες, την προσφυγή στο δικαστήριο, και τη ρυθµιστική προσοχή. 

 

2.3.2. Ηθική και χρηµατιστικές αγορές 

Οι συναλλαγές αγοράς αποτελούν µια µεγάλη µερίδα της χρηµατοοικονοµικής 

δραστηριότητας. Πολλά από αυτά είναι one-time εµπόρια που πραγµατοποιούνται 

στις οργανωµένες ανταλλαγές, όπως τα χρηµατιστήρια, οι αγορές προϊόντων, τα 

futures ή οι αγορές options , οι αγορές νοµίσµατος, και άλλα. Ήδη έχουµε σηµειώσει 

ότι τα κύρια ηθικά προβλήµατα στις συναλλαγές αγοράς προκύπτουν από τις αθέµιτες 

πρακτικές εµπορικών συναλλαγών, όπως εκείνα που περιλαµβάνουν την απάτη και το 

χειρισµό, και έτσι µπορούν να προκύψουν άνισες πληροφορίες και άλλες ανισότητες. 

Επιπλέον, η χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα περιλαµβάνει τις µακροπρόθεσµες 

συµβατικές σχέσεις, στις οποίες τα άτοµα και οι οργανισµοί γίνονται fiduciaries και 

πράκτορες, µε τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις που παρευρίσκονται σε αυτούς τους 

ρόλους. Η χρηµατοοικονοµική «εργολαβία» θίγει µερικά πρόσθετα ηθικά 

προβλήµατα που δεν ρυθµίζονται εύκολα. Στο τυποποιηµένο πρότυπο της 

«εργολαβίας», οι όροι µιας σύµβασης διευκρινίζουν τη συµπεριφορά που απαιτείται 

από κάθε συµβαλλόµενο µέρος και τις συνέπειες για τη µη συµµόρφωση. Εν ολίγοις, 

υπάρχει λίγος «χώρος ελεύθερος» σε µια καλογραµµένη σύµβαση. Εντούτοις, πολλές 

συµβατικές σχέσεις στη χρηµατοοικονοµική και άλλες περιοχές υπολείπονται αυτού 

του ιδανικού, επειδή οι πραγµατικές συµβάσεις είναι συχνά ασαφείς, διφορούµενες, 

ελλιπείς, ή ειδάλλως προβληµατικές. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει αβεβαιότητα 

και διαφωνία για αυτό που αποτελεί την ηθική (καθώς επίσης και νοµική) 

συµπεριφορά. Αυτό το τµήµα της εργασίας εξετάζει τέσσερις περιοχές στις οποίες η 

χρηµατοοικονοµική «εργολαβία» δίνει αφορµή για τα ηθικά προβλήµατα.  
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Αυτές οι περιοχές αποτελούνται από τα εξής: υπονοούµενες συµβάσεις, ατελής 

εργολαβία, θεραπείες για τις παραβιάσεις, και η εξισορρόπηση ανταγωνιστικών 

ενδιαφερόντων. 

 

2.3.3. Οι υπονοούµενες συµφωνίες 

 Οι κύριοι όροι των συµβάσεων εκφράζονται χαρακτηριστικά εγγράφως ή µε 

προφορικές λέξεις. Ανεξάρτητα από το πόσο λεπτοµερείς είναι η συµφωνία, 

εντούτοις, µερικοί όροι παραµένουν ακόµα ανέκφραστοι και µπορεί να προκύψουν. Ο 

νόµος αναγνωρίζει και τις σαφείς (γραπτές και προφορικές) συµβάσεις και τις 

υπονοούµενες συµβάσεις. Πέρα από αυτό, είναι ικανό να επιβληθεί νόµιµα καθώς σε 

µια σύµβαση βρίσκονται αναρίθµητοι σιωπηροί όροι που έχουν την ηθική, εάν όχι 

νοµική, δύναµη. Οι οικονοµικές υποθέσεις και η επιχείρηση γενικά θα ήταν αδύνατες 

εάν κάθε λεπτοµέρεια µιας συναλλαγής έπρεπε να διευκρινιστεί σε µια σαφή 

σύµβαση. Πολλά αφήνονται ως υπονοούµενα από  ανάγκη. Εντούτοις οι απαραίτητες 

υπονοούµενες συµβάσεις µπορούν να είναι η πηγή δύο ηθικών προβληµάτων. Το 

πρώτο είναι πως οτιδήποτε αφήνεται υπονοούµενο υπόκειται σε διαφορετικές 

ερµηνείες και διαφωνίες, και το άλλο είναι ότι στο µέτρο που δεν µπορούν να 

επιβληθούν νόµιµα, οι υπονοούµενες συµβάσεις µπορούν να παραβιαστούν µε την 

ατιµωρησία. Οι εταιρίες κάνουν  αναρίθµητες υπονοούµενες συµβάσεις µε τους 

υπαλλήλους, τους πελάτες, προµηθευτές, και µε άλλες οµάδες συµµετόχων. Κατά 

συνέπεια, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσελκύσουν ταλαντούχους υπαλλήλους 

µε τις υποσχέσεις της ασφάλειας εργασίας και πιστούς πελάτες µε τις 

εξουσιοδοτήσεις και άλλες εγγυήσεις. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν συχνά την πολύτιµη 

υποστήριξη της κοινωνίας µε το να δείχνουν καλοί εταιρικοί πολίτες. Οι εργαζόµενοι 

και οι εργοδότες τους µπορούν να ερµηνεύσουν τις εγγυήσεις της ασφάλειας 

εργασίας διαφορετικά. Οµοίως, οι πελάτες µπορούν να κατηγορήσουν τον παραγωγό 

για αποτυχία να ανταποκριθεί σε ένα αµφισβητήσιµα ελαττωµατικό προϊόν. Επειδή 

µπορούν να τις σπάσουν χωρίς νοµικές συνέπειες, οι υπονοούµενες συµβάσεις 

διευκολύνουν την καιροσκοπική συµπεριφορά. 
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2.3.4. Ατελής εργολαβία  

Αν και οι συµµετέχοντες σε µια σύµβαση προσπαθούν να «χτυπήσουν» την καλύτερη 

πιθανή συµφωνία κάτω από τις περιστάσεις, αποτυγχάνουν συχνά λόγω του έµφυτου 

περιορισµού στις γνωστικές δυνατότητές µας. Οι πιο  εµφανής από αυτούς τους 

περιορισµούς είναι η ελλιπής γνώση, η οριακή ορθολογιστική ικανότητα,  και η 

έλλειψη γνώσης των µελλοντικών απρόβλεπτων εξόδων. ∆ηλαδή οι ενδιαφερόµενοι 

κατέχουν σπάνια όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν για να κάνουν  λογικές 

επιλογές  και στερούνται συνήθως τη δυνατότητα να υποβάλουν σε επεξεργασία 

ακόµη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε αυτούς  και κανένας δεν µπορεί 

να προσδοκήσει σένα σχέδιο για όλες τις πιθανότητες. Ένα από τα προβλήµατα που η 

ατελής εργολαβία δηµιουργεί είναι ότι τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να 

αποτύχουν να διαπραγµατευτούν τις συµβάσεις που παράγουν το µέγιστο όφελος για 

κάθε ένα. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι είναι δύσκολο σε µερικές καταστάσεις να 

διευκρινιστούν οι όροι µιας σύµβασης ακριβώς επειδή η ίδια η σχέση µπορεί να είναι 

πάρα πολύ σύνθετη και αβέβαιη ώστε να επιτρέψει τον προσεκτικό προγραµµατισµό. 

Και τα δύο προβλήµατα αναφέρονται στα επιχειρήµατα για το πιστωτικό καθήκον της 

διαχείρισης να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των µετόχων. Οι υπάλληλοι, οι 

πελάτες, οι προµηθευτές, και άλλες εκλογικές περιφέρειες µπορούν να γράψουν τις 

εύλογα ακριβείς συµβάσεις που έχουν τα προβλέψιµα αποτελέσµατα. Η χορήγηση 

µετοχών σε αυτό επιχείρηµα δεν µπορεί να γράψει τέτοιες ακριβείς συµβάσεις, και η 

τόσο ιδιαίτερη διευθυντική διακριτικότητα απαιτείται για να εξυπηρετήσει τα 

ενδιαφέροντα των µετόχων. 
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2.3.5. Θεραπείες για τις παραβιάσεις 

Η εργολαβία περιλαµβάνει δύο στοιχεία: (1) ο προγραµµατισµός της σχέσης, µε  

προσοχή σε όλες τις καταστάσεις που µπορούν να προβλεφθούν  και (2) η 

προδιαγραφή των θεραπειών που είναι διαθέσιµες σε περίπτωση που ένα 

συµβαλλόµενο µέρος αποτυγχάνει να αποδώσει αναλόγως. Υπάρχουν κάποια 

στοιχεία ότι τα άτοµα και οι εταιρείες δίνουν ολοκληρωτικά την προσοχή τους στη 

σχέση αλλά παραµελούν τις θεραπείες.  κατά συνέπεια, πολλές ηθικές και νοµικές 

διαφωνίες αφορούν τις διαθέσιµες θεραπείες. Το ηθικό ζήτηµα είναι το ακόλουθο: Τι 

είναι δίκαιη αποζηµίωση; Και ελλείψει οποιασδήποτε συµφωνίας κάποια πρότυπα 

πρέπει να επιδιωχθούν στις γενικότερες ηθικές αρχές. Ένα στενά συνδεδεµένο 

πρόβληµα είναι τα πρότυπα για την απόδοση. Οι θεραπείες µπορούν να επικαλεσθούν 

µόνο όταν αποτύχει να ανταποκριθεί ένα συµβαλλόµενο µέρος τη συµφωνία, αλλά 

εάν αυτό έχει εµφανιστεί µπορεί να συζητηθεί. Εάν οι όροι µιας σύµβασης είναι 

εντελώς ακριβείς, κατόπιν η µη συµµόρφωση µπορεί να είναι εύκολο να καθοριστεί, 

αλλά οι συµβάσεις για περισσότερες απέραντες καταστάσεις µπορούν να απαιτήσουν 

όχι τις συγκεκριµένες ενέργειες (όπως «κάνετε το Χ! ») αλλά µια καλύτερη 

προσπάθεια («δοκιµή για να κάνει το Υ! »). Εάν ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει 

συναντήσει τη δοκιµή «καλύτερης προσπάθειας» απαιτεί κάποια πρότυπα. 
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2.3.6. Η βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών  

Η βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών παρέχει µια απέραντη σειρά 

οικονοµικών υπηρεσιών και προϊόντων στα άτοµα, στις επιχειρήσεις, και στις 

κυβερνήσεις. Η βιοµηχανία η ίδια,  πρώτιστα περιλαµβάνει σηµαντικά οικονοµικά 

όργανα, όπως οι εµπορικές τράπεζες, αποταµιευτικές και εταιρείες δανείων, τίτλους 

και τραπεζικές επενδυτικές εταιρίες , αµοιβαία κεφάλαια και τις ασφαλιστικές 

εταιρείες. Οι ιδιωτικές συνεργασίες, όπως τα hedge funds, και οι δηµόσιες εµπορικές 

διοικητικές εταιρίες επένδυσης, όπως το Warren Buffet’s Berkshire Hathaway, 

επεκτείνουν περαιτέρω τον καθορισµό µιας εταιρίας οικονοµικών υπηρεσιών. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, αυτά τα όργανα έχουν χωριστεί ως ένα ορισµένο βαθµό από το 

νόµο. Ο νόµος Glass-Steagall Act του 1933, παραδείγµατος χάριν, απαγόρευσε στις 

εµπορικές τράπεζες τη συµµετοχή στις τραπεζικές εργασίες επένδυσης, και 

αντίστροφα, αλλά αυτά τα νοµικά εµπόδια έχουν σπάσει από τα νέα οικονοµικά 

όργανα που θολώνουν τις γραµµές µεταξύ των διαφορετικών οικονοµικών οργάνων. 

Η ανάκληση του νόµου Glass-Steagall Act  το 1999 επέτρεψε  την περαιτέρω 

σταθεροποίηση στη βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών, και τη παγκοσµιοποίηση 

της χρηµατοδότησης στις χώρες µε διαφορετικά νοµικά συστήµατα να επιτρέπουν 

στα όργανα  να λειτουργήσουν διαφορετικά στο εξωτερικό.  Οι εταιρίες στη 

βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών εκπληρώνουν πολλούς χρήσιµους σκοπούς. 

Επιτρέπουν στα άτοµα, τις επιχειρήσεις, και τις κυβερνήσεις να αποταµιεύσουν και 

να δανειστούν,  να επενδύσουν και να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο, να 

ασφαλιστούν ενάντια στην κακοτυχία, και  να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές 

αλλαγές, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτά τα οφέλη καθίστανται εύκαιρα από 

τις ειδικευµένες υπηρεσίες, όπως η έρευνα ενός αναλυτή αποθεµάτων, την 

καθοδήγηση ενός αρµόδιου για το σχεδιασµό επένδυσης, ή τη δυνατότητα επένδυσης 

ενός αµοιβαίου κεφαλαίου. Η βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών παρέχει επίσης 

πλεονεκτήµατα  µέσω της δηµιουργίας των καινοτόµων προϊόντων.  Τα τελευταία 

χρόνια, τίτλοι που συσσωρεύουν µια οµάδα µετοχών, όπως µια οµάδα υποθηκών και  

παραγώγων, που είναι συµβάσεις  των οποίων αξία «προσδιορίζεται» από κάποια 

ελλοχεύον µετοχή, έχουν δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες, καθώς επίσης και  

εκτεταµένες αλλαγές.  
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Στην παροχή αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων, οι εταιρίες οικονοµικών 

υπηρεσιών λειτουργούν πρώτιστα ως οικονοµικοί µεσάζοντες, το οποίο πρόκειται να 

πει ότι χρησιµοποιούν το κεφάλαιό τους για να υποστηρίξουν την παροχή υπηρεσιών 

παρά να κάνουν εµπόριο και να επενδύσουν εξ ονόµατός τους. Παραδείγµατος χάριν, 

οι τράπεζες λαµβάνουν το εισόδηµά τους κατά ένα µεγάλο µέρος από τις αµοιβές που 

χρεώνονται στους πελάτες. Σαν µεσάζοντες που αναπτύσσουν δραστηριότητες ακόµα 

στις αγορές, οι οικονοµικές εταιρίες αντιµετωπίζουν ουσιαστικά όλα τα ηθικά 

προβλήµατα της αγοράς συναλλάγµατος και της χρηµατιστικής συµφωνίας  που 

παρουσιάζονται ανωτέρω. Επειδή οι οικονοµικές υπηρεσίες παρέχονται στους 

πελάτες σε µια συµβατική σχέση, τα περισσότερα ηθικά ζητήµατα ενδιαφέρονται για 

την υποχρέωση µιας εταιρίας στους πελάτες, είτε αυτές είναι άτοµα ή οργανώσεις. 

Μερικές πρακτικές στη σχέση πελάτη προµηθευτή είναι σαφώς ανήθικες και ακόµα 

και παράνοµες, αλλά άλλες είναι πιο αµφισβητούµενες  και κάθε πρακτική 

περιλαµβάνει µια γκρίζα περιοχή στην οποία οι γραµµές αποδεκτής και απαράδεκτης 

συµπεριφοράς δεν φαίνονται εύκολα. Αυτό το τµήµα εξετάζει, πρώτα, τα ηθικά 

προβλήµατα στη βιοµηχανία οικονοµικών υπηρεσιών που αφορούν τη µεταχείριση 

των µεµονωµένων πελατών και του ευρέος κοινού. Αυτό ακολουθείται από µια 

εκτίµηση των ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν στη διαχείριση των εταιριών 

οικονοµικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ανησυχιών των 

επενδυτών, όπως το αµοιβαίο κεφάλαιο κ.ά.  

2.3.7. Εξυπηρετώντας µεµονωµένους  πελάτες 

Οι ηθικές αντιρρήσεις στις αποκαλούµενες διαδικασίες κάδος-καταστηµάτων ή 

λέβητας-δωµατίων είναι προφανείς. Σε αυτές τις απάτες, οι αυτοαποκαλούµενοι  

καλλιτέχνες προσπαθούν να πουλήσουν  τίτλους αµφίβολης αξίας στους αφελείς 

επενδυτές, χρησιµοποιώντας την τακτική υψηλών πωλήσεων και τις ψεύτικες ή 

παραπλανητικές «πίσσες» πωλήσεων. Οι αξιοσέβαστοι µεσίτες και οι πράκτορες 

αποφεύγουν τέτοιες άνοστες πρακτικές. Χρησιµοποιούν πολύ περισσότερο 

καθορισµένους τρόπους αντ' αυτού.   
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2.3.8. Ψεύτικοι ή και παραπλανητικοί ισχυρισµοί  

Η ηθική µεταχείριση των πελατών απαιτεί από τους πωλητές  να εξηγήσουν 

όλες τις σχετικές πληροφορίες  ειλικρινά, και κατά τρόπο κατανοητό και µη 

παραπλανητικό. Ένας παρατηρητής παραπονιέται ότι οι µεσίτες, οι ασφαλιστικοί 

πράκτορες, και άλλοι πωλητές έχουν αναπτύξει ένα νέο λεξιλόγιο που αλλάζει την 

πορεία παρά αποκαλύπτει:   

Πηγαίνετε στο γραφείο ενός οικονοµικού συµβούλου  αυτές τις µέρες. ∆εν θα σας 

πουλήσει ένα προϊόν. ∆εν θα βρείτε ακόµη και έναν οικονοµικό σύµβουλο. Αντ' 

αυτού, ένας «οικονοµικός σύµβουλος» «θα σας βοηθήσει να επιλέξετε» ένα 

«κατάλληλο όχηµα προγραµµατισµού,» ή «να προσφέρει» «επιλογές επένδυσης» ή 

«options» µεταξύ των οποίων  «να καταλογίσουν τα χρήµατά σας.» . . . 

[Ασφαλιστικοί πράκτορες] πουλήστε λιανικώς τέτοιους ευφηµισµούς όπως τους 

«ιδιωτικούς απολογισµούς αποχώρησης,» «σχέδια αποταµίευσης κολλεγίων,» και 

«φιλανθρωπικές εµπιστοσύνες υπολοίπου.» … Μεταξύ άλλων γλωσσικών ειδών 

παραδώστε την κοινή χρήση αυτές τις µέρες: ρητό αφορολόγητο όταν, στην 

πραγµατικότητα, ο φόρος αναβάλλεται µόνο  για υψηλή παραγωγή όταν είναι 

επικίνδυνη  και οι προβαλλόµενες επιστροφές όταν είναι πιθανότερο στα όνειρα σας.5 

Οι πωλητές αποφεύγουν να µιλούν για την επιτροπή, ακόµα κι αν αυτό είναι η 

πηγή ανταµοιβής τους. Η Επιτροπή στα αµοιβαία κεφάλαια είναι «τελειωµένη» ή 

«ξεπερασµένη»  και οι ασφαλιστικοί πράκτορες,  των οποίων η επιτροπή µπορεί να 

πλησιάσει 100 τοις εκατό του ασφαλίστρου του πρώτου έτους, δεν πρέπει νόµιµα να 

αποκαλύψουν αυτό το γεγονός και σπάνια το κάνουν. Οι πράκτορες µιας 

ασφαλιστικής εταιρείας αντιπροσώπευσαν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής ως 

«σχέδια αποχώρησης» και αναφέρθηκαν στα ασφάλιστρα ως «καταθέσεις. 6 

 

 

 

 
                                                           
5 Ellen E. Schultz, “You need a translator for latest sales pitch”, Wall Street Journal, February 14, 
1994 

6 Michael Quint, “Met loife shakes up its Ranks”, New York Times, October 29, 1994 
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2.3.9. Άτοµα στις οργανώσεις 

Τα ηθικά διλήµµατα που προκύπτουν για τα άτοµα στη χρηµατοδότηση δεν 

είναι συνήθως ερωτήσεις που αντιµετωπίζουν το επάγγελµα συνολικά, όπως το εάν 

µια πρακτική πωλήσεων είναι παραπλανητική ή εάν η εµπορική ανταλλαγή ανάµεσα 

στα µέλη είναι αθέµιτη. Περισσότερο, εξετάζουν τις προσωπικές αξίες, τις ηθικές 

πεποιθήσεις, και τη δέσµευσή κάποιου στη σωστή δράση που προκύπτουν από την 

εργασία σε µια οργάνωση. Εν ολίγοις, είναι οργανωτικές προκλήσεις  στην  

ακεραιότητα ενός ατόµου. 

2.3.10 Οργανωτικές πιέσεις 

Μερικά από τα δυσκολότερα διλήµµατα της εταιρικής ζωής εµφανίζονται όταν 

τα άτοµα γίνονται ενήµερα για την αµφισβητήσιµη συµπεριφορά από άλλα άτοµα ή 

πιέζονται για να συµµετέχουν σε το οι ίδιοι. Σε µια έρευνα που συµµετείχαν 30 

πρόσφατα πανεπιστηµιακούς πτυχιούχους MBA του Harvard, πολλοί από τους νέους 

διευθυντές ανέφεραν ότι είχαν λάβει  «ρητές οδηγίες από τους προϊσταµένους  

διευθυντές τους ή ένιωσαν  αισθητά ισχυρές οργανωτικές πιέσεις  για να κάνουν 

πράγµατα που θεώρησαν ότι ήταν ανήθικα, ή µερικές φορές και παράνοµα.» 27 Η 

έρευνα για περισσότερους από χίλιους πτυχιούχους της σχολής του Columbia 

αποκάλυψε ότι περισσότερο από το 40 τοις εκατό των ερωτηθέντων είχαν ζητηθεί να 

κάνουν κάτι που οι ίδιοι θεώρησαν ότι θα προκαλέσει «ηθικό µπελά»  και το 31 τοις 

εκατό από αυτούς που αρνήθηκαν να ενεργήσουν µε τρόπο που θεωρούσαν ανήθικο, 

πιστεύουν ότι τιµωρήθηκαν για αυτή τους την επιλογή σε αντίθεση µε το 20 τις εκατό 

που πίστευαν ότι ανταµείφθηκαν. 28 Οι απόφοιτοι του Harvard, δεν πιστεύουν ότι οι 

ανώτεροι τους ή η εταιρεία τους είναι διεφθαρµένοι.  Η αιτία είναι µάλλον η έντονη 

πίεση να γίνει µια εργασία και να πάρει έγκριση. Οι ηθικοί και ακόµα και νοµικοί 

περιορισµοί µπορούν να χαθούν όταν το πρωτεύων µήνυµα είναι «απλώς κάνε το!» 

(Just do it). Και µην ξεχνάµε πως η ανήθικη συµπεριφορά µπορεί επίσης να 

ενθαρρυνθεί από την κουλτούρα  µιας οργάνωσης.  
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2.3.11. Ηγεσία και ηθική 

Αν και τα άτοµα φέρουν κάποια ευθύνη για τη δική τους συµπεριφορά, οι 

ηγέτες των εταιριών και εκείνοι σε άλλες θέσεις ηγεσίας έχουν την ευθύνη για το 

περιβάλλον στο οποίο η ανήθικη συµπεριφορά πραγµατοποιείται. Σε ένα άρθρο του 

Harvard Business Review, ο Lynn Sharp Paine γράφει:  

Σπάνια τα ελαττώµατα ενός χαρακτήρα ενός ατόµου εξηγούν πλήρως την εταιρική 

κακή µεταχείριση. Πιο χαρακτηριστικά, η ανήθικη εταιρική πρακτική περιλαµβάνει 

σιωπηρά, εάν όχι ρητά, τους όρους συνεργασίας και  απεικονίζουν την αξία, τις 

τοποθετήσεις, τις πεποιθήσεις, τη γλώσσα, και τα συµπεριφοριστικά πρότυπα που  

καθορίζουν την λειτουργική κουλτούρα µιας οργάνωσης. . . . Οι manager που 

αποτυγχάνουν να παρέχουν σωστή ηγεσία και στα συστήµατα ιδρυµάτων που 

διευκολύνουν την ηθική συµπεριφορά µοιράζονται την ευθύνη µε  εκείνους που 

συλλαµβάνουν, εκτελούν, και ωφελούνται εσκεµµένα από εταιρικά παραπτώµατα.31  

Το σκάνδαλο στη Salomon Brothers, παραδείγµατος χάριν, δεν οφειλόταν µόνο 

στην προθυµία του προϊσταµένου της κυβέρνησης να παραβιάσει τους νόµους του  

Υπουργείου Οικονοµικών ,προέκυψε, σε µεγάλο βαθµό, από τον επιθετικό πολιτισµό 

εµπορικών συναλλαγών της εταιρίας, από ένα κακοσχεδιασµένο σύστηµα 

αποζηµίωσης, και από µια έλλειψη εσωτερικών ελέγχων. Στη Salomon Brothers, 

µερικές µονάδες είχαν διαπραγµατευτεί τα συστήµατα αποζηµιώσεων στα οποία τα 

µέλη µοιράστηκαν µια λίµνη επιδοµάτων ίση µε ένα ποσοστό των συνολικών κερδών, 

ενώ οι διευθυντές σε άλλες µονάδες έλαβαν τα µικρότερα ποσά που ήταν βασισµένα, 

εν µέρει, στη γενική απόδοση της εταιρίας. Αυτό το σύστηµα δεν τοποθέτησε καµία 

βοήθεια στα επιδόµατα µερικών εµπόρων και τους ενθάρρυνε για να µεγιστοποιήσει 

τα κέρδη αδιαφορώντας για την αποδοτικότητα ολόκληρης της εταιρίας. Επιπλέον, 

υπήρξαν λίγοι έλεγχοι για να ανιχνεύσουν τις ανώµαλες εµπορικές συναλλαγές από 

τους διευθυντές των πιο κερδοφόρων µονάδων. Ο στόχος για τη νέα ηγεσία Salomon 

περιέλαβε µια λεπτοµερή εξέταση ολόκληρης της οργάνωσης.  
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Το 2004, η Marsh Inc., που αυτοαποκαλείται «η παγκόσµια εταιρεία υπηρεσιών  

ασφάλισης και αποφυγής κινδύνου», κατηγορήθηκε από τον κρατικό γενικό 

εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για εξαπάτηση των πελατών µέσω ασφαλιστικών 

µεσιτειών της µε τον εξοπλισµό των προσφορών και τη αποδοχή των µη 

τακτοποιηµένων  πληρωµών από τις ασφαλιστικές εταιρείες που σύστησε. Σαν 

ασφαλιστικός µεσίτης, η Marsh Inc. συµβουλεύει τους πελάτες για την επιλογή των 

ασφαλιστικών εταιρειών και των πολιτικών. Με την αποδοχή της αποκαλούµενης 

επιτροπής πιθανότητας-που είναι αµοιβές από 5 έως 7.5 τοις εκατό του ετήσιου 

ασφαλίστρου πάνω από ένα τυποποιηµένο 15 τοις εκατό- η Marsh Inc. τοποθετήθηκε  

στο ράφι σε µια σύγκρουση συµφερόντων που παρακώλυσε ενδεχοµένως τη 

δυνατότητά της να προσφέρει στους πελάτες της την αµερόληπτη υπηρεσία. Αυτό το 

προστιθέµενο κόστος των ασφαλιστήριων συµβολαίων των επιχειρήσεων, το οποίο 

είναι αµφισβητήσιµα υπερβολικό για τις υπηρεσίες υπό τον όρο ότι, περνιέται εµπρός 

στο κοινό υπό µορφή υψηλότερων τιµών. Αν και οι επιτροπές πιθανότητας 

εµφανίζονται να είναι αµφισβητήσιµες, έχουν περάσει κατά ένα µεγάλο µέρος 

αδιαφιλονίκητες από τα διευθυντικά στελέχη βιοµηχανίας. Ο  Jeffrey W.  Greenberg, 

ο πρόεδρος και  CEO της  Marsh Inc., εξέδωσε µια δήλωση που τους αποκαλεί «από 

µακρού υφιστάµενη, κοινή πρακτική βιοµηχανίας.»32  Εντούτοις, η Marsh Inc. 

Πλήρωσε  $850 εκατοµµύρια το 2005 για να εγκαταστήσει τις δαπάνες, συµφώνησε 

να αποποιηθεί των πληρωµών µόνιµα, και εξέδωσε µια συγγνώµη για τη συµµετοχή 

στην πρακτική. Ηθικότερα η ενήµερη ηγεσία έχει αναγνωρίσει τις απρέπειες των 

επιτροπών πιθανότητας και έχει τελειώσει τη χρήση τους πολύ νωρίτερα.  

Τελικά, το επίπεδο ηθικής στη χρηµατοδότηση εξαρτάται από µια σύνθετη 

αλληλεπίδραση της προσωπικής ακεραιότητας των ατόµων, της υποστηρικτικής 

κουλτούρας, της ηθικής ηγεσίας από τους ανθρώπους στις θέσεις ευθύνης, και µιας 

κατανόησης των ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν στη χρηµατοδότηση.  
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2.4. ∆ιαφορές εταιρικής ηθικές σε Ευρώπη και ΗΠΑ 

Η έρευνα της Nash Laura είναι µέρος µιας  προσπάθειας να συγκεντρωθεί η 

µεγαλύτερη και πιο επιτακτική βάση δεδοµένων για την τεκµηρίωση του τρόπου που 

οι επιχειρήσεις καθορίζουν τα ηθικά ζητήµατα και αναπτύσσουν τα προγράµµατα. Τα 

θέµατα στο ερωτηµατολόγιο περιέλαβαν τα εταιρικά έγγραφα ηθικής, τις διαδικασίες 

διανοµής, τα προγράµµατα κατάρτισης και συµµόρφωσης, και τις επιτροπές ηθικής 

των διοικητικών συµβουλίων. Οι έρευνες ταχυδροµήθηκαν σε 1.900 εταιρίες. 

Συνολικά 186 αµερικανικές επιχειρήσεις, 40 ευρωπαϊκές εταιρίες, 34 Καναδικές και 4 

µεξικάνικες επιχειρήσεις αποκρίθηκαν. 

Γενικά το εταιρικό ενδιαφέρον για τα προγράµµατα ηθικής  αυξάνεται σταθερά. 

Επειδή υπήρξαν καθορισµένες διαφορές της άποψης ως προς τη σηµασία των ηθικών 

κωδικών µεταξύ των ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι χρήσιµο να διακριθούν  τα γενικά 

συµπεράσµατα. Στις ΗΠΑ, η εταιρική ηθική δραστηριότητα (σε σύγκριση µε πέντε 

έτη πριν) εµφανίζεται τώρα να είναι:  

• Πιο διαδεδοµένη  
• Πιο εξειδικευµένη 
• Βαθύτερα στην οργάνωση 

 

Οι κώδικες εµφανίζονται τώρα σε ένα ευρύτερο φάσµα των βιοµηχανιών, και 
το µέγεθος των επιχειρήσεων αντιπροσωπευόµενων έχει διευρύνει σηµαντικά 
(πίνακας 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------Εταιρική ηθική και Χρηματοοικονομική επίδοση--------------- 

 

74 

 

Προφίλ των επιχειρήσεων που απάντησαν 

                  Πωλήσεις ($ δις.)                        Η.Π.Α.                         Ευρώπη 

                       Μέσος                                       $1.0                               $1.7 

                      (Εύρος)                                      $1.1 εκ. – 41 δις            $1.2 εκ. – 40 δις 

                     Ποσοστό                                     15%                                30%       

Μέσος όρος ανθρώπινου δυναµικού               6.000                             12.000 

 

Κυρίαρχη γραµµή προϊόντων 

                             H.Π.Α.:                                                       Ευρώπη: 

Κατασκευαστές:                                                                    Τράπεζες (17%) 

Μη καταναλωτικά προϊόντα (25%)                          Μη καταναλωτικά προϊόντα(15%) 

Μη Αναλώσιµα προϊόντα (14%)                                          Ασφάλιση (15%) 

Τράπεζες (11%)                                                          Μη Αναλώσιµα προϊόντα (7,5%) 

Ασφάλιση – Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες(8%)               Μεταφορές (7,5%) 

Αναλώσιµα προϊόντα (8%) 

                               (Χαµηλότερα: Λιανική, εξαγωγές, διαφήµιση, κλπ) 

Πίνακας 3, Προφίλ ευρωπαϊκών και αµερικανικών εταιρειών 
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Εκτιµώντας ότι στο παρελθόν το γραφείο του CEO ήταν το πλέον πιθανό να αναλάβει 

την ευθύνη για τους κώδικες και τα προγράµµατα ηθικής, οι φετινοί εναγόµενοι 

προήλθαν από ποικίλες λειτουργικές περιοχές. Αυτό φαίνεται σε εκείνες τις 

επιχειρήσεις των ΗΠΑ όπου τα έγγραφα ηθικής γίνονται θεσµοποιηµένα, δεδοµένου 

ότι η ευθύνη για τα προγράµµατα αρχίζει να µοιράζεται από διάφορα λειτουργικά 

τµήµατα.  

2.4.1. Συµπεράσµατα από την έρευνα 

1. Το ενδιαφέρον για την εταιρική ηθική στις Ηνωµένες Πολιτείες έχει 

παραµείνει σταθερό και υψηλό για µια σχετικά µεγάλη, ίσως πρωτοφανή 

περίοδο. Η εταιρική ηθική είναι όχι µόνο µια µανία, αλλά αρχίζει να 

υφαίνεται σκόπιµα στο ύφασµα των εκφρασµένων διευθυντικών ανησυχιών. 

Οι προσπάθειες να αντιµετωπιστούν τα ηθικά ζητήµατα µε έναν τυποποιηµένο 

τρόπο ωριµάζουν τώρα. 

2.  Η εστίαση των εταιρικών πρακτικών ηθικής έχει αλλάξει επίσης.  Στις ΗΠΑ 

οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλή συµµετοχή της γενικής συµβουλής, η 

οποία προτείνει µια σχεδόν-νοµική άποψη του σκοπού του εγγράφου, και τους 

στόχους συµµόρφωσης εκ µέρους των επιχειρήσεων. Σε αυτήν την άποψη, 

στις ΗΠΑ οι κώδικες ηθικής προορίζονται να υποκινήσουν την επιβολή των 

νόµων και των πολιτικών, ένας στόχος που περιλαµβάνει συχνά τα ζητήµατα 

δικαιωµάτων προσωπικού και υπαλλήλων ανθρώπινων δυναµικών. Η αίσθησή 

µιας  συµµόρφωσης ενισχύεται από την παρουσία επιτροπών ηθικής των 

διοικητικών συµβουλίων σε περίπου 10% των επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ενώ 

µόνο 2 ευρωπαϊκές εταιρίες εξέθεσαν την κατοχή τέτοιων επιτροπών, και 

αυτές αποτελέστηκαν απλώς από τους εσωτερικούς ανώτερους υπαλλήλους. 

Στις ΗΠΑ αυτές οι επιτροπές διευθύνθηκαν παγκοσµίως από έναν διευθυντή 

εξωτερικών όψεων, κανένας δεν αποτελούταν συνολικά από τα µέλη, και 

φαίνεται σαφές ότι η λογική τους, όπως τη σύνθεσή τους, ο περισσότερο 

µοιάζει µε τις ελέγχοντας επιτροπές του πίνακα: για να παρέχουν την 

ανεξάρτητη παράλειψη των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και 

συµµόρφωσης.  

 



--------------Εταιρική ηθική και Χρηματοοικονομική επίδοση--------------- 

 

76 

3. Στην Ευρώπη, η απουσία νοµικής συµβουλής στη διαδικασία, η ισχυρή χρήση 

του ανθρώπινου δυναµικού και οι οικονοµικοί, και εµπορικοί ανώτεροι 

υπάλληλοι που συνδέονται µε τη βαριά έµφαση στην ασφάλεια εργασιακών 

χώρων, που εµπορεύεται, και που αγοράζει προτείνουν ότι αυτά τα έγγραφα 

πρέπει να αντιµετωπίζονται περισσότερο ως συµφωνία µεταξύ της διαχείρισης 

και των εργαζοµένων και της εταιρικής κοινότητας. Η προσθήκη των 

δηλώσεων της περιβαλλοντικής ευθύνης, που ξεπέρασε αριθµητικώς όλα τα 

άλλα θέµατα για την προσθήκη από τουλάχιστον δύο έως το ένα, προτείνει ότι 

αυτή η συµφωνία επεκτείνεται για να περιλάβει τις µη-επιχειρησιακές 

κοινότητες στην κατανόηση της εταιρικής ευθύνης.  

 

Περιεχόµενα κώδικα ηθικής 

Βάση συχνότητας: 

             Ευρώπη                                                      Ηνωµένες Πολιτείες 

1. Βασικές αρχές                                            1. Βασικές αρχές  

2. Ασφάλεια χώρου εργασίας                          2. Αγοραστικό Marketing 

3. Αγορές                                                      3. Πληροφορίες ιδιοκτησίας 

4. Περιβαλλοντική ευθύνη                              4. Περιβαλλοντική ευθύνη 

Ασφάλεια προϊόντος                                      Ασφάλεια χώρου εργασίας 

5. Εµπιστευτικότητα                                       5. Πνευµατικά δικαιώµατα 

6. «Ασφάλεια» εργαζοµένων                           6. Marketing   

7. Πνευµατικά δικαιώµατα                              7. Εµπιστευτικότητα 

8. Τεχνολογικές καινοτοµίες                            8. «Ασφάλεια» εργαζοµένων 

                                                                  Ασφάλεια προϊόντος  

                               Πίνακας 4, ∆ιαφορές σε Ευρώπη και Αµερική 
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2.5. ∆ιδασκαλία εταιρικής ηθικής 

Πολλά  έχουν γραφτεί για το αν η ηθική µπορεί να διδαχτεί στους φοιτητές 

πανεπιστηµίων. (Piper et al., 1993; Glenn, 1992). Ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι η 

ηθική δεν µπορεί να διδαχτεί (Forbes, 1987), η υπεροχή της θεωρίας και η έρευνα 

προτείνουν ότι να διδαχτεί η ηθική στα πανεπιστήµιο µε σχολές που ασχολούνται µε 

επιχειρήσεις µπορεί να είναι αποτελεσµατικό στην ανάπτυξη ηθικών ικανοτήτων, 

ηθικών, ηθικών ευαισθησιών και ηθικών συµπεριφορών των φοιτητών (Weber και 

Glyptis, 2000). Παρά αυτά τα πρόσφατα συµπεράσµατα παραξενεύει το γεγονός ότι 

πολλοί δεν είναι ακόµα πεπεισµένοι ότι η ηθική µπορεί να διδαχτεί. Υποθέτοντας ότι 

το περιβάλλον των πανεπιστηµίων επηρεάζει τις αξίες των προπτυχιακών φοιτητών 

(Biddle et al., 1990), η διδασκαλία της ηθικής µπορεί να έχει ένα θετικό όφελος στην 

αύξηση της ηθικής των πανεπιστηµιακών φοιτητών (Rest 1988; Weber 1990; Burton 

et al., 1991). 

 

 

2.5.1. Κριτική της παραδοσιακής διδασκαλίας της εταιρικής 

ηθικής σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονοµικών πανεπιστηµίων  

Παραδοσιακά, οι κανονιστικές φιλοσοφικές θεωρίες, όπως η δεοντολογία, 

έχουν διδαχτεί ως βάση για την ηθική λήψη αποφάσεων στις σειρές µαθηµάτων 

εταιρικής ηθικής. Ο Pamental (1989) εξέτασε ενενήντα εννέα διδακτέες ύλες για τις 

σειρές µαθηµάτων ηθικής προπτυχιακών φοιτητών διοίκησης επιχειρήσεων και 

διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα προσφέρονται από τα τµήµατα φιλοσοφίας. Μια έρευνα 

για τον αµερικανικό σύλλογο των επιχειρηµατικών πανεπιστήµιων (AACSB) βρήκε 

ότι περίπου το 40% εκείνων των προσφερόµενων µαθηµάτων ηθικής ήταν µέσω των 

τµηµάτων φιλοσοφίας ή ανθρωπιστικών επιστηµών.  (Schoenfeldt et al., 1991).  Η 

κάλυψη της κλασσικής κανονιστικής φιλοσοφίας είναι κοινή στη διδασκαλία της 

ηθικής των προπτυχιακών φοιτητών και στις κατηγορίες επιχειρήσεων και κοινωνίας 

που διδάσκουν στα επιχειρησιακά σχολεία, και στα εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται 

για εκείνες τις σειρές µαθηµάτων (Pamental, 1988). 

Ο βαθµός στον οποίο τέτοιες φιλοσοφικές θεωρίες µελετώνται και 

εφαρµόζονται σε µια ιδιαίτερη κατηγορία εξαρτάται από το υπόβαθρο και τα 

συµφέροντα του εκπαιδευτικού (Weber, 1990).  
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Σε εκείνες τις κατηγορίες όπου ο εκπαιδευτικός δεν εξετάζει την κανονιστική 

φιλοσοφία, η ηθική ανάλυση µπορεί να βασιστεί στο σχετικισµό µε συνέπεια να είναι 

ελεύθερος-για-όλες τις προοπτικές και τις ιδέες. Να διδάξει τις κανονιστικές 

φιλοσοφικές θεωρίες ή τον ηθικό σχετικισµό ως βάση για την ηθική λήψη 

αποφάσεων των προπτυχιακών  φοιτητών κάποιου οικονοµικού πανεπιστηµίου 

µπορεί να είναι προβληµατικό. 

Η παραδοσιακή έµφαση στις κανονιστικές ηθικές θεωρίες ως βάση για την 

εταιρική ηθική έχει αποτελέσει το αντικείµενο πολλής κριτικής (Klein, 1985  Brady 

και Logsdon, 1988  Furman, 1990  Stieber και Primeaux, 1991). Οι θεωρίες µπορούν 

να είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να ισχύσουν στον πραγµατικό. Κάθε ένας έχει 

τις έµφυτες αδυναµίες που µπορούν να γίνουν το θέµα της µεγάλης συζήτησης. 

Οι περιπλοκές του θέµατος µπορούν να οδηγήσουν στη σύγχυση για τους 

επιχειρησιακούς φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς που στερούνται την επαρκή 

κατάρτιση. Οι «επιχειρησιακοί» φοιτητές προπτυχιακών µαθηµάτων δεν µπορούν να 

αποκριθούν το ίδιο καλά σε µια φιλοσοφική προσέγγιση όσο  σε άλλες, πιο 

οικονοµικές µεθόδους για την εταιρική ηθική (Burton et al., 1991). Εναλλακτικά, οι 

ασκήσεις στον ηθικό σχετικισµό µπορούν να παρέχουν πρακτική συζήτηση, αλλά 

είναι απίθανο να βελτιώσουν τα πρότυπα  συµπεριφοράς ή να οδηγήσουν στην 

αύξηση ηθικής των φοιτητών (Bok, 1988). 

 
 
 

2.5.2. Πείθοντας τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι η εταιρική 

ηθική συµπεριφορά  είναι σηµαντική 

 
Οι «επιχειρησιακοί» φοιτητές έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν µια 

σταδιοδροµία που είναι πιθανό άµεσα ή έµµεσα να περιλαµβάνει την πώληση ενός 

προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή µιας ιδέας. Για να παρακινήσει αυτούς τους φοιτητές να 

µάθουν για την ηθική και να συµπεριφερθούν ηθικά, µια προσέγγιση είναι «να 

πωληθεί» η σηµασία της ηθικής στην επιχείρηση και τη σχετικότητά της στην 

επιτυχία τους.  

Αυτό δεν είναι ένας απλός στόχος. Πολλοί φοιτητές δεν αντιλαµβάνονται το 

πρόγραµµα σπουδών της εταιρικής ηθικής όπως έχοντας µια άµεση ή προφανή σχέση 
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ή µια σηµασία στην επιχείρηση όπως άλλες επιχειρησιακές κατηγορίες τέτοια όπως 

το management ή η χρηµατοδότηση.  

Οι λόγοι πρέπει να προωθηθούν από την αρχή, και να ενισχυθούν σε όλη τη σειρά 

µαθηµάτων, ως προς το γιατί η εταιρική ηθική είναι ένα σηµαντικό, σχετικό θέµα.  

Η εικόνα της εταιρικής ηθικής ως οξύµωρο πρέπει να συζητηθεί και να 

προκληθεί από τον καθηγητή νωρίς στη σειρά µαθηµάτων. Χωρίς ουσιαστικό 

σεβασµό του νόµου και της ηθικής το κεφαλαιοκρατικό επιχειρηµατικό σύστηµα θα 

µολυνόταν από το χάος και την αναρχία και θα µπορούσε τελικά να καταρρεύσει. Οι 

φοιτητές πρέπει να καταλάβουν γιατί η ηθική και οι αξίες είναι ακέραιες στην 

εταιρική στρατηγική (Freeman and Gilbert, 1988). Πρέπει επίσης να µάθουν ότι για 

να γίνει ικανός ένας διευθυντής είναι απαραίτητο να είναι ηθικός διευθυντής (Bishop, 

1992). Σε όλη την κατηγορία, τα πρότυπα της τίµιας και αρµόδιας συµπεριφοράς από 

τις επιχειρήσεις και του επιχειρηµατικού κόσµου πρέπει να παρασχεθούν. Οι φοιτητές 

πρέπει να είναι  ενήµεροι ότι οι περισσότεροι ηγέτες στις επιχειρήσεις, στην 

εκπαίδευση, και στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα υψηλά ηθικά πρότυπα ενισχύουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Halfond, 1990). Η τεράστια δύναµη και ο πλούτος των 

σύγχρονων εταιριών κάνουν την ηθική και την κοινωνικά αρµόδια συµπεριφορά από 

την επιχείρηση κρίσιµη στα προβλήµατα θεραπειών όπως η περιβαλλοντικές 

υποβαθµίσεις και η φτώχεια. Ο καθηγητής πρέπει να ρωτάει τους φοιτητές  να 

εξετάσουν εάν η εταιρική ηθική είναι ένα οξύµωρο ή η τελευταία καλύτερη ελπίδα 

µας να λύσουµε τα δύσκολα κοινωνικά προβλήµατα (Kelly, 1989). 

∆εδοµένου ότι τα διαφορετικά µέλη µιας κατηγορίας κολλεγίων θα είναι σε 

διαφορετικά στάδια ηθικής ανάπτυξης, ένας εκπαιδευτικός ηθικής πρέπει να 

απευθυνθεί σε διάφορα κίνητρα για να συµπεριφερθεί ηθικά (Kohlberg, 1969). Ο 

Kohlberg προτείνει: «Ζητήστε από τους φοιτητές να σηµειώσουν  έναν ή δύο από 

τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους µια επιχείρηση πρέπει να 

συµπεριφερθεί ηθικά. Κατόπιν, διοργανώστε µια συζήτηση σχετικά µε αυτό το θέµα 

στην οποία οι φοιτητές µοιράζονται τους λόγους τους και να τους ταιριάζουν» 

(Kohlberg και Kramer, 1969). 

 Ως τµήµα αυτής της άσκησης, και σε όλη την κατηγορία, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να συµπληρώσει τις απαντήσεις φοιτητών µε την παροχή στοιχείων και να 

πείσει ώστε τα επιχειρήµατα που υποστηρίζουν την ηθική συµπεριφορά στην 

επιχείρηση να φανούν. Για τους φοιτητές, η συζήτηση για το πώς η αγορά εξαρτάται 
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από την ηθική εταιρική συµπεριφορά για να λειτουργήσει οµαλά θα µπορούσε να 

είναι πειστική (Lee και McKenzie, 1995). Η έρευνα δείχνει ότι η έκθεση στα 

επιχειρήµατα µπορεί να οδηγήσει στους φοιτητές που να προχωρήσουν σε ένα 

ανώτερο επίπεδο (Blatt και Kohlberg, 1975). 

Οι φοιτητές πρέπει να επηρεαστούν συναισθηµατικά καθώς επίσης και 

διανοητικώς εάν πρόκειται να αγκαλιάσουν ολόψυχα τη σηµασία της ηθικής στο 

επιχειρησιακό πρόγραµµα σπουδών και στις ζωές τους. Οµοίως, τα θετικά 

παραδείγµατα και τα πρότυπα ρόλου µπορούν να ασκήσουν ευεργετική επίδραση 

όταν αγγίζουν τους φοιτητές µε έναν προσωπικό τρόπο. Οι µέθοδοι για να 

δηµιουργήσουν αυτήν την εµπειρία περιλαµβάνουν τις τηλεοπτικές και ακουστικές 

ταινίες, οµιλητές φιλοξενουµένων, συζήτηση των γεγονότων στις ειδήσεις, των 

testimonials από τα µέλη κατηγορίας και της εµπειρικής εκπαίδευσης. 

 

2.5.3. Αποτελεσµατική διδασκαλία της εταιρικής ηθικής  

2.5.3.1.  Αποτελεσµατική διδασκαλία της εταιρικής ηθικής  

 

Η παροχή της κατάλληλης γνώσης και των εργαλείων στους φοιτητές, για την 

ηθική ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων είναι βασική στην αύξηση της πιθανότητας 

αυτοί οι φοιτητές να κάνουν ηθικές επιλογές στο µέλλον. Ο Mathison (1988) 

συστήνει το πρότυπο Σύνθεσης, το πρότυπο Nash και το πρότυπο Pagano. Αυτά τα 

τρία πρότυπα παρέχουν ευκολία στο να εφαρµόσουν τις προσεγγίσεις για τη λήψη 

των ηθικών αποφάσεων. Τρία πρόσφατα δηµοσιευµένα οικονοµικά βιβλία εταιρικής 

των πανεπιστηµίων: Practical Business Ethics (French and Granrose, 1995). 

Managing Business Ethics: Straight Talk About How to do it Right (Trevino and 

Nelson, 1995), και Ethical Dilemmas in Business (Collins and O’Rourke, 1994), είναι 

λιγότερο τεχνικά σε αυτόν τον τοµέα.  

 

 

Το Ινστιτούτο ηθικής του Josephson (JI) στην Marina del Rey, California, ένας 

εθνικός ηγέτης στην πρόοδο της ηθικής, έχει αναπτύξει τις πραγµατικές ιδέες για την 

κατάρτιση της ηθικής. Η προσέγγιση του ιδρύµατος, το «πρότυπο JI,» είναι µια 

σηµαντική πηγή για την συζήτηση των τεχνικών που αυξάνουν την 
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αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της ηθική στους φοιτητές που πρόκειται να 

ασχοληθούν µε επιχειρήσεις. 

 

2.5.3.2. Καθορισµός των βασικών αξιών για την ηθική ανάλυση 

Η εκπαίδευση αξιών δεν έχει χρησιµοποιηθεί καλά στη διοικητική εκπαίδευση 

όπου έχει τη δυνατότητα να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην ηθική 

ανάπτυξη του φοιτητή (Payne και Pettingill, 1986). Η ενίσχυση των φοιτητών µε το 

σχηµατισµό των προσωπικών αξιών τους είναι σηµαντική ιδιαίτερα στην εκπαίδευση 

ηθικής (Sims και Sims, 1991). Πριν από τη συζήτηση και την ανάλυση των 

περιπτώσεων που περιλαµβάνουν τα ηθικά ζητήµατα, τα µέλη κατηγορίας πρέπει να 

συνάψουν τη συµφωνία για ένα σύνολο ηθικών αξιών πυρήνων. 

Σύµφωνα µε τον Rokeach (1973) «µια αξία είναι µια υποµένοντας πεποίθηση ότι ένας 

συγκεκριµένος τρόπος συµπεριφοράς ή το τέλους της ύπαρξης, είναι προσωπικά ή 

κοινωνικά προτιµητέα από έναν αντίθετο ή αντίστροφο τρόπο συµπεριφοράς ή το 

τέλος της ύπαρξης» (σελ. 5). Η βοήθεια αξιών καθορίζει τη µεµονωµένη 

συµπεριφορά και παρέχει τις οδηγίες για τις ηθικές κρίσεις.  

Οι φοιτητές µπορούν να υπενθυµιστούν τη δέσµευσή τους για αυτές τις αξίες 

αργότερα όταν καθορίζουν τα πρότυπά τους για να δικαιολογήσουν ένα επιθυµητό, 

αλλά ανήθικο αποτέλεσµα, για µια ιδιαίτερη κατάσταση. Χωρίς µια κατανόηση και 

µια αποδοχή των βασικών αξιών µπορεί να είναι δύσκολο για τους φοιτητές να 

προχωρήσουν στη ηθική ανάλυση και τη λήψη αποφάσεών τους (Brooks και 

McCarthy, 1989). Οι πρωτοβουλίες από τις εταιρίες να αυξηθεί η εταιρική 

ακεραιότητα είναι συχνά βασισµένες στις ηθικές αξίες. Μερικές επιχειρήσεις 

εστιάζουν σε ένα σύνολο πυρήνων αξιών όπως η τιµιότητα και η δικαιοσύνη  άλλοι 

υπογραµµίζουν τους ηθικούς στόχους όπως η καλή υπηρεσία ή η κοινοτική 

συµµετοχή (Paine, 1994). Είναι απίθανο να υπάρχει βαθιά συζήτηση των θεωριών 

των Kant και Rawls σε τέτοια προγράµµατα. 

 

 Οι φοιτητές, οι πτυχιούχοι επιχειρησιακών σχολών και οι ανώτεροι υπάλληλοι 

δίνουν την ισχυρότερη υποστήριξή τους στην ανάπτυξη των «ευρέως αποδεκτών 

γενικών αρχών της εταιρικής ηθικής» όταν ρωτώνται να βαθµολογήσουν 5 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τη βελτίωση της εταιρικής ηθικής (Arlow και 
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Ulrich, 1988). Ο Long (1984) θεωρεί ότι είναι το καθήκον των επιχειρησιακών 

σχολών να διδάξουν τις βασικές αξίες όπως η τιµιότητα και ο οίκτος. 

 

2.5.3.3. Μια προσέγγιση λήψης αποφάσεων σε 3 βήµατα 

Το JImodel περιλαµβάνει µια σε τρία στάδια προσέγγιση στην ηθική λήψη 

αποφάσεων που εφαρµόζει τις ηθικές αξίες. Αυτή η µέθοδος δανείζεται από διάφορες 

παραδοσιακές ιδέες που απεικονίζονται στο όνοµά της: «Golden Kantian 

Consequentialism» (GKC). Το πρότυπο JI και το GKC απαιτούν ότι ένας ιθύνων που 

συλλογίζεται ένα ηθικό ζήτηµα εξετάζει τα ακόλουθα σηµεία: 

Βήµα 1 - όλες οι αποφάσεις πρέπει να λάβουν υπόψη και να απεικονίσουν µια 

ανησυχία για τα ενδιαφέροντα και καλά – όλων των συµµετόχων.  

Βήµα 2 - Οι ηθικές αξίες και οι αρχές προηγούνται πάντα από µη-ηθικές.   

Βήµα 3 - είναι ηθικά κατάλληλο να παραβιαστεί µια ηθική αξία µόνο όταν είναι σαφώς 

απαραίτητο να προωθηθεί µια άλλη αληθινή ηθική αξία που, σύµφωνα µε τη συνείδηση 

του ιθύνοντος, που θα παραγάγει τη µέγιστη ισορροπία καλού µακροπρόθεσµα 

(Josephson, 1993, σελ. 35). 

 

2.5.3.4. Απάντηση στις δικαιολογίες που υποστηρίζουν την 

ανήθικη συµπεριφορά 

Μερικοί φοιτητές αναγνωρίζουν ότι θα συµπεριφέρονταν ακόµα ανήθικα υπό 

ορισµένες συνθήκες. Τέτοια συµπεριφορά, υποστηρίζουν συχνά, είναι 

δικαιολογηµένη ή συγχωρηµένη για ιδιαίτερους λόγους. Η απάντηση σε αυτά τα 

επιχειρήµατα απαιτεί µια συζήτηση της ανθρώπινης σκεπτόµενης διαδικασίας που 

οδηγεί ακόµη και τον καλύτερο από µας κάνει µερικές φορές το λανθασµένο πράγµα.  

 

 

 

Σε µια συζήτηση µε τον τίτλο «γιατί η ηθική είναι ευκολότερη στα λόγια παρά 

στις πράξεις», το JImodel παρέχει τους λόγους για το αιώνιο πρόβληµα γιατί οι 

άνθρωποι µερικές φορές δεν κάνουν το σωστό πράγµα. Οι λόγοι οµαδοποιούνται σε 

πέντε κατηγορίες: 1) αυταπάτη, 2) αυτονοµία, 3) αυτοπροστασία, 4) αυτοδικαιότητα 

και 5) ελαττωµατικός συλλογισµός 5 (Josephson, 1990, σελ. 20). 
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2.5.4. Συµπεράσµατα για τη διδασκαλία της εταιρικής ηθικής  

Είναι σηµαντικό κάθε δάσκαλος να είναι ένα πρότυπο για τους φοιτητές 

του/της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τοµέα της εκπαίδευσης ηθικής, ανεξάρτητα από 

τη µεθοδολογία. Για τους εκπαιδευτικούς ηθικής υπάρχει µια πρόσθετη ευθύνη λόγω 

της υψηλής δυνατότητας να αυξηθεί ο κυνισµός φοιτητών για την ηθική µε τον 

καθορισµό ενός κακού παραδείγµατος. Ο Cliches που συστήνει «πράξει αυτό που 

κηρύσσεις» και  «οι ενέργειες µιλούν δυνατότερα από τις λέξεις» παρέχουν οδηγίες. 

Ο Solberg και λοιποί. (1995) συστήστε ότι οι σχολές επιχειρησιακών γνώσεων να 

γράφουν έναν κώδικα της ηθικής για να καθοδηγήσουν τη συµπεριφορά τους και ο 

Bok (1988) προτείνει  οι σχολές να συζητούν τις ευθύνες τους και αναπτύσσουν τους 

συµπεριφοριστικούς κανόνες και τις προσδοκίες. Υπάρχουν φυσικά πολλοί 

εκπαιδευτικοί τρόποι που µπορούν να ενεργήσουν αντιπαραγωγικά στη βελτίωση της 

ηθικής των φοιτητών.  

Η ηθική δεν είναι λιγότερη εύκολη για τους εκπαιδευτικούς ηθικής από 

οποιοσδήποτε άλλον. Με την αναγνώριση αυτού του σηµείου στην κατηγορία, και τη 

λήψη της ευθύνης για οποιαδήποτε από τα ηθικά σφάλµατά κάποιου ότι η δύναµη 

εµφανίζεται σε σχέση µε η κατηγορία, ένας εκπαιδευτικός ηθικής µπορεί να 

διαµορφώσει τη ρεαλιστική συµπεριφορά για τους φοιτητές. Επιπλέον, κάποιος 

πρέπει να φροντίσει να µην δώσει την εντύπωση που «η ανθρώπινη ύπαρξη» είναι 

µια δικαιολογία ή µια αιτιολόγηση για τη λανθασµένη συµπεριφορά. Το σηµείο αυτό, 

για τους φοιτητές και τους δασκάλους είναι ίδιο, είναι να γίνει καλύτερο το πρόσωπο 

και καλύτερα στο µέλλον. Τέλος, ενεργώντας µε την ταπεινότητα και αποφεύγοντας 

την µόνο-ευθύτητα, χωρίς συµφωνία στον ηθικό σχετικισµό, µπορεί να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα στη διδασκαλία της ηθική. Αυτό µπορεί να είναι µια δύσκολη 

ισορροπία που επιτυγχάνει, αλλά η φύση του θέµατος απαιτεί την προσπάθεια. 

 Η επιτυχηµένη διδασκαλία της εταιρικής ηθικής στους φοιτητές µε στόχο το 

επίπεδο ηθικής συµπεριφοράς τους είναι ένας προκλητικός στόχος. στο συλλογικό 

µέλλον µας. 

 

2.6. Ηθική επένδυση και χρηµατοοικονοµική επίδοση 

2.6.1.  Ηθική επένδυση και χρηµατοοικονοµική επίδοση 
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2.6.1.1. Τι είναι ηθική επένδυση 

Ηθική επένδυση είναι η επένδυση η οποία πραγµατοποιείται αφού ληφθούν 

υπόψη εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια αξιολόγησης και η επίτευξη 

στόχων που µπορούν να χαρακτηριστούν ως ηθικοί ή κοινωνικοί. 

Στην ηθική επένδυση, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή επένδυση αυτό που 

µας ενδιαφέρει είναι πως η επιχείρηση πραγµατοποιεί κέρδος και όχι το ποσό του 

κέρδους αυτού. Κάποιοι επενδυτές δηλαδή επιλέγουν τις µετοχές στις οποίες θα 

επενδύσουν µε βάση τις ηθικές αξίες που πρεσβεύει η επιχείρηση παρά έχοντας ως 

κριτήριο την τιµή της µετοχής. Η ηθική επένδυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την 

µορφή της επένδυσης σε «ηθικές µετοχές» και την αποφυγή «αµαρτωλών µετοχών» ή 

εταιρειών που ακολουθούν αντικοινωνικές πρακτικές. Για παράδειγµα, κατά την 

διάρκεια του 1970 πολλοί ιδιώτες επενδυτές και οργανισµοί απέφυγαν µετοχές 

εταιρειών που σχετιζόταν µε την Νότια Αµερική και µε τον πόλεµο στο Βιετνάµ και 

σήµερα πολλοί επενδυτές απορρίπτουν µετοχές που σχετίζονται µε στρατιωτικά όπλα 

και ατοµική ενέργεια. Επίσης η ηθική επένδυση µπορεί να εκδηλωθεί και µε άλλες 

µορφές όπως για παράδειγµα µε την κατάθεση χρηµάτων σε τράπεζες. 

Σκοπός των ηθικών επενδυτών είναι να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που 

δηµιουργούν µε την δραστηριότητα τους κάποιο κοινωνικό όφελος. Για τον λόγο 

αυτό το φαινόµενο της ηθικής επένδυσης συναντάται µε τον όρο «κοινωνικά 

υπεύθυνη απόδοση» (socially responsible investing-SRI). 

Πολλοί πιστεύουν ότι επενδυτές που επενδύουν σε ηθικά ή κοινωνικά 

υπεύθυνα κεφάλαια δεν επενδύουν σε µη ηθικά κεφάλαια. Κάτι τέτοιο ισχύει για 

ορισµένους επενδυτές ενώ, σύµφωνα µε κάποιες έρευνες, υπάρχουν και κάποιοι 

άλλοι οι οποίοι επενδύουν και µε τους δύο τρόπους.  

 

 

Τα κίνητρα για τους ηθικούς επενδυτές είναι πιο περίπλοκα 

(Lewis,2002,Mackenzie and Lewis,1999) και αυτό συµβαίνει επειδή δεν υπάρχει 

άµεση σχέση µεταξύ των ηθικών αξιών του επενδυτή και των αναµενόµενων 

αποδόσεων των επενδύσεων του (Lewis and  Mackenzie,2000). Όπως είναι λογικό τα 

ηθικά κεφάλαια που έχουν ανώτερη απόδοση να προσελκύουν τόσο ηθικούς όσο και 

παραδοσιακούς επενδυτές, αφού ικανοποιούν την απαίτηση τους για µεγιστοποίηση 

της απόδοσης της επένδυσης τους.  
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2.6.1.2. Ηθική επένδυση και απόδοση 

Το κατά πόσο οι ηθικές επενδύσεις έχουν καλύτερη απόδοση από µη ηθικές 

επενδύσεις είναι ένα διφορούµενο θέµα. Στην βιβλιογραφία συναντώνται απόψεις 

που συνηγορούν τόσο υπέρ ης ανωτερότητας της ηθικής επένδυσης έναντι της 

παραδοσιακής όσο και το αντίστροφο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η SRI δεν βλάπτει 

χρηµατοοικονοµικά και πως ένας επενδυτής µπορεί να πραγµατοποιήσει κέρδη χωρίς 

να παραβεί τις ηθικές του αξίες. Επί προσθέτως υπάρχουν και εκείνοι που 

υποστηρίζουν ότι τα ηθικά χαρτοφυλάκια έχουν καλύτερες αποδόσεις από τα 

συµβατικά και πράγµατι έχει παρατηρηθεί ότι κάποια ηθικά χαρτοφυλάκια σε µια 

συγκεκριµένη χρονικά περίοδο έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα. Αυτό το φαινόµενο 

όµως µπορεί να παρατηρηθεί σε οποιασδήποτε µορφής επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η 

χρηµατοοικονοµική επίδοση των ηθικών επενδύσεων είναι ένα θέµα που χρήζει 

περαιτέρω έρευνας. 

 

2.6.1.3. Επιχειρηµατολογία υπέρ της ανωτερότητας της ηθικής 

Επένδυσης 

 

Ανάµεσα στους λόγους  που συνηγορούν υπέρ της ανωτερότητας της ηθικής 

επένδυσης αποτελεί το γεγονός ότι οι υψηλές χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις 

επιτυγχάνονται εξαιτίας της υιοθέτησης από τις εξεταζόµενες εταιρείες κοινωνικά 

υπεύθυνων πρακτικών. Ο σταθερός προσανατολισµός αυτών των επιχειρήσεων σε 

πρακτικές όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας ελκύουν περισσότερες εν δυνάµει 

επενδυτές µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ζήτηση των µετοχών αυτών. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων 

αυτών µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα παρουσίασης στο µέλλον περιπτώσεων 

σκανδάλων και διαφθοράς (π.χ. η περίπτωση της  πολυεθνικής εταιρείας Enron) που 

µπορεί να αµαυρώσουν την φήµη της επιχείρησης και άρα την απόδοση των µετοχών 

της. 

Τέλος, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι υψηλές αποδόσεις των ηθικών επενδύσεων 

οφείλονται και στο µακροχρόνιο ορίζοντα αυτών των επενδύσεων. 
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 Ό λόγος που συµβαίνει αυτό είναι η τάση που παρατηρείται τόσο στην νοµοθεσία 

όσο και στις επιθυµίες   των καταναλωτών για υιοθέτηση περισσότερων κοινωνικά 

υπεύθυνων πρακτικών από όλες τις επιχειρήσεις ( π.χ. ευαισθησία σε θέµατα 

ανακύκλωσης, υψηλότερη φορολογία-πρόστιµα σε εταιρείες που µολύνουν το 

περιβάλλον). Συνεπώς, µέσα σε ένα θετικό για τις ηθικές επενδύσεις περιβάλλον, όσο 

περισσότερο διάστηµα λειτουργεί ένα ηθικό κεφάλαιο τόσο πιθανότερο είναι να 

υπερισχύει έναντι άλλων πιο πρόσφατων επενδυτικών κεφαλαίων. 

  

2.6.1.4. Επιχειρηµατολογία κατά της ανωτερότητας της Ηθικής 

Επένδυσης  

 

Αντίθετα τώρα, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που συνηγορούν κατά της 

ανωτερότητας της ηθικής επένδυσης έναντι πιο συµβατικών µορφών επένδυσης. 

Μάλιστα υποστηρίζεται από κάποιους ότι η ηθική επένδυση βλάπτει 

χρηµατοοικονοµικά και οδηγεί σε χαµηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε άλλες µορφές 

επενδύσεων.    

Αρχικά, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση ηθικών πρακτικών από τις 

επιχειρήσεις είναι απλά µία τακτική τους στα πλαίσια του Μάρκετινγκ, για να 

προσελκύσουν εν δυνάµει επενδυτές. Και ενώ κάποιες επιχειρήσεις µπορεί να 

χρησιµοποιούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τη φήµη, την χαµηλότερη τιµή ή την 

υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων τους, οι ηθικές  επιχειρήσεις περιβάλλουν την 

κοινωνική ευθύνη ως το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Στην πραγµατικότητα 

όµως αυτό που ενδιαφέρει τους εν δυνάµει επενδυτές είναι µόνο δύο παράγοντες: ο 

κίνδυνος και η απόδοση. 

Ένα επιπλέον µειονέκτηµα των ηθικών κεφαλαίων είναι η έλλειψη 

ικανοποιητικής διαφοροποίησης. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία του 

χαρτοφυλακίου ο επενδυτής µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο που αναλαµβάνει µέσω 

της µεγαλύτερης διαφοροποίησης των επενδυτικών  του επιλογών, ένα καλά 

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο είναι εκτεθειµένο µόνο στον συστηµατικό κίνδυνο 

που αναλαµβάνει µέσω της µεγαλύτερης διαφοροποίησης των επενδυτικών του 

επιλογών.  Ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο είναι εκτεθειµένο µόνο στον 

συστηµατικό κίνδυνο, δηλαδή στον κίνδυνο που εξαρτάται από τις συνθήκες που 
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επικρατούν στην αγορά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Επειδή τα ηθικά 

κεφάλαια αποκλείουν µετοχές µέσω της υιοθέτησης αρνητικών φίλτρων δεν είναι 

τόσο καλά διαφοροποιηµένα. Εποµένως, θεωρείται ότι ο κίνδυνος που αναλαµβάνουν 

τα ηθικά κεφάλαια είναι υψηλότερες από τον κίνδυνο των συµβατικών επενδυτικών 

κεφαλαίων. 

Επιπλέον τα ηθικά κεφάλαια απαιτούν υψηλό κόστος συναλλαγών καθώς και 

προµήθειες που οφείλονται τόσο στο σχετικά µικρό µέγεθος των κεφαλαίων αυτών 

όσο και στην ανάγκη για συλλογή εξειδικευµένων πληροφοριών που αφορούν τις 

ηθικές πρακτικές των επιχειρήσεων. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη στοιχείων για τις 

κοινωνικές πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις αναγκάζει τους διαχειριστές 

των ηθικών κεφαλαίων να επενδύσουν πολύ χρόνο και προσπάθεια στην αξιολόγηση 

και στον έλεγχο της κοινωνικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων. Αυτό είναι φυσικό  

να δηµιουργεί επιπρόσθετα κόστη στη διαχείριση των κεφαλαίων τα οποία µειώνουν 

και την συνολική αποδοτικότητα τους. 

Τέλος, επικριτές των ηθικών κεφαλαίων θεωρούν ότι η πρόσφατη καλή 

αποδοτικότητα τους οφείλεται στο γεγονός ότι περιλαµβάνουν µετοχές επιχειρήσεων 

υψηλής τεχνολογίας οι οποίες παρουσίασαν άνθηση την τελευταία δεκαετία και όχι 

µετοχές επιχειρήσεων άλλων παραδοσιακών   κλάδων( Hoggett and Nahan, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.5. Συµπέρασµα ηθικής επένδυσης 

 

Κατ' αρχάς,  ο συγγραφέας υπονοεί ότι η ανάγκη των διαχειριστών των 

κεφαλαίων να θεωρήσουν προσεκτικότερα τα αποτελέσµατα και τις επιλεγµένες 

στρατηγικές διαλογής τους είναι πιθανό να επηρεάζει την απόδοση των κεφαλαίων 

τους. Η επιλογή ως είτε ένα κεφάλαιο να είναι SRI είτε όχι δεν είναι τόσο απλή, αλλά 

µάλλον, το πόσο κοινωνικά ηθικό και υπεύθυνο είναι. Η συνταγή είναι ότι οι 

διευθυντές πρέπει είτε ολόψυχα να δεσµεύονται ευρέως να καλύψουν κοινωνικά τις 
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ανεύθυνες εταιρίες από τα κεφάλαιά τους, είτε να αποκλείσουν πολύ λίγες εταιρίες 

έτσι ώστε να µην παρεµποδίζουν τη δυνατότητά τους να διαφοροποιήσουν. Επιπλέον, 

οι διαχειριστές κεφαλαίων SRI πρέπει να γνωρίζουν ποιοι τύποι κοινωνικών ηθικών 

ανταµείβονται σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο χρονικό σηµείο. 

Για τους µελετητές, αυτό το αποτέλεσµα προτείνει ότι και τα δύο στρατόπεδα 

µπορούν ειρηνικά να συνυπάρξουν.  

Εκείνοι που βασίζουν τα επιχειρήµατά τους στην οικονοµική λογική της 

σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίων και εκείνοι που υποστηρίζουν την οργανική 

θεωρία συµµετόχων µπορούν να µην είναι σε διαφωνία. Οι εταιρίες που 

χρησιµοποιούν  έναν «µικρό» κώδικα ηθικής αποκοµίζουν τα οφέλη της 

διαφοροποίησης, και περιορίζουν τον κόσµο των επενδύσεών τους ενώ δεν 

παρεµποδίζουν το χαρτοφυλάκιό τους τόσο πολύ όσο µερικοί υποστηρίζουν. Ο 

πραγµατικός κίνδυνος βρίσκεται στην µη παράδοση σε µια στρατηγική ή την άλλη. Η 

αποτυχία να ελέγξει την ένταση διαλογής µεταξύ των κεφαλαίων SRI µπορεί να 

εξηγήσει, εν µέρει, τα µικτά συµπεράσµατα που έχουν επιτρέψει σε αυτήν την 

συζήτηση να οργιάζει για τόσο πολύ καιρό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Σχέση εταιρικής ηθικής και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

 

2.7.1. Επιχειρηµατολογία υπέρ της ύπαρξης σχέσης µεταξύ 

εταιρικής ηθικής και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

Η σχέση µεταξύ της οικονοµικής επίδοσης και της κοινωνικής απόδοσης των 

εταιριών έχει γίνει ένας καρποφόρος τοµέας  συζήτησης και  µελέτης εδώ και πολλά 
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έτη.7 Πρόσφατα, οι Waddock Graves (1997) και οι Preston και O'Bannon (1997) 

παρείχαν τις περιεκτικές περιλήψεις των πολλών εµπειρικών ερευνητικών µελετών, 

των κριτικών, και των αναθεωρήσεων που έχουν εξετάσει τη σχέση µεταξύ της 

εταιρικής κοινωνικής απόδοσης (Corporate Social Performance) και της 

χρηµατοοικονοµικής απόδοσης. Η εργασία του Waddock ενσωµατώνει  τη CSP, τη 

µεταχείριση των συµµετόχων και την ποιότητα του management. Οι Cochran και 

Wood (1984), οι Spencer και Taylor (1987), και Waddock και Graves (1994) βρήκαν 

τη σχέση µεταξύ της εταιρικής ηθικής και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης  να είναι 

θετική. Εντούτοις, οι Aupperle, Carroll, και Hatfield (1985), οι Aupperle και Van 

Pham (1989), McGuire, Sundgren, και Schneeweiss (1988), και CofFey και Fryxell 

(1991)  βρήκαν είτε ότι δεν υπήρχε καµία σχέση είτε  µικτά αποτελέσµατα. 

Οι Griffin και Mahon (1997) ανέλυσαν  51 µελέτες που έγιναν τα τελευταία 25 

χρόνια και κατέληξαν ότι οι ασυνέπειες στη συµφωνία των αποτελεσµάτων, 

προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση: 

 

1) δείγµατος από πολλαπλές βιοµηχανίες  

2) ενός ή ελαχίστων µέτρων χρηµατοοικονοµικής επίδοσης  

3) πολλαπλών πηγών CSP µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι 

βασισµένων στην αντίληψη και όχι στην πραγµατικότητα. 

 

 

 

Χρησιµοποιώντας µόνο τα ιστορικά δηµόσια δηµοσιευµένα αποτελέσµατα, το 

Business Week ταξινόµησε κάθε επιχείρηση χρησιµοποιώντας οκτώ οικονοµικά 

µέτρα:  

٠ Total Return  για 1 και 3 έτη,  

٠ Αύξηση πωλήσεων για 1 και 3 έτη.  

٠ Αύξηση κέρδους για 1 και 3 έτη,  

٠ Περιθώριο δικτύου, και  

                                                           
7 A Study of The Link Between a Corporation's Financial Performance and Its Commitment to Ethics, 
Curtis C. Verschoor 
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٠ Return on Equity 

Φυσικά πρόσθεσε και τον όγκο πωλήσεων για να βρει µια γενική χρηµατοοικονοµική 

ταξινόµηση απόδοσης...  

Η µελέτη του Curtis παρουσιάζει µια σηµαντική στατιστικά σύνδεση µεταξύ 

µιας διοικητικής δέσµευσης για ισχυρούς ελέγχους που δίνουν έµφαση στην ηθική 

και κοινωνική συµπεριφορά από τη µια πλευρά και ευνοϊκή εταιρική 

χρηµατοοικονοµική απόδοση από την  άλλη. ∆είχνει ότι η εταιρική ηθική έναντι των 

συµµετεχόντων γίνεται αναγκαιότητα ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη κερδοφορία. Η 

ηθική δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους 

κανονισµούς σε σχέση µε τη οµοσπονδιακή Federal Sentencing Guidehnes ή την 

ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής έκθεσης. Ακόµα τα γεγονότα έχουν δείξει πόσο 

σηµαντικό είναι για µια επιχείρηση να εστιάσει στην αποτελεσµατικότητα των 

ελέγχων για να εφαρµόσει τη δέσµευσή της για  ηθική και κοινωνική συµπεριφορά.8 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιχειρήσεις σήµερα καταλαβαίνουν ότι η µεγαλύτερη οικονοµική επιτυχία, τα 

υψηλότερα χρηµατοοικονοµικά  αποτελέσµατα και η σταθερή αξία θα επιτευχθούν 

από εταιρίες που χαρακτηρίζονται για από:  

 

• Ισχυρή εταιρική ηθική  

• Καλή εταιρική διακυβέρνηση  

• Αποτελεσµατικό ψήφισµα διαφωνίας  

• Ισχυρά δικαιώµατα µετόχων. 

 

                                                           
8 2004 Ethics – A Holistic Approach, Business Primer: From Compliance to Leadership© 2004 

Diversity Best Practices  
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Σύµφωνα µε τις έρευνες των Niskanene και William όντως υπάρχει µια 

σύνδεση µεταξύ των επιτυχών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αυτής της 

ύπαρξης αυτών των πολιτικών. Πολλές από τις µετοχές, µε τις χειρότερες αποδόσεις 

κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών, συµπεριλαµβανοµένης της εταιρίας 

Enron, της εταιρίας HealthSouth, και Gemstar - οδηγός International Group Ltd. TV 

είχαν όλες φτωχό εταιρικό κώδικα ηθικής. Αν και γίνεται εστίαση στις αποτυχίες των 

εταιριών των ΗΠΑ,  αυτό δεν είναι µόνο πρόβληµα των ΗΠΑ. Παρόµοιες εταιρικές 

αποτυχίες έχουν εµφανιστεί πρόσφατα και στον Καναδά, τη Γερµανία, την Ιταλία και 

τη Σουηδία, καθώς επίσης και στην Ελβετία, στη Νότια Κορέα και στην Ολλανδία. 

Αυτό το φαινόµενο εµφανίζεται σε όλες τις περιοχές. 

Μια πρόσφατη µελέτη χρησιµοποίησε έναν «εταιρικό δείκτη διακυβέρνησης» 

για να µετρήσει τα δικαιώµατα µετόχων σε 1.500 µεγάλες επιχειρήσεις κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του '90. ∆ιαπιστώθηκε ότι «οι εταιρίες µε τα ισχυρότερα 

δικαιώµατα µετόχων είχαν µια υψηλότερη αξία, υψηλότερα κέρδη, υψηλότερη 

αύξηση πωλήσεων, χαµηλότερες κύριες δαπάνες, και έκαναν λιγότερες εταιρικές 

αποκτήσεις.». 9 

Η µελέτη αυτή ποσολογεί τους ισχυρισµούς της, ότι οι επιχειρήσεις που δίνουν 

έµφαση στην εταιρική ηθική και τη διαφάνεια, µε την πάροδο του χρόνου, θα έχουν 

ανώτερα αποτελέσµατα και οικονοµική επίδοση και θα µειώσουν το κόστος 

κεφαλαίου τους. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις µε αδύνατη εταιρική ηθική και διαφάνεια 

αντιπροσωπεύουν τους αυξανόµενους επενδυτικούς κινδύνους. 

Σήµερα, υπάρχει µια παρουσία παρόµοιας ακαδηµαϊκής έρευνας, εκθέσεις 

βιοµηχανίας και έρευνες χρηµατιστικής αγοράς που υποστηρίζουν επίσης την αξίωση 

ότι η ισχυρή εταιρική ηθική συνδέεται µε τη χρηµατοοικονοµική απόδοση. 

Οι καλά-θεωρηµένες µελέτες όπως η Governance Metrics το 2003 (η 

Governance Metrics International  είναι η πρώτη παγκόσµια εταιρία εκτιµήσεων 

εταιρικής διακυβέρνησης), Global Performance Analysis, Gompers, Ishii και Metrick, 

βρήκαν µια σηµαντική στατιστικά σύνδεση µεταξύ των εταιρικών χρηµατοροών και 

χαρτοφυλακίων µε την εταιρική ηθική, όταν µετριούνται καθ' όλη τη διάρκεια µιας 

πολυετούς περιόδου. 

                                                           
9 Niskanene, William A. “The Real Governance Challenges.” Chief Executive. December 2003. 
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Επιπλέον, οι αναλυτές αγοράς, οι ασφαλιστές και τα hedge funds έχουν αρχίσει 

επίσης την εξέταση των ζητηµάτων διακυβέρνησης και ηθικής ως τρόπο καλύτερου 

προσδιορισµού του κινδύνου. 

 

Βασικά συµπεράσµατα:  

• Η παρουσία ενός κώδικα ηθικής είναι ένας καλός δείκτης µιας γνήσιας 

δέσµευσης στην ηθική 

• Η έρευνα έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις µε έναν κώδικα  ηθικής ξεπερνούν 

παρόµοιες επιχειρήσεις χωρίς τέτοιο κώδικα. 

• Οι επιχειρήσεις µε έναν κώδικα ηθικής είχαν χαµηλότερη αστάθεια στο P/E (το 

b/c δείχνει µια ασφαλέστερη επένδυση και µια συνεπή διαχείριση).  

• Οι επιχειρήσεις µε µια ρητή δέσµευση για να λειτουργούν ηθικά, είχα κύκλο 

εργασιών 18% υψηλότερο από εκείνων που λειτουργούσαν χωρίς κώδικα.10  

 

 

«Πληρώνει η εταιρική ηθική» είναι µια ερώτηση που µερικοί θα έλεγαν ότι είναι 

λανθασµένη.11 Το να συµπεριφερθεί ηθικά η εταιρία, υποστηρίζουν, είναι αυτό που 

κάνει επειδή αυτό είναι το σωστό.. Εντούτοις, υπάρχει µια συνεχής απαίτηση για 

αξιόπιστους δείκτες ώστε να µετρηθεί η απόδοση των εταιριών στους µη 

οικονοµικούς τοµείς αλλά και να συνδεθούν µε την εταιρική επιτυχία. Οι έννοιες 

όπως η ακεραιότητα και η δικαιοσύνη είναι, εντούτοις, γενικά µόνο µετρήσιµοι 

χρησιµοποιώντας µη άµεσους δείκτες. Η µελέτη των Simon Webley και Elise More,

µελετά µερικά ενδεικτικά µέτρα και την υποχρέωση της εταιρίας για  εταιρική ηθική 

και έπειτα τα συγκρίνει µε τα χρηµατοοικονοµικά µέτρα επίδοσης για µία περίοδο 

τεσσάρων ετών. Κατά αυτόν τον τρόπο, η µελέτη ερευνά εάν µπορεί να αποδειχθεί 

ότι µια δέσµευση στην εταιρική ηθική «πληρώνει». 

 

 

 

                                                           
10 Webley, Simon and Elise More. “Does Business Ethics Pay? Ethics and Financial 

 

11 Does Business Ethics Pay? by Simon Webley & Elise More Executive Summary 
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 Για αυτήν την έρευνα, επιλέχτηκαν επτά δείκτες - τέσσερις από την εταιρική 

χρηµατοοικονοµική απόδοση [προστιθεµένης αξίας, οικονοµική προστιθέµενη αξία 

αγοράς, αναλογία αποδοχών τιµών και Return on Capital που υιοθετούνται] - και 

τρεις από την εταιρική ηθική [έχοντας έναν κώδικα  ηθικής, εκτιµήσεις για τη 

διαχείριση των κοινωνικό/ηθικών κινδύνων και την αναφορά ως Britain's Most

Admired Companies] Το δείγµα αποτελείται από µεταξύ 41 και 86 επιχειρήσεις, που 

λαµβάνονται από το FTSE 350 για τις οποίες τα πλήρη και συγκρίσιµα στοιχεία της 

επιχείρησης ήταν διαθέσιµα για τα έτη 1997-2001. Το δείγµα διαιρέθηκε σε δύο 

οµάδες: σε εκείνες τις εταιρίες που εφάρµοζαν έναν κώδικα ηθικής αποδείξιµα για 

πέντε έτη ή περισσότερο και σε εκείνες τις εταιρίες που κατηγορηµατικά είπαν όχι 

στην χρήση ενός τέτοιου κώδικα.  

Η αναθεώρηση των συµπερασµάτων παρόµοιας έρευνας δείχνει ότι η σχέση 

µεταξύ της καλής χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και άλλων δεικτών της εταιρικής 

ηθικής (περιβαλλοντική διαχείριση, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ικανότητα 

υποστήριξης κ.λπ.) είναι θετική αλλά µη οριστική. Εντούτοις, η εργασία Verschoor

στις ΗΠΑ, έδειξε ότι υπήρξε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία αγοράς στις επιχειρήσεις 

που ανέφεραν  των κώδικα ηθικής τους στην ετήσια έκθεση, έναντι εκείνων που δεν 

τον ανέφεραν. Πριν εξετάσει την ισχύς του συµπεράσµατος της έρευνας Verchoor για 

το Ηνωµένο Βασίλειο, αυτή η µελέτη επιδίωξε να ανακαλύψει εάν η παρουσία ενός 

κώδικα ηθικής θα µπορούσε ή όχι να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της γνήσιας ηθικής 

συµπεριφοράς. Η ορθή πρακτική για ένα δείγµα των βρετανικών επιχειρήσεων µε και 

χωρίς έναν κώδικα ηθικής εξετάστηκε κοιτώντας: 

 α) µια εκτίµηση για τη διαχείριση κινδύνου και  β) µια όµοια αξιολόγηση που 

περιλαµβάνει, παραδείγµατος χάριν, την ικανή διαχείριση, την οικονοµική υγεία και 

την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών. Βρέθηκε µια θετική σχέση.  Η χρήση 

ενός προσιτού κώδικα ηθικής χρησιµοποιήθηκε έπειτα για να ερευνήσει τη σχέση 

µεταξύ της ηθικής συµπεριφοράς και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης κατά τη 

διάρκεια της τετραετούς περιόδου. 
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• Όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επίδοση, τρία από τα τέσσερα µέτρα της 

χρηµατοοικονοµικής αξίας που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την µελέτη (EVA, 

MVA και αναλογία P/E) διαπιστώθηκε ότι το δείγµα µε τις επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούσαν έναν κώδικα ηθικής, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-

2001, είχαν εκτελέσει µια παρόµοια µεγέθους οµάδα µε το δείγµα που είπε ότι 

δεν είχαν κώδικα. 

 

• Οι επιχειρήσεις µε κώδικα ηθικής παρήγαγαν σηµαντικά µεγαλύτερη 

οικονοµική προστιθέµενη αξία (EVA) και  προστιθέµενη αξία αγοράς (MVA) 

στα έτη 1997 - 2000, από εκείνες χωρίς κώδικα ηθικής. 

 

• Οι επιχειρήσεις µε κώδικα ηθικής είχαν πολύ λιγότερη P/E αστάθεια κατά τη 

διάρκεια µιας τετραετούς περιόδου, από εκείνες χωρίς. Αυτό σηµαίνει ότι 

µπορούν να είναι µια ασφαλέστερη επένδυση µακροπρόθεσµα. Άλλη έρευνα 

συµπεραίνει  ότι µια σταθερή P/E αναλογία τείνει να προσελκύσει το κεφάλαιο 

κάτω από το µέσο κόστος, η χρήση ενός κώδικα ηθικής µπορεί να εννοηθεί να 

είναι ένας σηµαντικός δείκτης του συνεπές management. 

 

 

• Ο δείκτης που παρουσίασε διαφορετικό αποτέλεσµα από ότι οι άλλοι ήταν ο 

Return on Capital Employed. Καµία σηµαντική διαφορά δεν βρέθηκε στο 

ROCE ανάµεσα σε εκείνες που είχαν υιοθετήσει ή µη έναν κώδικα ηθικής για 

το 1997-98. Εντούτοις, από το 1999 ως το 2001 υπήρξε µια σαφής (περίπου 

50%) αύξηση στη average return στις εταιρίες που είχαν κώδικα ηθικής ενώ 

εκείνες χωρίς κώδικα έπεσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 

Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν επίσης ότι στα έτη 1997-2001, οι εταιρίες µε µια 

ρητή δέσµευση για να ηθικές εταιρίες, έχουν επιδείξει αναλογία κέρδος/κύκλος 

εργασιών  18% υψηλότερο από εκείνων χωρίς µια παρόµοια δέσµευση.   
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Το γενικό συµπέρασµα από αυτήν την µελέτη είναι ότι υπάρχουν ισχυρά 

στοιχεία για να υποδειχθεί ότι οι µεγαλύτερες βρετανικές επιχειρήσεις µε  κώδικα 

ηθικής, π.χ. εκείνοι που είναι ρητοί για την εταιρική ηθική, υπερέχουν στους 

χρηµατοοικονοµικούς και άλλους δείκτες, από εκείνες τις επιχειρήσεις που λένε ότι 

δεν ακολουθούν έναν κώδικα ηθικής. Για αυτό άλλωστε η χρήση ενός κώδικα 

εταιρικής ηθικής, λέγεται να είναι σφραγίδα µιας καλά διοικούµενης εταιρίας.. 

Σύµφωνα µε τους Μichael L. Βarnett (College of Business Administration, 

University of South Florida, Tampa, Florida,U.S.A.) και Robert M. Salomon(Stern 

School of Business, New York University, New York, New York, U.S.A.) η 

υπάρχουσα θεωρητική και εµπειρική έρευνα έχει υποστηρίξει και τις δύο αντιφατικές 

θέσεις (Margolis και Walsh, 2003  Orlitzky, Schmidt, και Rynes, 2003  Rowley και 

Berman, 2000  Mahon και Griffin, 1999  Ρωµαίος, Hayibor, και Agle, 1999  Griffin 

και Mahon, 1997  Ullmann, 1985). Σε µια άλλη µελέτη, οι Michael L. Barnett και  

Robert M. Salomon, προσπαθούν να συµφιλιώσουν αυτές τις αποκλίνουσες απόψεις 

µέσω µιας εµπειρικής µελέτης της κοινωνικά ηθικής επένδυσης (SRI). SRI είναι η 

πρακτική της επιλογής των οικονοµικών επενδύσεων της εταιρίας, βάσει των 

κοινωνικών κριτηρίων ευθύνης όπως αναλύσαµε παραπάνω εκτενέστερα.12 

Σύµφωνα µε κάποιους, περισσότερο από ένα τρισεκατοµµύριο $ , ή περίπου 10 

τοις εκατό όλου του ενεργητικού των ΗΠΑ που βρίσκεται κάτω από διαχείριση, 

συµπεριλαµβανοµένων περίπου 160 αµοιβαίων κεφαλαίων, µπορούν να 

ταξινοµηθούν ως SRI (Glassman, 1999  Hutton, ∆» Antonio, και Johnsen, 1998  

LaRose, 1998). Πολλοί µελετητές έχουν συγκρίνει τη χρηµατοοικονοµική επίδοση 

των κεφαλαίων SRI µε εκείνη των κεφαλαίων που δεν καλύπτουν τις µετοχές τους 

στα κοινωνικά κριτήρια (Statman, 2000  Guerard, 1997  Sauer, 1997  Kurtz και 

DiBartolomeo, 1996  Diltz, 1995  Χάµιλτον, ΕΕ, και Statman, 1993  Luck και Pilotte, 

1993  Teper, 1992  Mueller, 1991  Rudd, 1979). Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι οι 

επενδύσεις SRI µπορούν να αποδώσουν όπως, (e.g., Guerard, 1997ς Diltz, 1995ς 

Hamilton et al., 1993),  και ακόµα  καλύτερα από (e.g., Statman, 2000ς DiBartolomeo 

and Kurtz, 1999ς Luck and Pilotte, 1993) οι απλές επενδύσεις.  

                                                           
12 Beyond dichotomy: the curvilinear relationship between social responsibility and financial 
performance,Michael l. Barnett and Robert m. Salomon 
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Αλλά άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι οι επενδύσεις SRI αποδίδουν χειρότερα 

από τις απλές.(Geczy, Stambaugh, και Levin, 2003  Teper, 1992  Rudd, 1979).  

Επιπλέον, οι επικριτές των SRI υποστηρίζουν ότι η ισχυρή χρηµατοοικονοµική 

απόδοση µερικών κεφαλαίων SRI µπορεί τα τελευταία χρόνια να είναι το αποτέλεσµα 

µιας µείωσης της αυστηρότητας των κοινωνικών κριτηρίων διαλογής τους (Glassman, 

1999  Goetz, 1997). ∆ηλαδή, υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις SRI χαµήλωσαν την 

ηθική τους, προκειµένου να αυξηθεί η χρηµατοοικονοµική επίδοσή τους. Κατά 

συνέπεια, η ισχυρότερη χρηµατοοικονοµική επίδοση των κεφαλαίων SRI θα 

µπορούσε τα τελευταία χρόνια, να χρησιµεύσει ως ένα ακόµα στοιχείο ότι η ηθική 

και οικονοµική επίδοση συσχετίζονται αρνητικά, και όχι θετικά. 

Συγκεκριµένα, παρά την οικονοµική λογική της σύγχρονης θεωρίας 

χαρτοφυλακίων, πολλοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα κεφάλαια SRI παράγουν 

επιστροφές ίσες ή υπερβαίνουσες των αµοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργούν χωρίς 

τους περιορισµούς της κοινωνικής ηθικής. Παραδείγµατος χάριν, οι Diltz (1995), 

Guerard (1997), και Hamilton et al. (1993) όλοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε καµία 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των ρυθµισµένων µε κίνδυνο επιστροφών των 

χαρτοφυλακίων που αποτελούνται από τις κοινωνικά αρµόδιες εταιρίες και των 

χαρτοφυλακίων που επιλέχτηκαν χωρίς κοινωνική διαλογή. Αν και η σύγχρονη 

θεωρία χαρτοφυλακίων αξιολογεί δικαίως τις δαπάνες στον περιορισµό των επιλογών 

επένδυσης µέσω της κοινωνικής διαλογής, δεν περιλαµβάνει τα οφέλη που η 

κοινωνική διαλογή µπορεί να φέρει.  

Η θεωρία χαρτοφυλακίων αξιολογεί µόνο τη δυνατότητα ενός δεδοµένου 

αποθέµατος να ωθηθεί ένα χαρτοφυλάκιο προς ή µακριά από τα αποδοτικά σύνορα, 

όπου η επιστροφή  που είναι ρυθµισµένη από τον κίνδυνο µεγιστοποιείται 

(Markowitz, 1952). Εντούτοις, δεν δίνει καθόλου σηµασία σε οποιαδήποτε 

παραλλαγή στη δυνατότητα µιας εταιρίας στην οποία η αξία ενός αποθέµατος είναι 

βασισµένη στο να δηµιουργήσει  αξία. Μάλλον, στις περιπτώσεις των τέλεια 

αποδοτικών αγορών, κάθε απόθεµα αντιµετωπίζεται ως οµοιογενές ολόκληρο εκτός 

από την αστάθειά του σχετικά µε την αγορά. 
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Οι υπερασπιστές των SRI υποστηρίζουν ότι, ενώ οι διευθυντές χαρτοφυλακίων 

SRI περιορίζονται από την επιλογή µεταξύ ολόκληρου του κόσµου των αποθεµάτων, 

η οµάδα των αποθεµάτων από την οποία επιλέγουν είναι ανώτερη από αυτήν της 

γενικής αγοράς και εκεί µέσα είναι πιθανότερο να παρέχονται οι ευνοϊκές 

οικονοµικές επιστροφές µε την πάροδο του χρόνου. Οι εταιρίες ενσωµατώνονται σε 

ένα κοινωνικό περιβάλλον (Granovetter,1985ς Scott, 1981).  

Προκειµένου να διατηρηθεί η νοµιµότητα και να προσελκυστούν 

αποτελεσµατικά οι πόροι, οι εταιρίες πρέπει να χτίσουν ευνοϊκές σχέσεις µε εκείνες 

τις οµάδες που συνθέτουν αυτό το περιβάλλον. Η ισχυρή κοινωνική επίδοση είναι 

ένας δείκτης ότι µια εταιρία κατέχει ένα ανώτερο διοικητικό ταλέντο (Alexander and 

Bucholtz, 1978ς Bowman and Haire, 1975) να καταλαβαίνει πώς να βελτιώσει τις 

εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις µέσω των κοινωνικά ηθικών δραστηριοτήτων 

(Moskowitz, 1972). Επίσης, οι υπερασπιστές των SRI υποστηρίζουν ότι το κοινωνικό 

θέµα των σχέσεων µε τη χρηµατοοικονοµική απόδοση και την κοινωνική ηθική όχι 

µόνο δεν είναι ένα κόστος, αλλά µια σοφή επένδυση. Αυτή η βασική λογική 

υποστηρίζεται από τη θεωρία συµµετόχων, η οποία προτείνει ότι όσο καλύτερα µια 

εταιρία διαχειρίζεται τις σχέσεις της µε τις οµάδες µυριάδας που έχουν κάποιο 

ενδιαφέρον, ή το κεφάλαιο, στην εταιρία, τόσο καλύτερη η χρηµατοοικονοµική 

επίδοσή της µε την πάροδο του χρόνου. (Donaldson and Preston, 1995ς Freeman, 

1984). 

Παραδείγµατος χάριν, µια εταιρία µε ένα ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας µπορεί 

να µειώσει τις δαπάνες µίσθωσής της και να αυξήσει το ποσοστό διατήρησης 

υπαλλήλων, την κοινοτική αντίθεση µείωσης και τις νοµικές δαπάνες της κατά το 

άνοιγµα ενός νέου εργοστασίου, και ευκολότερα φορολογικές ελαφρύνσεις από τις 

τοπικές κυβερνήσεις (Freeman, 1984 Waddock and Graves, 1997).  

Μια ευνοϊκή κοινωνική ηµερήσια διάταξη χτίζει την πολύτιµη καλή θέληση 

που µπορεί να «αποθηκεύσει» µια εταιρία από τα απρόβλεπτα προβλήµατα και να 

παρέχει ακόµη και τις πολύτιµες νέες ευκαιρίες σε  µη διαθέσιµες και λιγότερο 

κοινωνικές και ηθικές εταιρίες(Fombrun et al., 2000). Εν γένει, η αποτελεσµατική 

διαχείριση συµµετόχων µπορεί να δηµιουργήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα αυτό δείχνουν.  
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Η µελέτη των Graves και  Waddock’s (2000) «που χτίστηκε για να διαρκέσει» 

πρότεινε στις επιχειρήσεις ότι οι επενδύσεις στις σχέσεις συµµετόχων που έγιναν από 

αυτές τις εταιρίες οδήγησαν στην άνω του µετρίου χρηµατοοικονοµική απόδοσή τους 

πέρα από µια διάρκεια οκτώ ετών, όπως µετριέται από τα return on equity, return on 

assets, και return on sales. 

 Η µελέτη της αξίας της αγοράς των Hillman και Keim’s (2001) των 308 

εταιριών µέσα στο S&P 500 διαπίστωσε ότι η αποτελεσµατική διαχείριση 

συµµετόχων συσχετίστηκε σηµαντικά και µε την προηγούµενη βελτιωµένη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αυτών των 

µεµονωµένων εταιριών κατέχει το σύνολο στις ανώτερες οικονοµικές επιστροφές στο 

επίπεδο χαρτοφυλακίων. 
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2.7.2. Επιχειρηµατολογία κατά της ύπαρξης σχέσης µεταξύ 

εταιρικής ηθικής και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

Παρόλο που η ερευνά έχει γενικότερα καταλήξει ότι οι ηθικές πρακτικές στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων είναι πολύ διαδεδοµένες και κερδοφόρες, δεν αποτελεί 

κοινό τόπο στον κλάδο των λογιστών η αποδοχή τους από ηθικής πλευράς. Επικρατεί 

η άποψη ότι η συγκεκριµένη πρακτική αποκρύπτει γεγονότα που οι επενδύτες πρέπει 

να γνωρίζουν (Loomis. 1999) και ότι κάθε σκόπιµη συµπεριφορά διοίκησης κερδών 

είναι µη αποδεκτή ανεξάρτητα από τη πραγµατικότητα (Levin. 1998). 

Οι Can και Friedman αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Υποστηρίζουν, 

λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηµατίες ειδικότερα θα συµπεριφερθούν ηθικά 

µόνο όταν πρόκειται να επωφεληθούν από αυτό. Και εφόσον µια τέτοια συµπεριφορά 

είναι προσανατολισµένη στο προσωπικό συµφέρον αναρωτιούνται, αµφισβητώντας 

για το κατά πόσο αυτό είναι ηθική. Προφανώς οι Can και ο Fnedinan αναφέρονται σε 

συγκεκριµένες ενέργειες οι οποίες δεν έχουν εµφανές θετικό αποτέλεσµα για την 

επιχείρηση. ∆εν υπάρχει λόγος να υποστηρίξουµε ότι µια επιχείρηση δεν πιστεύει ότι 

µια ηθική συµπεριφορά σε γενικά πλαίσια µπορεί να αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας 

ανεξάρτητα από το αν υπάρχει άµεσα αναγνωρίσιµο πλεονέκτηµα από αυτή. Για να 

ενσωµατώσει όµως µια επιχείρηση την πολιτική αυτή της ηθικής θα πρέπει να 

υιοθετήσει µακροπρόθεσµη προοπτική και εµπιστοσύνη ότι µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα θα ωφεληθεί. Ο βραχυπρόθεσµος προσανατολισµός αποτελεί εχθρό της 

καλής ηθικής καθώς σκιάζει τη σχέση µεταξύ της ευθύνης και της επιτυχίας.( Presion, 

1997) 

Ο Kasznick ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρήσεις που δεν πετυχαίνουν τις 

προβλέψεις των κερδών θα αντιµετωπίσουν πτώση στις τιµές των µετοχών τους. Ο 

Duncan (2001) ανέφερε επίσης τις πιέσεις για την επίτευξη των bonus και των 

προαγωγών ως προσωπικούς παράγοντες στη διαδικασία διαχείρισης των κερδών. Η 

εµπειρική ερευνά επίσης επιβεβαιώνει τέτοιους ισχυρισµούς. 
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Οι ερευνητές Chris Brooks του Cass Business School, Stephen Brammer του 

πανεπιστηµίου το Bath και Stephen Pavelin του πανεπιστηµίου του  Reading 

εξέτασαν την απόδοση 451 εταιρειών του ∆είκτη FTSE All Share. Αναφέρουν ότι οι 

µετοχές των λιγότερο ηθικών εταιριών – όπως αναγνωρίστηκαν από την  EIRIS, 

εταιρεία που συντάσσει λίστες «ηθικών» εταιρειών- είχαν 24% περισσότερη απόδοση 

από τις υπεύθυνες και 17% πάνω από τον µέσο όρο της αγοράς!!!  

Συγκεκριµένα, η έρευνα δείχνει ότι η σηµαντική απόδοση σε εργασιακά και 

περιβαλλοντολογικά θέµατα επηρεάζει αρνητικά τις τιµές των µετοχών. 

Οι επικριτές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επισηµαίνουν ότι είναι 

δαπανηρό και διοικητικά φορτικό για µια εταιρία να συµµετέχει στις κοινωνικές 

ηθικές πρακτικές όπως η εταιρική φιλανθρωπία, η παροχή ηµερήσιας φροντίδας 

υπαλλήλων, η χορήγηση της µετ' αποδοχών γονικής άδειας, και η µείωση της 

περιβαλλοντικής επίδρασης.  

Αυτές οι συµπληρωµατικές δαπάνες και ο διοικητικός φόρτος µειώνουν άµεσα 

την παραγωγική γραµµή και µπορούν έτσι να βάλουν τις κοινωνικά υπεύθυνες 

εταιρίες σε µειονεκτική θέση σχετικά µε τους ανταγωνιστές της που δεν συµµετέχουν 

σε τέτοιες πρακτικές. (Friedman, 1970ς McWilliams and Siegel, 1997ς Jensen, 2002) 

Μέσω µιας διαδικασίας που καλείται  «διαλογή» τα κεφάλαια SRI περιορίζουν τις 

επενδύσεις τους σε εκείνες τις εταιρίες που συµµετέχουν σε αυτές τις ηθικές αλλά 

δαπανηρές και φορτικές κοινωνικές πρακτικές: 

 

► Η διαλογή περιγράφει το συνυπολογισµό ή τον αποκλεισµό των εταιρικών 

τίτλων στα χαρτοφυλάκια επένδυσης τα οποία είναι βασισµένα στα ηθικά 

κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την 

κοινωνία, επιδιώκουν γενικά να είναι κάτοχοι κερδοφόρων επιχειρήσεων µε  

αξιοσέβαστες σχέσεις υπαλλήλων,  ισχυρά στοιχεία κοινοτικής συµµετοχής, 

άριστες πολιτικές και πρακτικές περιβαλλοντικής επίδρασης, σεβασµό των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων σε όλο τον κόσµο, και τα ασφαλή και χρήσιµα 

προϊόντα. Αντιθέτως, αποφεύγουν συχνά τις επενδύσεις στις εταιρίες εκείνες 

που υπολείπονται σε αυτές τις περιοχές. (Social Investment Forum, 2002). 
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Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια SRI επιλέγουν σκόπιµα τις εταιρίες που είναι πιθανό να 

έχουν  άνω του µετρίου λειτουργικές δαπάνες και έτσι, κατώτερη του µέσου όρου 

χρηµατοοικονοµική απόδοση. 

Επιπλέον, η διαλογή µπορεί να συµπεριλάβει τον αποκλεισµό όχι µόνο 

ορισµένων εταιριών, αλλά και ολόκληρες βιοµηχανίες και ακόµη και τους 

οικονοµικούς τοµείς, από τα χαρτοφυλάκια των κεφαλαίων SRI. Παραδείγµατος 

χάριν, η βιοµηχανία καπνών είναι συνήθως αποκλεισµένη από τα κεφάλαια SRI 

(Social Investment Forum, 2002). 

Ο αποκλεισµός των εταιριών, των βιοµηχανιών, και των οικονοµικών τοµέων 

έχει  σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου 

επένδυσης, ανεξάρτητα από τον κοινωνικό-ηθικό προσανατολισµό του. Σύµφωνα µε 

τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίων, ένα χαρτοφυλάκιο επένδυσης αντέχει δύο 

τύπους κινδύνων: τον συστηµατικό και τον µη συστηµατικό, ή «συγκεκριµένο» 

κίνδυνο. (Markowitz, 1952, Sharpe, 1964, Fama, 1971). 

Ο συστηµατικός κίνδυνος είναι ο έµφυτος κίνδυνος στην αστάθεια  ολόκληρης 

της  αγοράς, ενώ ο συγκεκριµένος κίνδυνος συνδέεται µε την αστάθεια µιας 

µεµονωµένης ασφάλειας. Οι επενδυτές µπορούν να συγκεντρώσουν τα χαρτοφυλάκια 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συγκεκριµένος κίνδυνος που φέρεται από οποιαδήποτε 

µεµονωµένη ασφάλεια µέσα στο χαρτοφυλάκιο αντισταθµίζεται από το συγκεκριµένο 

κίνδυνο που φέρεται από άλλο.  

Επειδή αποκλείουν ορισµένες εταιρίες, βιοµηχανίες, τοµείς, τα κεφάλαια SRI 

τείνουν έτσι να αντέξουν έναν ουσιαστικό βαθµό συγκεκριµένου κινδύνου(Kurtz and 

DiBartolomeo, 1996ς DiBartolomeo and Kurtz, 1999) και έτσι βιώνει µειωµένες 

επιστροφές προσαρµοσµένες από τον κίνδυνο. 

Τα χαρτοφυλάκια SRI, όπως µε τις µετοχές πολλών άλλων αµοιβαίων 

κεφαλαίων, δεν επιλέγονται τυχαία. Επιλέγονται σκόπιµα βασισµένα σε ένα σύνολο 

κριτηρίων διαλογής. Κατά συνέπεια, κάποιος µπορεί να αναµείνει ότι τα SRI 

κεφάλαια, ακόµη και εκείνοι µε τις µεγάλες και σχετικά διαφορετικές µετοχές, να 

έχουν  συγκεκριµένο κίνδυνο (Kurtz, 1997).  
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Παραδείγµατος χάριν, ο Domini Social Index (DSI), ο οποίος χρησιµεύει ως  

χαρτοφυλάκιο συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων για την ηθική επένδυση, είναι το 

κεφάλαιο SRI που επικρίνεται συχνότερα για την κατοχή των ευρειών µετοχών 

του(Glassman, 1999, Goetz, 1997) περιλαµβάνει περίπου 400 µη τυχαία επιλεγµένες 

µετοχές. Μέτρα όπως το beta και η διακύµανση έχουν δείξει ότι είναι πιο 

ριψοκίνδυνο από το S&P (Statman, 2000). 

Και άλλοι ερευνητές έχουν επίσης βρει ότι υπάρχουν οικονοµικές δαπάνες που 

συνδέονται µε την έλλειψη διαφοροποίησης των κεφαλαίων SRI. O Teper (1992) 

υπολόγισε ότι τα κεφάλαια που επέλεξαν τα χαρτοφυλάκιά που ήταν βασισµένα σε 

ηθικά κριτήρια άντεξαν µια απώλεια ενός τοις εκατό στις επιστροφές σχετικά µε τα 

διαφοροποιηµένα κεφάλαια. Ο  Rudd (1979) µέτρησε τις επιστροφές στα 

χαρτοφυλάκια που απέκλισαν τις εταιρίες µε τις µετοχές στη Νότια Αφρική και 

διαπίστωσε ότι υπέστησαν µια απώλεια 4 τοις εκατό στις επιστροφές.  

Πιο πρόσφατα οι Geczy et al. (2003) βρήκαν µια σειρά απωλειών που ήταν 

ρυθµισµένη από τον κίνδυνο, από µερικά σηµεία βάσης το µήνα, για περισσότερα 

από 1500 σηµεία βάσης το µήνα. Κατά συνέπεια, ένα σηµαντικό µέρος και της 

θεωρητικής και της εµπειρικής έρευνας στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίων δείχνει 

ότι τα κεφάλαια SRI είναι αναγκασµένα να υποστούν οικονοµικές απώλειες κάποιου 

µεγέθους λόγω της ανεπαρκούς διαφοροποίησης, και της χρήσης στοιχείων ηθικής. 
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2.7.3. Συµπεράσµατα 

2.7.3.1. Εταιρική ηθική: Απαραίτητη αλλά όχι αρκετή 

Οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από τις εταιρίες για να διαχειριστούν τους 

πόρους τους είναι  καθοριστικές  στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος  (Sirmon, Hitt, & Ireland, 2007). Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη µιας 

υψηλής ποιότητας απόφασης - δίνει την ικανότητα  σε µια εταιρία να τη 

χρησιµοποιήσει ως η βάση για το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Εντούτοις, οι 

επιπτώσεις απόδοσης στις εταιρίες που χρησιµοποιούν τις ηθικές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων είναι πιθανό να είναι έµµεσες. Η χρησιµοποίηση µιας ηθικής 

προσέγγισης λήψης αποφάσεων από τους στρατηγικούς ηγέτες µπορεί να 

ικανοποιήσει τις προσδοκίες συµµετόχων, αλλά είναι απίθανο να παραγάγει επάνω 

από τις µέσες επιστροφές. Αν και οι τοποθετήσεις που κατέχουν οι στρατηγικοί 

ηγέτες ως προς τα ηθικά ζητήµατα σχεδόν πάντα επηρεάζουν τη σκόπιµη 

συµπεριφορά µέσα στην επιχείρηση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προκύπτει από 

την εξαιρετική διαχείριση των πόρων. Επειδή οι ηθικές προσδοκίες τείνουν να είναι 

εύκολα αισθητές, η ικανότητα να ληφθούν οι αποφάσεις που ικανοποιούν εκείνες τις 

προσδοκίες πρέπει να είναι εύκολο να µιµηθεί ή/και να αναπαραγάγει. Εν τούτοις, η 

δυνατότητα υπάρχει, για τις εταιρίες  να αναπτύξουν τις ανώτερες ικανότητες στην 

αναγνώριση των αναδυόµενων οικονοµικών ευκαιριών που συνδέονται µε τα ηθικά  

αιτήµατα των συµµετόχων. ∆εδοµένου ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µπορούν να 

αναπτυχθούν σε απάντηση στις καταναλωτικές επιθυµίες, οι ηθικές προσδοκίες των 

µετόχων µπορούν, στην πραγµατικότητα, να αντιπροσωπεύσουν τα λανθάνοντα 

σήµατα στις αναδυόµενες οικονοµικές ευκαιρίες. Παραδείγµατος χάριν, η πολλών 

εκατοµµυρίων δολαρίων επένδυση Goldman Sach στην αιθανόλη που προέρχεται από 

την κυτταρίνη, καθώς επίσης και τις ηλιακό-τροφοδοτηµένες ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις αέρα είναι ένα άµεσο αποτέλεσµα της αναγνώρισης της δυνατότητας 

κέρδους ενεργά στις περιβαλλοντικές ανησυχίες των µετόχων. Η ανάπτυξη Honda της 

πιο οικονοµικής στην κατανάλωση βενζίνης γραµµής αυτοκινήτων στη βιοµηχανία 

έχει συµβάλει σε αρκετά διαδοχικά έτη αύξησης εισοδήµατος και άνω του µετρίου 

επιστροφών.  
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Περαιτέρω, η επένδυση της Nestlé στα έργα υποδοµής ώστε να ωφεληθούν οι 

µικροί αγρότες στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες της αγοράς έχει επιτρέψει στην 

εταιρία για να επιτύχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε εκείνες τις αγορές (Porter 

& Kramer, 2006).  Η λήψη ηθικών αποφάσεων πρέπει να αντιµετωπισθεί ως 

απαραίτητος αλλά ανεπαρκής όρος για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. Οι στρατηγικοί ηγέτες ενθαρρύνονται για να αναπτυχθούν 

διαδικασίες οι οποίες να  βεβαιώνουν ότι µια ποικιλοµορφία της αξιόπιστης γνώσης 

χρησιµοποιείται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι µπορεί να βελτιώσει τις 

ικανότητες των εταιριών να αναγνωρίσουν τις αναδυόµενες ευκαιρίες και να 

αποκριθούν αποτελεσµατικά σε αυτές. Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας, οι 

στρατηγικοί ηγέτες µπορούν να αυξήσουν τη ροπή της εταιρίας τους για να λάβουν 

τις συνήθως υψηλής ποιότητας στρατηγικές αποφάσεις (και ηθικώς και οικονοµικώς).  

 

2.8. Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα 

2.8.1. Νέες έρευνες 

AΠο τα οργανικά τρόφιµα ως τις µπλούζες Fair-trade και από τα υβριδικά 

αυτοκίνητα στην ανακυκλωµένη συσκευασία, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές 

γίνονται περισσότερο ευαίσθητοι στο αντίκτυπο που έχουν οι επιχειρήσεις στην 

κοινωνία και το περιβάλλον. Μια νέα έρευνα για 1.300 επαγγελµατίες από CΙMA και 

το ίδρυµα εταιρικής ηθικής (IBE)13 βρήκε ότι 84 τοις εκατό θεωρούν ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν  ηθική υποχρέωση να βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τα 

παγκόσµια προβλήµατα όπως η αλλαγή κλίµατος και η φτώχεια. Πολλές οργανώσεις 

αναγνωρίζουν τη σηµασία ύπαρξης ενός ηθικού πολιτισµού, όµως ακόµα, συχνά 

αποτυγχάνουν να διαχειριστούν την ηθική επίδοσή τους. Σχεδόν κάθε βιοµηχανία έχει 

αγγιχτεί από ένα σκάνδαλο. Πρόσφατα, οι τράπεζες καταγγέλθηκαν γιατί 

ακολουθούσαν υψηλού κινδύνου στρατηγικές εµπορικών συναλλαγών, ενώ  οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν εµπλακεί σε δωροδοκία και οι δυτικοί λιανοπωλητές 

έχουν κατηγορηθεί για την άδεια των προµηθευτών τους  να χρησιµοποιηθεί η 

παιδική εργασία.  

                                                           
13 CIMA: Chartered Institute of Management Accountants 
   IBE: Institute of Business Ethics 
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Σύµφωνα µε την έρευνα CIMA/IBE, πολλές οργανώσεις αποτυγχάνουν ακόµα 

να υποστηρίξουν τις ηθικές υποχρεώσεις τους στη δράση. Σχεδόν οι εναγόµενοι 

τριών τετάρτων (72 τοις εκατό)  ανέφεραν ότι οι εταιρίες τους είχαν έναν κώδικα 

ηθικής, αλλά ότι υπήρχαν σχετικά λίγοι εκπαιδευµένοι ή ενθαρρυµένοι υπάλληλοι για 

να υποστηρίξουν αυτά τα πρότυπα (πίνακας 4) Τέσσερις από τους δέκα θεώρησαν ότι 

τα ηθικά πρότυπα δεν ελέγχθηκαν πλήρως ή δεν αξιολογήθηκαν στην εργασία. 

Τέτοια συµπεράσµατα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν πλησιάζουν την ηθική τόσο 

συστηµατικά όσο µεταχειρίζονται άλλα στοιχεία της επιχείρησης. Σύµφωνα µε την 

έρευνα CIMA/IBE, λίγες επιχειρήσεις βλέπουνε τα ηθικά πρότυπα ως στρατηγικό 

ζήτηµα ακόµα. ∆εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις θέτουν τους ηθικούς στόχους, η 

λειτουργία χρηµατοδότησης θα πρέπει να πάρει συµπεριλήφθη (πίνακας 5).  

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των επαγγελµατιών χρηµατοδότησης που ερωτήθηκαν 

είπαν ότι η ηθική θα ήταν µέρος του ρόλου τους µέσα στα επόµενα δύο έως τρία έτη. 

 

 

 

Πίνακας 4 : «Τι ηθικές αρχές προσφέρει η εταιρία σας στους υπαλλήλους τηςς» 
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Πίνακας 5: «Πώς διαχειρίζονται την χρηµατοοικονοµική επίδοση της εταιρίας τους οι 

χρηµατοοικονοµικοί υπεύθυνοι» 
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2.8.2. Αποτυχίες και σκάνδαλα 

2.8.2.1. Αποτυχίες ηθικής των εταιρικών λογιστών και 

διευθυντών 

Οι αποτυχίες ηθικής µερικών εταιρικών διευθυντών τα τελευταία χρόνια έχουν 

λάβει πολλή δηµοσιότητα αλλά εκείνοι οι λίγοι είναι οι ενδιαφέροντες µόνο, λόγω 

του µεγέθους των οικονοµικών συνεπειών των πράξεών τους. Οι αποτυχίες από τη 

διαχείριση αναφέρονται πρωτίστως επειδή το εταιρικό προσωπικό έχει αρχική ευθύνη 

για την οικονοµική υποβολή έκθεσης - αµεσότερη από την ευθύνη των ελεγκτών, των 

ακαδηµαϊκών, ή των λογιστικών ρυθµιστών προτύπων. Είναι οι κύριοι δράστες, οι  

άλλοι είναι µόνο βοηθοί, ή επηρεάζουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Οι εταιρικοί λογιστές δεν µπορούν να διακριθούν από τους εταιρικούς 

διευθυντές σε αυτό το πλαίσιο. Το προσωπικό στις θέσεις οικονοµικής διαχείρισης 

συµµετέχει στις διοικητικές δραστηριότητες και στις αποφάσεις λογιστικής. Το 

προσωπικό στις υψηλές εταιρικές διοικητικές θέσεις συµµετέχει στις αποφάσεις 

λογιστικής σε τέτοιο  σηµείο ώστε να επηρεάζουν εκείνοι τις αποφάσεις. Στο τέλος 

της ηµέρας, ο κύριος υποδιευθυντής είναι ο καπετάνιος του σκάφους µε την αρχή  να 

καθορίσει την οικονοµική υποβολή έκθεσης και µε την ευθύνη για την, υπό τον όρο 

στους περιορισµούς που επιβάλλονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Οι 

οικονοµικές αποτυχίες υποβολής εκθέσεων είναι αποτυχίες από τους εταιρικούς 

διευθυντές. 

Τα κίνητρα για τις διευθυντικές αποτυχίες στον τοµέα της οικονοµικής υποβολής 

έκθεσης είναι γνωστά. Οποιαδήποτε  µορφή αποτυχίας - ολοκληρωτική απάτη, 

αποδοχές των manager, ή τίµια προκατάληψη - το εταιρικό σύστηµα διακυβέρνησης 

καλεί το management να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την απόδοσή του, και έτσι το 

κίνητρο στις οικονοµικές πληροφορίες εκθέσεων που κάνουν τη διαχείριση να φανεί 

καλή χτίζονται στο σύστηµα. Στο εταιρικό σύστηµα διακυβέρνησης που λειτουργεί 

στις µεγάλες αµερικανικές εταιρίες είναι σύνηθες για η κορυφαία διαχείριση να ορίζει 

τα άτοµα των  µελών στο διοικητικό συµβούλιο, για να ελέγχουν το µηχανισµό 

πληρεξούσιου που βεβαιώνει την εκλογής τους, και, πριν από το 2002, να 

δεσµεύσουν, να εργαστούν µε, και να αποµακρύνουν τους ελεγκτές, εάν επιθυµούν.  
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Όταν η διαχείριση έχει τη δύναµη να χορηγήσει ή να πάρει µαζί την πολύτιµη 

αποζηµίωση και το γόητρο από τους φιλικούς ελεγκτές και τα µέλη συµβουλίων, 

εκείνα τα άτοµα δεν είναι πλήρως ανεξάρτητα αλλά διαχειρίζονται από το 

management. Αντ' αυτού, η διαχείριση τους ελέγχει ως ένα ορισµένο βαθµό.  

Εποµένως, δεν υπάρχει κανένας ανεξάρτητος έλεγχος της διοικητικής έκθεσης 

σχετικά µε το management performance του, µε εξαίρεση το φόβο του ελεγκτή και 

της διαχείρισης των σωφρονιστικών κυρώσεων εάν η αποτυχία τους ανιχνεύεται. 

Αυτός θέτει το στάδιο για µια σηµαντική πιθανότητα των εταιρικών αποτυχιών 

υποβολής εκθέσεων. 

Το ισχυρό κίνητρο για την επιτυχία είναι ένα χαρακτηριστικό των διευθυντών που 

είναι όχι µόνο φυσικό και ηθικό αλλά και επιθυµητό από τη σκοπιά των 

ενδιαφεροµένων συµετόχων. Η ανεξέλεγκτη δύναµη των κορυφαίων διοικητικών 

υπαλλήλων, εντούτοις, µπορεί να παραγάγει τα ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Τα 

διοικητικά συµβούλια και οι ελεγκτές έχουν ευθύνη για τέτοιους ελέγχους, αλλά 

συχνά αποτυγχάνουν να την ασκήσουν λόγω µιας έλλειψης ανεξαρτησίας. Η 

προφανής απάντηση δηµόσιας πολιτικής είναι να απαιτηθεί ότι οι διορισµοί και οι 

εκλογές των µελών συµβουλίων να µην ελέγχονται από τους µετόχους και µε καµία 

απολύτως συµµετοχή της διαχείρισης. Ευτυχώς, τα ουσιαστικά βήµατα σε αυτές τις 

κατευθύνσεις έχουν γίνει σε µερικές χώρες τα τελευταία δύο χρόνια, όπως η 

νοµοθεσία sarbanes-Oxley και οι αλλαγές στον κανονισµό χρήσης των τίτλων και της 

Επιτροπής ανταλλαγής και η ανταλλαγή αποθεµάτων της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ. 

και νέοι κανόνες που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η αρχή του 

πλήρους ελέγχου µετόχων δεν έχει αγκαλιαστεί. 
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2.8.2.2. Αποτυχίες ηθικής των ελεγκτών 

Η αφετηρία για µια συζήτηση αυτού του θέµατος πρέπει να είναι η αναγνώριση 

ότι οι ελεγκτές, γενικά, δεν είναι λιγότερο ηθικοί από άλλους επαγγελµατίες και 

µάλιστα ίσως να είναι αρκετά ηθικότεροι από πολλά άλλα επαγγέλµατα. Καµία 

θεραπεία για τις ηθικές αποτυχίες των ελεγκτών, που είναι βασισµένη στην ιδέα ότι 

τα «κακά µήλα» µπορούν να επιλεχτούν προτού δείξουν τη σαφώς ανήθικη 

συµπεριφορά, δεν θα είναι επιτυχής. Το εταιρικό σύστηµα διακυβέρνησης που είναι 

σε ισχύ στις χώρες όπως οι ΗΠΑ. παρέχει το  κίνητρο για τους ανθρώπους µε τα µέσα 

ηθικά πρότυπα να αποτύχει περιστασιακά..  

Οι ηθικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τους ελεγκτές δεν µπορούν να γίνουν 

κατανοητοί χωρίς την αναγνώριση ότι µια ρύθµιση τρεις-συµβαλλόµενων µερών 

περιλαµβάνεται (managers, µέτοχοι, ελεγκτές). Οι διοικητικοί στόχοι είναι να 

καλυφθούν οι απαιτήσεις  των SEC, να ληφθεί και να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των 

επενδυτών, και να παρασχεθεί µια ευνοϊκή έκθεση σχετικά µε τη διαχείρισή τους. Οι 

στόχοι του ελεγκτή είναι να κερδίσει ένα καλό εισόδηµα, που εξαρτάται από την 

ευχαρίστηση και τη διατήρηση του πελάτη και τις «κάτω από το τραπέζι» υπηρεσίες 

µη-λογιστικού ελέγχου, να αποφύγει το σοβαρό πρόβληµα, και η αποφυγή µιας 

αποτυχίας λογιστικού ελέγχου. Ο στόχος ενός επενδυτή είναι να λάβει τις 

πληροφορίες που είναι χρήσιµες στη λήψη των αποφάσεων επένδυσης. Είναι 

προφανές ότι οι ελεγκτές δεν πληρώνονται, και δεν είναι παρακινηµένοι για να 

επιτύχουν τους στόχους των επενδυτών.  

Οι οικονοµικές ρυθµίσεις τριών-συµβαλλόµενων µερών έχουν πάντα µια βασική 

ρωγµή που µπορεί µόνο να υπερνικηθεί από ένα συνδυασµό ενός αυστηρού 

κανονισµού και τις ηράκλειες προσπάθειες από τους συµµετέχοντες. Στην πιο συνήθη 

οικονοµική σχέση, ένα συµβαλλόµενο µέρος παρέχει ένα αγαθό και πληρώνεται για 

αυτό από το δεύτερο συµβαλλόµενο µέρος που λαµβάνει και απολαµβάνει τα οφέλη 

του αγαθού.  
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Αυτή η ρύθµιση επιτρέπει σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος  να συγκρίνει τις δαπάνες 

και τα κέρδη του, µεγιστοποιώντας κατά συνέπεια την πιθανότητα ότι πραγµατοποιεί 

µια ικανοποιητική σχέση κόστους/κέρδους. Αντίθετα, σε µια σχέση τριών-

συµβαλλόµενων µερών, ο Α εξουσιοδοτεί τον Β να παρέχει ένα αγαθό (αξιόπιστες 

πληροφορίες) στο Γ. Ο Α δεν ωφελείται από την αρχική προοριζόµενη υπηρεσία, 

αλλά παίρνει κάποια ευθύνη για το κόστος, το οποίο τελικά επιλαµβάνεται από το Γ. 

Επίσης επιλέγει το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ο λαµβάνον Γ δεν έχει καµία ευκαιρία 

να συγκρίνει το κόστος και το κέρδος. Κατά συνέπεια, κανένας δεν αξιολογεί το 

κέρδος ενάντια στο κόστος του. ∆εν υπάρχει καµία βάση για ότι µια τέτοια ρύθµιση 

θα εξυπηρετήσει ικανοποιητικά είτε την κοινωνία γενικά είτε το επενδύοντας κοινό 

συγκεκριµένα. 

Ο ελεγκτής είναι σε αδέξια θέση. Κάνει τη διαβίωσή του µε την ευχαρίστηση 

της διαχείρισης, αλλά η κοινωνική αιτιολόγησή του απαιτεί τους επενδυτές. Η 

προκύπτουσα πίεση πρέπει να αναµένεται για να παραγάγει τα ηθικά σφάλµατα. 

 Η πρακτική ενός παραδοσιακού επαγγέλµατος περιλαµβάνει ένα 

επαγγελµατικό πρόσωπο που εξυπηρετεί τους επιλεγµένους πελάτες, τους ασθενείς, ή 

άλλους δικαιούχους και την αντιστάθµιση από εκείνους που εξυπηρετούνται - µια 

two-party ρύθµιση. Ένας δικηγόρος αντιπροσωπεύει τον πελάτη του. Ένας γιατρός ή 

ένας οδοντίατρος εξυπηρετεί τον ασθενή του.   

Ο Berenson έχει προσδιορίσει µια τέτοια ρύθµιση σε µια περίοδο που 

αναπτύχθηκε περισσότερο ο έλεγχος στη Μεγάλη Βρετανία απ'ό, τι στην Αµερική και 

οι βρετανικοί ελεγκτές εξέτασαν τα βιβλία των αµερικανικών επιχειρήσεων. 

''Αυτοί οι λογιστές του δέκατουενάτου-αιώνα (...) ήταν σαφείς, σαφέστεροι από ήταν τότε, 

που όφειλαν την υποταγή τους στους επενδυτές, και όχι στη διαχείριση. Ο λόγος είναι 

απλός: Οι Ηνωµένες Πολιτείες εξαρτήθηκαν από τη Μεγάλη Βρετανία για ένα µεγάλο 

µέρος του κεφαλαίου της, και πολλοί από τους πρώτους αµερικανικούς λογιστές ήταν  

βρετανικοί, σταλµένοι από τις βρετανικές τράπεζες και τους ασφαλιστές που θέλησαν να 

προστατεύσουν τις επενδύσεις τους. Πληρώθηκαν κοντά, και απαντήθηκαν, οι χωρικοί 

τους, όχι στις αµερικανικές επιχειρήσεις τα των οποίων βιβλία έλεγξαν. '' (Berenson, 2003, 

σελ. 25) 
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Αυτή η υποταγή των ελεγκτών έχει αναγνωριστεί από το ανώτατο δικαστήριο στην 

Αµερική.  

 

''Το Ανώτατο δικαστήριο των Η.Π.Α. , σε µια απόφαση του το 1984 εναντίον του 

Arthur Young, επιβεβαίωσε τη λειτουργία φυλάκων του ελεγκτή όταν έγραψε ότι 

η «τελευταία υποταγή» του ελεγκτή είναι σε  πιστωτές µιας εταιρίας και 

κάτοχους αποθεµάτων, καθώς επίσης και στο επενδύοντας κοινό.'' (Levitt, 2003, 

σελ. 118) 

 

∆υστυχώς, οι εν ενεργεία ελεγκτές δεν βλέπουνε το επενδύοντας κοινό ως πελάτες 

τους  και οι εταιρικοί διευθυντές θεραπεύουν τους επενδυτές παρόµοια µε άλλα 

συστατικά  και, ακόµη και οι λογιστικοί ρυθµιστές συχνά πείθονται για να δεχτούν τις 

επιθυµίες των εταιρικών διευθυντών παρά των επενδυτών. ''  

Επειδή δεν οργανώνονται σε οµάδες,  οι επενδυτές σπάνια, αν ποτέ, ακούγονται και 

εποµένως δεν λυγίζουν την πολιτική δύναµή  τους. Αντιπροσώπευσαν ανεπαρκώς την 

εκλογική περιφέρεια στη χώρα. '' (Levitt, 2003, σελ. 244)  Τρεις παράγοντες που 

λειτουργούν στον πραγµατικό κόσµο του ελέγχου δείχνουν ότι οι ελεγκτές συνήθως 

δεν έχουν εκείνη την «ανεξαρτησία της διανοητικής τοποθέτησης» που οι κανόνες 

ελέγχου απαιτούν. Πρώτα είναι η απεριόριστη κοινωνική  σειρά επαφών µεταξύ των 

ελεγκτών και του προσωπικού πελατών. Και οι δύο πλευρές είναι παρακινηµένες να 

χτίσουν και να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις, συµπεριλαµβάνων τη συµµετοχή στις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου µαζί όπως τα αθλητικά γεγονότα και άλλες 

διασκεδάσεις.  

Ένας δεύτερος λόγος ελλείψει της ανεξαρτησίας είναι ο φόβος του ελεγκτή µην 

χάσει τον πελάτη. Κάποιο έλεγχες θεωρούν ότι το χειρότερο πράγµα που µπορεί να 

συµβεί στις προοπτικές σταδιοδροµίας τους είναι να χαθεί ένας πελάτης. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο ελεγκτής θα κάνει σχεδόν τίποτα για να αποφύγει τη δυσαρέσκεια του 

πελάτη εξαιτίας µιας λογιστικής διαφωνίας.  

 



--------------Εταιρική ηθική και Χρηματοοικονομική επίδοση--------------- 

 

112 

Μια συνέπεια είναι ότι πελάτες και  ελεγκτές εργάζονται µαζί στην επίλυση 

οποιασδήποτε τέτοιας  διαφωνίας µε έναν τρόπο που επιτρέπει στον πελάτη  να 

επιτύχει την απόδοση που πρέπει περιχύνοντας το στόχο και επιτρέπει στον ελεγκτή  

να υποστηρίξει ότι είναι όλα σωστά στην επιστολή του σχετικού κανόνα λογιστικής.  

Τέλος, οι υπηρεσίες µη-λογιστικού ελέγχου είναι κρίσιµες για την οικονοµική 

επιτυχία µιας εταιρίας που συµµετέχει στον άγριο ανταγωνισµό τιµών και στον 

έλεγχο των δεσµεύσεων. Η αποδοτικότητα του ελέγχου δεν απαιτείται εάν οι 

υπηρεσίες µη-λογιστικού ελέγχου είναι πάρα πολύ κερδοφόρες. Συνεπώς, το 

οικονοµικό κόστος ενός πελάτη συχνά µετριέται από το συνολικό παθητικό της 

εταιρίας σε εκείνο του πελάτη, όχι µόνο από τις αµοιβές ελέγχου. Φυσικά, οι 

υπηρεσίες µη-λογιστικού ελέγχου που συνεπάγονται την υπεράσπιση ενός πελάτη 

είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές στην ανεξάρτητη τοποθέτηση του σταθερού 

προσωπικού λογιστικού ελέγχου. (Εconomist, 2003). 

Η καρδιά του προβλήµατος είναι ότι οι ελεγκτές έχουν  ισχυρότερα κίνητρα για 

να ικανοποιήσουν τη  διαχείριση από το να εξυπηρετήσουν το επενδύοντας κοινό, το 

οποίο µπορεί να είναι καταστρεπτικό για τους επενδυτές λόγω της σύγκρουσης 

µεταξύ των ενδιαφερόντων τους και εκείνων της διαχείρισης. Οι επενδυτές θέλουν 

αµερόληπτες πληροφορίες, αλλά η διαχείριση είναι έντονα παρακινηµένη να δώσει 

προκατειληµµένες εκθέσεις για την απόδοσή της.  

 

 

2.8.2.3. Αποτυχίες ηθικής των ακαδηµαϊκών λογιστών 

Όπως στην περίπτωση των ελεγκτών, τα σφάλµατα ηθικής των ακαδηµαϊκών 

λογιστών είναι δεµένα πολύ στην έλλειψη έµφασής τους στην πιστωτική ευθύνη του 

επαγγέλµατος της λογιστικής. Οι διευθυντές αποτελούν ένα σύνολο χρηστών των 

πληροφοριών λογιστικής, αλλά οι σχέσεις µεταξύ των επιχειρηµατικών λογιστών και 

των επιχειρηµατικών διευθυντών περιλαµβάνουν πολύ µικρότερη σύγκρουση από τις 

σχέσεις µεταξύ (α) της εταιρικής συµµαχίας «ανεξάρτητων» ελεγκτών λογιστών και 

(β) του επενδύοντας κοινού.  
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Οµοίως, τα καθήκοντα των ακαδηµαϊκών λογιστών σχετικά µε τη διδασκαλία 

της διοικητικής λογιστικής και την έρευνα λογιστικής δεν εµφανίζονται να 

παραµελούνται µέχρι το σηµείο που τα καθήκοντά τους να διδάξουν και την έρευνα 

σχετικά µε την εξωτερική οικονοµική υποβολή έκθεσης παραµελούνται.  

Εάν ένας καθηγητής λογιστικής αναγνωρίζει σαν καθήκον να διδάξει τη «καλή 

λογιστική,» εκείνος ο δάσκαλος πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να κρίνει τις πρακτικές 

λογιστικής – να διακρίνει τη καλή και την κακή λογιστική. Αυτή η συζήτηση µπορεί 

να προχωρήσει µε την προϋπόθεση ότι ο καθηγητής αναγνωρίζει ένα τέτοιο καθήκον. 

Κατά συνέπεια, ένας καθηγητής λογιστικής πρέπει να βρει µια υπερασπίσιµη 

προσέγγιση στην αξιολόγηση των πρακτικών λογιστικής και πρέπει έπειτα να διδάξει 

τη «καλή λογιστική.» ∆ιαφορετικά, να διδάξει δεν είναι ηθικό. 

Οι ακαδηµαϊκοί λογιστές γνωρίζουν τα «ακαδηµαϊκά πλαίσια» για την 

οικονοµική λογιστική και την υποβολή της έκθεσης που έχουν υιοθετηθεί από 

διάφορους οργανισµούς. Μπορούν να περιγραφούν ως συνηθισµένες εκδόσεις της 

θεωρίας απόφασης-χρησιµότητας που έγινε γενικά γνωστή και αποδεκτή από τους 

ακαδηµαϊκούς 35 έτη πριν και που ποτέ δεν έχει παρθεί στα σοβαρά.  

Εκείνη η θεωρία είναι ευδιάκριτα ασυµβίβαστη µε τα κοινά σύνολα προτύπων 

οικονοµικής λογιστικής, όπως οι αρχές της λογιστικής της Αµερικής, οι «γενικά 

αποδεκτές» GAAP. Μια δύναµη υποστηρίζει ότι οι ηθικοί δάσκαλοι της οικονοµικής 

λογιστικής είτε δέχονται και διδάσκουν µια τέτοια θεωρία είτε αναλαµβάνουν να 

αναπτύξουν µια προτιµητέα εναλλακτική λύση και να την διδάξουν. Οι ακαδηµαϊκοί 

στους περισσότερους τοµείς θεωρούν ότι να διδάξει κάποιος ένα πρακτικό θέµα 

βοηθιέται από ένα θεωρητικό πλαίσιο που βοηθά τους σπουδαστές στην εκµάθηση 

του θέµατος. 

 Το Αµερικανικό GAAP δεν έχει κανένα αναγνωρισµένο θεωρητικό πλαίσιο, 

έτσι εάν οι δάσκαλοι δεν υιοθετούν τη θεωρία απόφασης-χρησιµότητας ή µια 

εναλλακτική λύση, παρεµποδίζει τους σπουδαστές τους που επιδιώκουν να µάθουν το 

θέµα. Εκείνη η δύναµη θεωρείται ανήθικη συµπεριφορά από τους εκπαιδευτικούς. Η 

δύναµη των συγγραφέων βιβλίων βρίσκει και την αυστηρότερη κριτική για τέτοια 

συµπεριφορά. 
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Η αποτυχία να διδάξει το GAAP θα ήταν επίσης ανήθικη. Εποµένως, µια 

λογική λύση είναι να προσεγγιστεί ένα θέµα - χαρακτηριστικά ένα στοιχείο γραµµών 

οικονοµικής δήλωσης ή µια κατηγορία συναλλαγών - από την προοπτική απόφασης-

χρησιµότητας, να διευκρινίσει τις δυνατότητες µέσα σε αυτήν , κατόπιν να υπάρξει 

µια κίνηση προς τη λύση του GAAP και µια εξήγηση γιατί ο θεωρητικός και οι 

λύσεις του GAAP διαφέρουν.  

Γυρίζοντας στην ερευνητική αποστολή των ακαδηµαϊκών λογιστών, η κακή 

φήµη που επιτυγχάνεται από τη λογιστική έρευνα στις πρόσφατες δεκαετίες είναι 

γνωστή στους εκπαιδευτικούς. Το καλύτερο παράδειγµα είναι ότι το πιο βραβευθέν 

ακαδηµαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα λογιστικής στο τελευταίο µισό του εικοστού 

αιώνα, κατά τις απόψεις των ερευνητών, το οποίο έδειξε ότι οι επενδυτές δίνουν 

προσοχή στις αποδοχές που φαίνονται στα reports. (Ball and Brown, 1968) Η πτυχή 

εκείνης της έρευνας που ήταν ιδιαίτερα βραβευθείσα ήταν οι µέθοδοι αναζήτησης 

που υιοθετήθηκαν.  

Οι ακαδηµαϊκοί λογιστές πρέπει να πάρουν την ευθύνη για τα κριτήρια από τα 

οποία η έρευνά τους αξιολογείται. Είναι η εισαγωγή των νέων µεθόδων και της 

ικανότητας στη χρησιµοποίηση τους το σηµαντικότερο κριτήριο; Ή είναι η σηµασία 

της έρευνας στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας περισσότερο σηµαντικός;  

Παραδείγµατος χάριν, τα µέλη της αµερικανικής επιτροπής προτύπων 

οικονοµικής λογιστικής έχουν παραπονεθεί ότι δεν ακούνε συχνά από τους 

ακαδηµαϊκούς προτάσεις για αλλαγές στα πρότυπα λογιστικής. Οι ακαδηµαϊκοί θα 

µπορούσαν να είναι πιο ενεργοί στις διάφορες επαγγελµατικές οργανώσεις σχετικά µε 

τους πρόσθετους τοµείς τους - έλεγχος, οικονοµική υποβολή έκθεσης, διευθυντική 

λογιστική, φορολογία - ως αντιπρόσωποι του δηµόσιου ενδιαφέροντος. 
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2.8.2.4. Enron Corporation 

Αναµφισβήτητα το πιο γνωστό παράδειγµα της κακής εταιρικής µεταχείρισης, 

τον τελευταίο καιρό, συµβαίνει µε τη κατάρρευσης της εταιρίας Enron µετά από 

έρευνα για τα διαπραχθέντα εγκλήµατα για τις ανάρµοστες πρακτικές λογιστικής.  

Η Enron ιδρύθηκε  το 1985 µέσω της απόκτησης επιχειρήσεων φυσικού αερίου 

InterNorth και του Χιούστον, από τις οποίες η Enron έκανε το κύριο φυσικό σύστηµα 

σωληνώσεων αερίου στις Ηνωµένες Πολιτείες (Enron, 2006). Στις αρχές του 1990, το 

Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών πέρασε νοµοθετική ρύθµιση που απελευθέρωνε 

την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο είχε πράξει και για την αγορά φυσικού 

αερίου µερικά χρόνια νωρίτερα. H ενεργειακή αγορά που δηµιουργήθηκε ευνόησε 

την ανάπτυξη εταιριών όπως η Enron, ενώ η συνεπαγόµενη µεταβλητότητα των 

τιµών λόγω του ανταγωνισµού προκαλούσε την αντίδραση παραγωγών και τοπικών 

διοικήσεων.  (Gerth, Jeff, Marko, and Richard A. Oppel Jr. και  Banerjee, Neela). 

Έντονα φαινόµενα lobbying εκ µέρους της Enron και λοιπών εταιριών όµως, 

διατήρησαν το σύστηµα ως είχε. Η Enron είχε δηµιουργήσει εταιρίες offshore, 

µονάδες που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για φορολογικό σχεδιασµό και 

φοροδιαφυγή, εκτοξεύοντας την κερδοφορία της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό 

προλείανε το έδαφος για πλήρη ελευθερία συναλλαγµατικού σχεδιασµού, καθώς και 

πλήρη ανωνυµία που µπορούσε να διασκορπίσει τις απώλειες που η επιχείρηση 

εξαφάνιζε από τους ισολογισµούς της.  

Αυτές οι εταιρίες βοηθούσαν την Enron να φαίνεται πιο κερδοφόρα οπόσο 

πραγµατικά ήταν, ενώ δηµιουργήθηκε ένας τεχνητός κύκλος µεταφοράς απωλειών 

από τα στελέχη. Αυτή η πρακτική εκτόξευσε την τιµή των µετοχών της, κάτι που 

έδωσε τη δυνατότητα στα στελέχη της να αξιοποιούν εσωτερική πληροφόρηση για να 

κερδοσκοπούν σε ατοµικό επίπεδο. 

 Οι άνθρωποι της Enron γνώριζαν τα πάντα για τους offshore λογαριασµούς της 

εταιρίας, στους οποίους κρύβονταν οι απώλειές της' παρά ταύτα, οι επενδυτές δε 

γνώριζαν τίποτα απ'όλα αυτά. Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Andrew Fastow 

καθοδηγούσε την οµάδα που δηµιούργησε από τις εταιρίες-οχήµατα και αξιοποίησε 

τις συµφωνίες της επιχείρησης ώστε να εξασφαλίσει για τον ίδιο, την οικογένεια και 

τους φίλους του εκατοντάδες εκατοµµυρίων δολαρίων εγγυηµένων εισοδηµάτων, εις 

βάρος της επιχείρησης η οποία έπρεπε να υπηρετεί και τους συµµετόχους της.  
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To 1999, η Enron ξεκίνησε τη λειτουργία της EnronOnline, µια διαδικτυακή 

υπηρεσία συναλλαγών, η οποία χρησιµοποιείτο από σχεδόν όλες τις ενεργειακές 

επιχειρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών.  Ο πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής 

Παραγωγής Jeffrey Skilling συνηγορούσε στην εξής καινοφανή ιδέα, ότι η εταιρία δε 

χρειαζόταν πραγµατικά στοιχεία υπό την κατοχή της. Εφαρµόζοντας στο έπακρο τη 

διεισδυτική επενδυτική στρατηγική της επιχείρησης, κατέστησε την Enron το 

µεγαλύτερο χονδρέµπορο αερίου και ενέργειας, µε $27 δισεκατοµµύρια συναλλαγές 

ανά τρίµηνο. Τα νούµερα της εταιρίας, µολαταύτα, έπρεπε να εµφανίζονται στην 

ονοµαστική τους αξία. Με τον Skilling, η Enron υιοθέτησε µια λογιστική της 

αγοραίας αξίας, µε την οποία προβλεπόµενα µελλοντικά κέρδη από οποιαδήποτε 

συµφωνία λογίζονταν επιτόπου στα βιβλία της. Συνεπώς, η εταιρία σηµείωνε κέρδη 

από οτιδήποτε θα µπορούσε µε το χρόνο να ανατραπεί και να µεταβληθεί σε απώλεια, 

καθώς τα δηµοσιονοµικά της υπονοµεύονταν από την ανάγκη χειραγώγησης της 

χρηµατιστηριακής της αξίας στη Wall Street, κατά την περίοδο της τεχνολογικής 

έκρηξης του χρηµατιστηρίου. Όταν όµως η επιτυχία µια εταιρίας µετράται µε 

καθορισµένες πρακτικές κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων που προκύπτουν από 

µια συστηµική προσέγγιση, έναν όρο που ο Skilling αποδεχόταν, οι πραγµατικοί 

ισολογισµοί δεν ήταν και ιδιαίτερα επιθυµητοί. Πραγµατικά, οι επιτηδευµένες 

πρακτικές της Enron αποτελούσαν συχνά κερδοσκοπικά παιχνίδια για τη διατήρηση 

της ισχύουσας τάξης και να ανεβαίνει η τιµή της εταιρίας, που ανακοινωνόταν 

καθηµερινά στον ανελκυστήρα της. Οι αυξανόµενοι αριθµοί συνοδεύονταν και από 

χορηγούµενα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συντηρούσε παρά τα χρέη της. Μια 

πιθανή πτώση της θα αποτελούσε ένα φαινόµενο ντόµινο.  Ο Arthur Andersen LLP, 

που είχε κάνει προηγουµένως σηµαντικές δουλειές µε την Enron, µισθώθηκε για να 

ελέγξει τους ισχυρισµούς της ανάρµοστης λογιστικής. Στην πραγµατικότητα, ο 

Αρθούρος Άντερσον ήταν κανονικός ελεγκτής της Enron. Ο Arthur Andersen LLP 

καθόρισε ότι οι πρακτικές λογιστικής της Enron ήταν «επιθετικές» και 

«δηµιουργικές» εντούτοις ήταν κατάλληλες κάτω από τις οδηγίες του SEC και ότι δεν 

υπήρξε καµία ανάγκη για περαιτέρω έρευνα (Thallner, 2002, σελ. 3). Το 2002, το 

τµήµα δικαιοσύνης των Η.Π.Α. άρχισε την έρευνα για τα διαπραχθέντα εγκλήµατα 

σχετικά µε την Enron µετά από την αρχειοθέτηση της εταιρείας για το κεφάλαιο 11, 

την προστασία πτώχευσης. Επιπλέον, έρευνα του Arthur Andersen LLP σχετικά µε 

τους ελεγκτές έδειξε ότι ξεφορτωθεί έγγραφα. 
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Τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα των απρεπειών της Enron είχαν επιπτώσεις 

στους  υπαλλήλους, στα κεφάλαια αποχώρησης καθώς επίσης και την πλήρης 

καταστροφή των τιµών µεριδίου. Στη συνέχεια, ο προηγούµενος ταµίας, Ben Glisan, 

βρέθηκε ένοχος στην εγκληµατική συνωµοσία και για την οποία έλαβε µια ποινή 

φυλάκισης (Enron, 2006). Ο κ. Fastow, CFO, επίσης είχε συντεχνία «στην απάτη, το 

ξέπλυµα χρηµάτων και τη συνωµοσία» για τις οποίες έλαβε µια ποινή φυλάκισης 10 

ετών και αναγκάστηκε να πληρώσει $24 εκατοµµύρια. Κατά προσέγγιση είκοσι άλλοι 

ανώτεροι υπάλληλοι της Enron έχουν χρεωθεί µε τα κακουργήµατα 

συµπεριλαµβανοµένου του Kenneth Lay, προηγούµενο CEO.  Οι εταιρικοί πίνακες 

πρέπει για να χρησιµοποιήσουν την οφειλόµενη επιµέλεια στην επιλογή και τη 

χρησιµοποίηση των ελεγκτών εξωτερικών όψεων και άλλων εµπειρογνωµόνων. Στην 

περίπτωση της Enron, η ερώτηση είναι εάν η επιτροπή έλαβε τις εκθέσεις και τις 

συστάσεις της ελέγχοντας την εταιρία από εξωτερικών άποψη και τις δέχτηκε ως 

γεγονός επειδή ωφέλησε την επιτροπή για να κάνει έτσι ή εάν τα µέλη συµβουλίων 

ήταν αµελή λόγω έλλειψης της επιµέλειας. Άσχετα από αυτό, η ογκώδης ερήµωση 

των µετόχων και υπαλλήλων της Enron τοποθετεί και συνταξιοδοτεί και τα 

χαρτοφυλάκια επιχειρήσεων καθώς επίσης και τον αρνητικό αντίκτυπο σε άλλους 

συµµετόχους. Η Enron το καθιστά αρκετά σαφές ότι τα µέλη συµβουλίων έχουν µια 

ευθύνη για τη γενική χρηµατοοικονοµική απόδοση και τις δίκαιες συναλλαγές καθώς 

επίσης και το καθήκον της προσοχής στη επίβλεψη των οργανώσεών τους (Cooley, 

και λοιποί, 2003).  

Υπό την πίεση να διατηρήσει τη φαινοµενική της εικόνα, ο Skilling επιτέθηκε 

φραστικά στον αναλυτή της Wall Street Richard Grubman ("Skilling comes out 

swinging", Money/CNN, 2006-04-10), ο οποίος αµφισβήτησε τις ασυνήθιστες 

λογιστικές πρακτικές της Enron κατά τη διάρκεια µιας ηχογραφηµένης διάσκεψης. 

Όταν ο Grubman τόνισε ότι η Enron ήταν η µοναδική εταιρία που δε δηµοσίευε τον 

ισολογισµό της µαζί µε την κατάσταση αποτελεσµάτων, ο Skilling απήντησε 

"Λοιπόν, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, εκτιµούµε αυτό τον....βλάκα."  
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Αν και το απρεπές σχόλιο αντιµετωπίστηκε µε έκπληξη και αµηχανία από τον 

τύπο και το κοινό, εξελίχθηκε σε αστείο ανάµεσα σε πολλούς υπαλλήλους της 

εταιρίας, οι οποίοι χλεύαζαν τον Grubman για αυτό που έβλεπαν ως ανακάτωµα και 

όχι τόσο για την έλλειψη τρόπων του Skelling. (Beth MacLean and Peter Elkind ) Στα 

τέλη του 1990, η Enron έκανε συναλλαγές $80-90 ανά µετοχή και αρκετοί έδειχναν 

να ανησυχούν µε το θολό τοπίο που δηµιουργείτο µε τις οικονοµικές αποκαλύψεις. 

Στα µέσα του Ιουλίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε κέρδη $50,1 δισεκατοµµυρίων, 

σχεδόν τα τριπλάσια από τις αρχές του Ιανουαρίου, καταρρίπτοντας τις εκτιµήσεις 

των αναλυτών κατά 3 σεντς ανά µετοχή. "Enron net rose 40% in quarter." The New 

York Times (July 13, 2001 pC12(L) col 4 (6 col): C12(L).[9] Παρά ταύτα, το 

περιθώριο κέρδους είχε διατηρηθεί σε ένα συντηρητικό µέσο περίπου 2,1% και η τιµή 

της µετοχής της είχε πέσει περισσότερο από 30% σε σύγκριση µε ένα χρόνο πριν. 

Στις 14 Αυγούστου του 2001, ο Jeffrey Skilling, ο γενικός διευθυντής της 

Enron, πρώην σύµβουλος ενέργειας στην McKinsey & Company ο οποίος 

συνεργάστηκε µε την Enron το 1990, ανακοίνωσε πως θα αποχωρούσε από τη θέση 

του σε έξι µήνες. "Οι λόγοι της αποχώρησής µου είναι προσωπικοί...", είπε ο Skilling 

τότε, "...αλλά δεν µπορώ να τους γνωστοποιήσω.". Παρατηρητές πρόσεξαν πως κατά 

τους µήνες που έµεναν µέχρι την αποχώρησή του, ο Skilling είχε πουλήσει 

τουλάχιστον 450.000 µετοχές της Enron σε αξία γύρω στα $33 εκατοµµύρια (παρά το 

γεγονός ότι κατείχε ακόµη ένα εκατοµµύριο µετοχές κατά την ηµέρα που έφυγε).  

Παρά ταύτα, ο Kenneth Ley, πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

διαβεβαίωνε τους αναλυτές πως δεν υπήρχαν λογιστικά, συναλλακτικά, αποθεµατικά 

ή γενικότερα άλλα ζητήµατα σε εκκρεµότητα, αναφερόµενος στην αποχώρηση. 

Επιπροσθέτως, διαβεβαίωσε τους έκπληκτους παρατηρητές της αγοράς ότι δε θα 

υπήρχαν αλλαγές στην απόδοση της εταιρίας ή στην πορεία της προς την πρόοδο 

εξαιτίας της παραίτησης του Skilling. Ο Lay ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναλάµβανε 

ξανά ο ίδιος τη θέση του γενικού διευθυντή. 

Την εποµένη όµως ηµέρα ο Skilling παραδέχθηκε ότι ένα πολύ βασικός λόγος 

της αποχώρησής του από την Enron ήταν η αξία της εταιρίας που κατρακυλούσε στην 

αγορά. Ο αρθρογράφος Paul Crugman, σε σχετική στήλη της NY Times, ισχυρίστηκε 

ότι η κατάσταση της Enron αντικατέπτριζε τις συνέπειες στην απελευθέρωση της 

αγοράς και τον παραγκωνισµό των εµποδίων σε αγορές όπως αυτή της ενέργειας.  
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Μερικές ηµέρες αργότερα, σε γράµµα προς τον αρθρογράφο, ο Kenneth Lay 

υπερασπίστηκε την εταιρία του και τη φιλοσοφία που τη διέπνεε. 

 Απώτερος σκοπός της τελευταίας επίθεσης του Crugman για την Enron 

φαίνεται πως είναι να κιβδηλέψει το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, ένα σύστηµα 

που επιτρέπει στους ανθρώπους να λάβουν άφοβα αποφάσεις και να απολαύσουν 

τους καρπούς της εργασίας, των δεξιοτήτων, της ευφυΐας και της καλής τους 

πρόθεσης. Προφανώς θα επικροτούσε ένα µονοπωλιακό σύστηµα που θα 

κατευθύνεται ή θα επιχορηγείται από την κυβέρνηση για να λάβει αποφάσεις. 

∆ιαφωνούµε καθέτως µε τέτοιες απόψεις που αφήνουν αµφιβολίες σχετικά µε την 

ακεραιότητα και την καλή πίστη τέτοιων οργανισµών και των διοικούντων τους. Το 

παράδειγµα που περιγράφει ο κύριος Crugman ως φρενήρη τροχιά "χρηµατοποίησης" 

(όπως η ηλεκτρική αγορά στην Καλιφόρνια) αποτελεί προϊόν της δικής του 

αντίληψης για το σύστηµα, µε ενεργές κυβερνητικές παρεµβάσεις σε κάθε βήµα. 

Πράγµατι, οι µόνοι κερδισµένοι στο φιάσκο της αγοράς της Καλιφόρνια ήταν οι 

δηµόσιες εγκαταστάσεις στο Λος Άντζελες, το Pasific Northwest και την British 

Columbia. Η καταστροφή που υπονόµευσε την ευηµερία της Καλιφόρνια προέκυψε 

έπειτα από τον παρεµβατισµό των λίγων, όχι από την αγορά των πολλών.    στις 17 

Οκτωβρίου του 2001, η Enron ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου 

της ήταν αρνητικά, εξαιτίας απρόσµενης χρέωσης περισσοτέρων από $1 

δισεκατοµµυρίων.  

Η διοίκηση της εταιρίας ισχυρίστηκε ότι οι απώλειες οφείλονταν κυρίως σε 

επενδυτικές ζηµιές, µαζί µε χρεώσεις ύψους περίπου $180 εκατοµµυρίων σε λεφτά 

που ξοδεύτηκαν για την ανοικοδόµηση της προβληµατικής µονάδας διευρυµένων 

συναλλαγών. "Έπειτα από µια ενδελεχή επισκόπηση των εταιριών µας, αποφασίσαµε 

να αναλάβουµε αυτές τις χρεώσεις ώστε να ξεκαθαρίσουµε ζητήµατα τα οποία 

επισκίαζαν την απόδοση και την κερδοφόρο προοπτική των βασικών ενεργειακών 

µας επιχειρήσεων." είπε ο Kenneth Lay σε µία δήλωσή του. (Gilpin, Kenneth N. 

Ορισµένοι αναλυτές βρίσκονταν σε σύγχυση. "Τί έπεται;", ρώτησε ο David Fleischer 

τον Goldman Sachs, ένα αναλυτή τον οποίο είχε αποκαλέσει παλαιότερα ως ένα από 

τους µεγαλύτερους υποστηρικτές της εταιρίας, (Norris, Floyd.) δηλώνοντας πως η 

διοίκηση της Enron έχασε την αξιοπιστία της και θα έπρεπε να καταβάλει 

προσπάθειες για να την επανακτήσει. 
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 "Πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι αυτά τα κέρδη είναι πραγµατικά, πως η 

εταιρία είναι ειλικρινής και ότι η ανάπτυξη θα επιτευχθεί. (Gilpin, Kenneth N. ) 

Επιπροσθέτως, η Enron διαβεβαίωσε πως η διευρυµένη µονάδα από µόνη της άξιζε 

$34 δισεκατοµµύρια, ένας ισχυρισµός που επίσης αντιµετωπιζόταν µε δυσπιστία. "∆ε 

νοµίζω πως γνωρίζει κανείς τί κοστίζει η λειτουργία του broadband", είπε ο Todd 

Shipman, ένας αναλυτής της Standard & Poor's 

 

2.8.2.4.1. H Κατάρρευση της Συµφωνίας 

Στις 28 Νοεµβρίου του 2001, οι δύο χειρότεροι εφιάλτες της Enron έγιναν 

πραγµατικότητα. Η Dynegy Inc. αποδεσµεύεται µονοµερώς από την προτεινόµενη 

συγχώνευση και η πιστοληπτική ικανότητα της Enron έπεσε στη junk status. Η 

εταιρία, έχοντας πολύ λίγα µετρητά για τη λειτουργία της, βρέθηκε µόνη, πνιγµένη 

στα χρέη. Η τιµή της µετοχής της έπεσε στα $0,61 στο τέλος της ηµέρας των 

συναλλαγών. "Η Enron αποτελεί πλέον στόχο µιας χρηµατοοικονοµικής καταιγίδας", 

όπως έγραψε ένας δηµοσιογράφος. («An implosion on Wall Street.»)  

Συστηµικές επιδράσεις έγιναν αντιληπτές, καθώς οι πιστωτές της και άλλες 

εταιρίες εκµετάλλευσης ενέργειας υπέφεραν από την απώλεια αρκετών ποσοστιαίων 

µονάδων. Ορισµένοι αναλυτές αισθάνονταν πως η αποτυχία της Enron υπογράµµισε 

τους κινδύνους της µετασεπτεµβριανής οικονοµίας και ενθάρρυνε τους 

χρηµατιστηριακούς παίχτες να κλειδώσουν τα κεφάλαιά τους σε ασφαλείς 

επενδύσεις, όσο µπορούσαν. ("Investors pull back as Enron drags down key indexes; 

doubts are raised about the strength of the recent rally») Το ερώτηµα πλέον έγινε 

καθοριστικό ως προς τη συνολική έκθεση των αγορών και άλλων παιχτών στην 

αποτυχία της Enron. Τα πρώτα µεγέθη τοποθετούν τη ζηµιά αυτή στα $18 

δισεκατοµµύρια. "∆ε γνωρίζουµε πραγµατικά ποιος είναι εκεί έξω εκτεθειµένος στην 

πιστοληπτική καταστροφή της Enron", δήλωσε ένας σύµβουλος. "Συµβουλεύω τους 

πελάτες µου να προετοιµαστούν για τα χειρότερα. (Henriques, Diana B. ) Η Enron 

υπολογίζεται να έχει περίπου $23 δισεκατοµµύρια υποχρεώσεις, που συνίστανται σε 

ανεξόφλητα χρέη και εγγυηµένα δάνεια.  
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Η Citigroup και η JP Morgan Chase συγκεκριµένα εµφανίστηκαν να έχουν 

σηµαντικά ποσά να απολέσουν µε την κατάρρευση της Enron. Επιπροσθέτως, πολλά 

από τα µεγάλα στοιχεία της Enron είχαν ενεχυριαστεί σε πιστωτές ως εγγύηση για τα 

δάνεια, δυσχεραίνοντας τη θέση των εκτεθειµένων πιστωτών και τελικώς των 

κατόχων µετοχών της για το εάν θα έπαιρναν τελικά τίποτα πίσω κατά τη διαδικασία 

της πτώχευσης.(Glater, Jonathan D.) Οι ευρωπαϊκές λειτουργίες της Enron κήρυξαν 

πτώχευση στις 30 Νοεµβρίου του 2001 και αναζήτησαν προστασία του Κεφαλαίου 11 

προστασίας στις ΗΠΑ, δύο ηµέρες αργότερα. Εκείνη την περίοδο αποτέλεσε τη 

µεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ και στέρησε τη δουλειά από 4.000 

υπαλλήλους. («The 15 Largest Bankruptcies 1980 - Present» ) 

Την ηµέρα που η Enron πτώχευσε, οι εργαζόµενοί της ενηµερώθηκαν πως 

έπρεπε να µαζέψουν τα υπάρχοντά τους και πως είχαν διορία 30 λεπτών να 

εκκενώσουν το κτίριο(«Enron: The Smartest Guys in the Room»). 
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2.8.2.5. Adelphia  

Ένα άλλο σηµαντικό πρόσφατο εταιρικό σκάνδαλο που απέκτησε πολλή κακή 

φήµη είναι η εταιρίας επικοινωνιών Adelphia. Ο John και ο αδερφός του Gus Rigas 

ίδρυσαν την Adelphia το 1972 ως επιχείρηση καλωδίων στο Coudersport, της 

Πενσυλβανία το 1972. Ο Gus Rigas πώλησε το µερίδιο της επιχείρησής του στον John το 

1983 και µετά η επιχείρηση µεταλλάχθηκε σε µια επιχείρηση εκµετάλλευσης που 

αποτελείται από πέντε επιχειρήσεις καλωδιακών τηλεοράσεων. Το 1998 η Adelphia 

µπήκε στο Χρηµατιστήριο και αύξησε τον αριθµό των συνδροµητών της  στα διπλά µε 

σκοπό να  επεκταθεί εθνικά. Στο έτος 2001, η Adelphia έπασχε από παρακµάζουσα 

οικονοµία στις Ηνωµένες Πολιτείες και στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποβάλει το 

εργατικό δυναµικό της κατά 8%. Η Adelphia αποτόλµησε στην επιχείρηση 

τηλεπικοινωνιών το 2002 µε τις ελπίδες να αναβιώσει τη µειωµένη επιχείρηση καλωδίων 

και αποφάσισε να εκποιήσει µέρος των υποκαταστηµάτων καλωδίων τους προκειµένου 

να συλλεχτούν τα κεφάλαια (Adelphia, 2006).  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της αλλαγής, οι πρακτικές λογιστικής της 

Adelphia ενέπεσαν την έρευνα για την πιθανή απάτη εκ µέρους της οικογένειας Rigas. Ο 

John Rigas, ιδρυτής και CEO της Adelphia, καθώς επίσης και ο γιός του Timothy  

κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν αργότερα των ακόλουθων σοβαρών δαπανών: 

συνωµοσία και τραπεζική και απάτη τίτλων και αναγκάστηκαν να πληρώσουν στην 

εταιρία µερικά από αυτά που έλαβε η επιχείρηση (Adelphia, 2006). Ο πίνακας της  

Adelphia αντικαταστάθηκε µε µια πρόσθετη επιτροπή ανεξάρτητων διευθυντών που 

αφέθηκαν µε την ευθύνη να φέρουν την εταιρεία σε ένα κερδοφόρο επίπεδο  και να την 

λειτουργούν ηθικά.  

Η οµάδα πατέρων και γιων πιάστηκε για την απόκρυψη $2 δισεκατοµµυρίων στο 

χρέος της Adelphia καθώς επίσης και για κλέψιµο από την εταιρία. Ο βοηθητικός ταµίας, 

Michael Mulcahey χρεώθηκε επίσης εντούτοις εξοφλήθηκε όλων των δαπανών 

(Neumeister, 2005, σελ. E1). Εάν το διοικητικό συµβούλιο είχε αντιµετωπίσει την ευθύνη 

του σοβαρά και τη διενεργηθείσα κατάλληλη οικονοµική επίβλεψη του ενεργητικού της 

επιχείρησης, πιθανώς δεν θα είχε υπάρξει καµία ανάγκη για µια νέα πρόσθετη επιτροπή 

που διορίζεται για να προσπαθήσει να σώσει την Adelphia από αυτήν την καταστρεπτική 

κατάσταση. 
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2.8.2.6. Worldcom  

Το 1983, o Bill Fields και ο φίλος του Bernie Ebbers Bill έχτισαν τη Worldcom 

στο Hattiesburg, του Μισισιπή, σχετικά µε τις µεγάλης απόστασης υπηρεσίες 

έκπτωσης Long Distance Discount Services (LDDS). Ο Bernie Ebbers έγινε CEO της 

επιχείρησης και η επιχείρηση δηµοσιεύτηκε το 1989 όταν υπήρξε µια συγχώνευση 

µεταξύ LDDS και µιας άλλης µεγάλης απόστασης επιχείρησης. Το 1995, η 

Worldcom γεννήθηκε στην αναζήτηση της προσέλκυσης του παγκόσµιου 

επιχειρηµατικού πεδίου (Hoovers, 2005, σελ. 1). Το πρόβληµα για  την Worldcom 

όταν ήταν CEO ο Bernie Ebbers, αναγκάστηκε να εκποιήσει τις µετοχές του 

αποθέµατος της Worldcom. Το διοικητικό συµβούλιο της Worldcom έγινε 

εγκατέλειψε τα καθήκοντα του όταν επέτρεψαν τα  $366.5 εκατοµµύρια στα δάνεια 

στο Bernie Ebbers για να τον αποτρέψουν από το να πρέπει να εκποιηθούν οι 

πρόσθετες µετοχές της Worldcom (Worldcom, 2006).  

Ο Bernie Ebbers παραιτήθηκε από τη θέση του από ως CEO της Worldcom τον 

Απρίλιο του 2002 κάτω από τη διερεύνηση των ανάρµοστων πρακτικών λογιστικής 

και την ακαταλληλότητα των δανείων που χορηγήθηκαν σε αυτόν από το διοικητικό 

συµβούλιο. Επιπλέον, ο Ebbers βρέθηκε ένοχος για απάτη τίτλων, συνωµοσίας και 

επτά αριθµήσεων «των ψεύτικων δηλώσεων αρχειοθέτησης µε το SEC» (Worldcom, 

2006). Ο CFO της Worldcom, Scott Sullivan, βάλθηκε σε κίνδυνο στη συνέχεια ως 

συνέπεια σε αυτά τα ζητήµατα. Μια ενδιαφέρουσα πλαϊνή πλευρά είναι ότι η 

Worldcom είχε χρησιµοποιήσει τον Arthur Andersen ως ελεγχτή στην εταιρία τους 

πριν από αυτήν την κακή µεταχείριση.  

Το 2002, ο Michael Capellas πήρε τη θέση του CEO και του προέδρου της 

Worldcom που αντικαθιστούν τον Ebbers και τον Bert Roberts, τον προηγούµενο 

πρόεδρος της Worldcom. Η Worldcom είναι από τότε επιτυχής στη µείωση του 

εταιρικού χρέους της από $41 δισεκατοµµύρια σε $5 δισεκατοµµύρια και έχει 

πληρώσει τα πρόστιµα στο SEC των $750 εκατοµµυρίων για τις ανάρµοστες 

λογιστικές διαδικασίες (Worldcom, 2006). Επιπλέον, η Worldcom άλλαξε το όνοµά 

της σε MCI και το 2004 προετοιµάστηκε να εξαγοραστεί από τη Verizon 

επικοινωνίες (Worldcom, 2006). 
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2.8.2.7. Price Waterhouse Coopers 

Coopers & Lybrand 

Το 1854, ο William Cooper ίδρυσε τη δική του λογιστική εταιρία στο Λονδίνο, η 

οποία αποτέλεσε την "Cooper Brothers" επτά χρόνια αργότερα, όταν συνεργάστηκαν 

µαζί του τα τρία του αδέλφια. Το 1898 στις ΗΠΑ, ο Robert H. Montgomery, ο 

William M. Lybrand, ο Adam A. Ross Jr. και ο αδελφός του T. Edwards 

συγκρότησαν τη Lybrand, Ross Brothers and Montgomery. Η Coopers & Lybrand 

είναι το αποτέλεσµα της συγχώνευσης το 1957 των Cooper Brothers & Co, Lyrbrand, 

Ross Bros & Montgomery και της καναδικής εταιρίας McDonald, Curie and Co. Το 

1990, σε ορισµένες χώρες, µεταξύ των οποίων και το ΗΒ, η Coopers & Lybrand 

συγχωνεύθηκε µε την Deloitte Haskins & Sells ώστε να συγκροτήσει την Coopers & 

Lybrand Deloittee , η οποία µετονοµάσθη το 1992 σε Coopers & Lybrand.[4] 

Η PricewaterhouseCoopers (PwC) αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου και παροχής 

φορολογικών συµβουλών. Συγκροτήθηκε το 1998, έπειτα από τη συγχώνευση της 

Price Waterhouse και Coopers & Lybrand οι οποίες είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο. 

H PricewaterhouseCoopers κέρδισε συνολικά έσοδα διεθνώς ύψους $25 

δισεκατοµµύριων για τη χρήση 2007 και προσέλαβε περισσοτέρους από 146.000 

υπαλλήλους σε 150 χώρες. Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, όπου αποτελεί την 

τρίτη µεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση, αναγνωρίζεται ως PricewaterhouseCoopers 

LLP. Η εταιρία αποτελεί µία εκ των µεγάλων τεσσάρων ελεγκτικών, µαζί µε την 

KPMG, Ernst & Young και Deloitte Touche Tohmatsu. 

 Η εταιρία δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση των δύο εκ των µεγαλυτέρων εταιριών 

στον χώρο "Price Waterhouse" και "Coopers & Lybrand" το 1998. Έκαστη από αυτές 

διέθετε πλούσια ιστορία που ξεκινάει από το 19ο αιώνα. 

Ο Samuel Lowell Price, ένας λογιστής, ξεκίνησε την πρακτική του στο Λονδίνο 

το 1849.[1] Το 1865 ο Price συνεργάστηκε µε το William Hopkins Holyland και τον 

Edwin Waterhouse. Ο Holyland αποχώρησε νωρίς για να εργαστεί µόνος του σε 

λογιστικές εργασίες και η εταιρία ήταν γνωστή το 1974 ως "Price, Waterhouse & 

Co".  
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H αρχική συνεργασία, υπογεγραµµένη από τον Price, το Holyland και τον 

Waterhouse στεγάστηκε στους Southwark Towers, ένα από τα πιο ιστορικά γραφεία 

της PwC στο Λονδίνο που σήµερα βρίσκονται υπό κατεδάφιση. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα, η Price Waterhouse είχε κερδίσει σηµαντική αναγνώριση ως λογιστική 

εταιρία. Αποτέλεσµα των θερµών συναλλαγών µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και 

των ΗΠΑ ήταν η εγκαινίαση γραφείου της εταιρίας στη Νέα Υόρκη το 1890, και η 

αµερικανική εταιρία εξελίχθηκε τάχιστα σε µια καταξιωµένη επιχείρηση. Η αρχική 

βρετανική άνοιξε και ένα γραφείο στο Λίβερπουλ το 1904, σε άλλες περιοχές στο ΗΒ 

και πολλές χώρες του εξωτερικού, κάθε µία εκ των οποίων εδραίωνε µια ξεχωριστή 

συνεργασία: η διεθνής πρακτική της PW συνίστατο σε ένα συνασπισµό πολλών 

συνεργαζόµενων εταιριών οι οποίες είχαν µεγεθυνθεί σηµαντικά και όχι τόσο ως 

αποτέλεσµα µιας διεθνοποιηµένης συγχώνευσης  

Σε µία επόµενη προσπάθεια να αναπτύξει οικονοµίες κλίµακας, η PW και η 

Arthour Andersen συζήτησαν µια πιθανή συγχώνευση το 1989.  Παρά ταύτα, οι 

συνοµιλίες δεν ευοδώθηκαν, κυρίως λόγω συγκρούσεων συµφερόντων, όπως οι 

ισχυρές εµπορικές διασυνδέσεις της Andersen µε την IBM και η διενέργεια ελέγχων 

της PW προς την ΙΒΜ. 

Τον Ιούλιο του 2007, η PwC συμφώνησε να πληρώσει $225 εκατομμύρια 

για να τακτοποιήσει μια δίκη που εκδικάστηκε από τους μετόχους της Tyco 

International Ltd. για μια πολλών εκατομμυρίων απάτη  

Satyam case 

Πρόσφατα η  PwC δέχτηκε κριτική µαζί µε την  Satyam, µια ινδική εταιρεία 

πληροφορικής που βρίσκεται στον NYSE, σε µια απάτη 1.5 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων. Η PwC έγραψε ένα γράµµα στο διοικητικό συµβούλιο της Satyam 

αναφέροντας ότι οι ελεγκτές της ίσως να ήταν "ανακριβείς και αναξιόπιστοι" λόγω 

των κακό-διαδικασιών του  πρώην διευθυντή της  Satyam. 

  Η PwC ήταν ο κριτικός βραχίονας για τον στρατό των δικών Η.Π.Α. Κατά συνέπεια, 

οι δίκες ξεκίνησαν στις ΗΠΑ, έχοντας ως παράδειγµα την PwC.  ∆ύο συνεργάτες της 

PricewaterhouseCoopers, ο Srinivas Talluri και ο S.  

Οι Gopalakrishnan, έχουν τεθεί υπό κράτηση από την αστυνοµία στην Ινδία για  

περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά µε την έρευνα στη Satyam.  
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2.8.2.8. H Ρύθµιση Sarbanes-Oxley 

Η καταδίκη της Enron και της Worldcom το 2002, καθώς και η 

επακολουθούµενη διάλυση της Arthur Andesen είχε ως αποτέλεσµα εκκλήσεις για 

αυστηρότερους κανόνες της Αµερικανικής Επιτροπής Χρεογράφων και Συναλλαγών 

ως προς την ανεξαρτησία των ελεγκτών.  Ένα αποτέλεσµα των εκκλήσεων ήταν και η 

υιοθέτηση της Ρύθµισης Sarbanes-Oxley, η οποία απαιτούσε ελεγκτική ανεξαρτησία 

και διαχωρισµό των βασικών ελεγκτικών υπηρεσιών από τις συµβουλευτικές 

υπηρεσίες. Απόρροια τούτου ήταν να αποδεσµεύσουν οι Big Four τα ενδιαφέροντά 

τους από τη διοικητική συµβουλευτική. Μολαταύτα, ένα µεγάλο µέρος των 

υπηρεσιών ακόµη αφορά την παροχή κατευθύνσεων µαζί µε τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες, κυρίως όσο αφορά τη φορολογία και τα χρηµατοοικονοµικά της εταιρίας.  

 

2.8.2.9. Συµπεράσµατα από τα σκάνδαλα ηθικής 

Η µετάβαση στο νόµο Sarbanes Oxley του 2002 έχει αναπτύξει ένα 

συγκεκριµένο σύνολο εργαλείων και οδηγιών ελέγχου για τους διευθυντές των 

µεγάλων εταιρειών. Οι διευθυντές έχουν τώρα τη νοµική ευθύνη να ακολουθήσουν 

αυτές τις οδηγίες και τα εταιρικά bylaws τους ή, όπως αποδεικνύεται από τα 

προαναφερθέντα σκάνδαλα, να αντιµετωπίσουν τη δηµόσια σκληρή κριτική  καθώς 

επίσης και την εγκληµατική και αστική δράση. Σύµφωνα µε τον John Nash, πρόεδρο 

της εθνικής ένωσης των εταιρικών διευθυντών, οι διευθυντές εξουσιοδοτούνται τώρα 

«να είναι πιο υπεύθυνοι» και να κρατήσουν τους ανώτερους υπαλλήλους πιο 

υπεύθυνους για να ευθυγραµµιστούν µε τους µετόχους που τους χρησιµοποιούν 

πραγµατικά (Potts και Swoboda, 1992, σελ. 6).  

Τα διοικητικά συµβούλια πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις ακόλουθες επιτροπές 

των πόρων για να βοηθήσουν να κρατήσουν µια ισορροπία της οργάνωσης µέσα σε 

µια εταιρία: Επιτροπή των διευθυντών εξωτερικών όψεων, εκτελεστική επιτροπή, 

επιτροπή αποζηµιώσεων, επιτροπή λογιστικού ελέγχου, προσδιορισµός και επιτροπή 

διακυβέρνησης (Cooley, και λοιποί, 2003).   
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Όταν χρησιµοποιείται στην πλήρη δυνατότητα και τους κατάλληλα ορισµένους 

στόχους τους δίνεται στα διάφορα µέλη συµβουλίων, αυτές οι επιτροπές είναι 

ουσιαστικές στις τρέχουσες διαδικασίες και το επιτυχές µέλλον της εταιρίας. Η 

καθοριστική διευθυντική αποζηµίωση, που διατηρεί ένα µικρότερο σύνολο µελών 

συµβουλίων που είναι διαθέσιµη να συναντηθούν σχεδόν αµέσως, ελέγχοντας τις 

εταιρικές δραστηριότητες όπως απαιτείται από τους τίτλους και την Επιτροπή 

ανταλλαγής (SEC) και τη στρατολόγηση των νέων µελών συµβουλίων είναι όλες 

κρίσιµες πτυχές αυτών των µόνιµων επιτροπών (Cooley, και λοιποί, 2003). Είναι 

σαφές ότι οι επιτροπές και η διαχείριση των εταιριών Enron, Worldcom και Adelphia 

δεν ακολούθησαν τις βασικές αρχές που απαιτούνται για να τρέξουν επιτυχώς οι 

σηµαντικές εταιρίες. Αν και χιλιάδες µέτοχοι, υπάλληλοι και άλλοι συµµέτοχοι 

επηρεάστηκαν σοβαρά και αρνητικά από τις ενέργειες των διευθυντών αυτών των 

εταιριών, η επόµενες νοµοθεσίες και η διερεύνηση των τρεχόντων πινάκων 

αναµένονται για να βοηθήσουν να µειώσουν ουσιαστικά τη δωροδοκία στη 

διακυβέρνηση εταιρία στις Ηνωµένες Πολιτείες στο µέλλον. 

 

2.9.Τι συµβαίνει στην Ελλάδα 

2.9.1. Το ελληνικό µοντέλο επιχειρηµατικής ηθικής  

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη είναι οι δυο 

πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Μοντέλο Επιχειρηµατικής Ηθικής EBEN 

GR Business Ethics Model που ανέπτυξε το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής 

Ηθικής EBEN GR.14 Στόχος του Μοντέλου - που φιλοδοξεί να εφαρµοσθεί και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες - είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και 

δηµόσιους οργανισµούς να ελέγχουν, σε ποιο βαθµό ετοιµότητας βρίσκονται ως προς 

τα θέµατα που εµπίπτουν στους προαναφερθέντες δυο τοµείς - την Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - και, τελικά, να επιβραβεύει τις 

επιδόσεις τους σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

                                                           
14 Το ΕΒΕΝ GR έχει όραµα τη διάδοση αξιών και µεθόδων επιχειρηµατικής ηθικής στα µέλη του και σε 
όλες τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και οργανισµούς. Για την καλλιέργεια επιθυµητού τρόπου διοίκησης 
προτείνει την αξιολόγηση-ανάπτυξη µέσω του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Ηθικής ΕΒΕΝ Gr. 
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Ζητούµενο, η επίτευξη εξισορρόπησης των οργανισµών ανάµεσα στα κριτήρια 

των δυο αυτών πυλώνων όπως και η εκ µέρους τους εφαρµογή των απαιτήσεων της 

Ολικής Ποιότητας και της Επιχειρηµατικής Αριστεία - που αποτελούν άλλωστε τα 

«δοµικά» υλικά του Μοντέλου. Φιλοδοξία του είναι να δώσει τη δυνατότητα στη 

σύγχρονη ελληνική επιχείρηση να βελτιώσει σταδιακά και αρµονικά τους δυο αυτούς 

τοµείς στο επιχειρηµατικό περιβάλλον της - αρχίζοντας βέβαια µε τη δηµιουργία ενός 

καθολικού κώδικα εταιρικής ηθικής. 

 

2.9.1.2. Σε ποιους απευθύνεται 

Τρείς ήταν οι βασικές απορίες που προέκυψαν από την δηµιουργία του 

συγκεκριµένου  µοντέλου. Καταρχήν σε ποιους οργανισµούς απευθύνεται, κατόπιν 

ποια είναι τα οφέλη τους και, τρίτον, ποιες είναι οι απαιτήσεις και ποια η διαδικασία 

για την αξιολόγηση των οργανισµών. Το Μοντέλο απευθύνεται λοιπόν σε εταιρείες 

και οργανισµούς δυναµικότητας 50 εργαζοµένων και άνω, οι οποίες διαθέτουν 

υποδοµές και συστήµατα. Κυρίως όµως σε οργανισµούς «που επιθυµούν να 

κερδίσουν προσφέροντας πραγµατική αξία µέσω υπηρεσιών και προϊόντων». 

Απευθύνεται επίσης σε εταιρείες που επιδιώκουν συνεχή βελτίωση και την 

έχουν ενσωµατώσει στην κουλτούρα τους και των οποίων η ιδιοκτησία/ηγεσία 

πιστεύει στις Αρχές της επιχειρηµατικής ηθικής. Σε εταιρείες όπου οι Αρχές αυτές 

υποστηρίζονται από τη διοίκηση και τους προϊσταµένους, οι οποίοι και καθοδηγούν 

και εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του Μοντέλου µε στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Και, τρίτον απευθύνεται σε οργανισµούς που έχουν ολοκληρωµένη µορφή δοµών και 

διαθέτουν εξειδικευµένες λειτουργίες - όπως ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Audits, συγκρίσεις επιδόσεων κ.ά. 
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2.9.2. Ελληνική πραγµατικότητα 

Το βασικότερο κριτήριο επιχειρηµατικής επιτυχίας τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα είναι αναµφισβήτητα το κέρδος για τους µετόχους, κάτι που έχει επιτευχθεί 

κυρίως µέσω της συνεχούς µείωσης του αριθµού των εργαζοµένων. Η µείωση αυτή 

«εξασφαλίσθηκε» είτε από τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων µέσω εξαγορών και 

συγχωνεύσεων ( πρώτη «οικονοµία κλίµακας» και «συνεργία» ), είτε από την 

«µετανάστευση» των παραγωγικών µονάδων σε χώρες φθηνού εργατικού δυναµικού, 

µε τη «µέθοδο» του outsourcing.  

Η «τάση» αυτή φαίνεται να συνεχίζεται «εισερχόµενη» στο δεύτερο στάδιο της 

(κάτι µάλλον αντίστοιχο µε τα µεταναστευτικά «κύµατα» του πληθυσµού τον 

προηγούµενο αιώνα), κατά το οποίο η «σκυτάλη» έχει δοθεί από τις πλουσιότερες 

Οικονοµίες (Η.Π.Α. κ.α.) στις λιγότερο ανεπτυγµένες. Η αριθµητικά αυξηµένη 

συγκέντρωση των επιχειρήσεων «συντελείται» πλέον σε αυτές (στις φτωχότερες), 

όπως επίσης και η πρωτογενής µετανάστευση (των εγγενών επιχειρήσεων), επί πλέον 

όµως της δευτερογενούς (των ξένων πολυεθνικών).  

Εποµένως, το πρόβληµα για τις Οικονοµίες αυτές (µεταξύ των οποίων ανήκει 

φυσικά και η χώρα µας), τουλάχιστον όσον αφορά την απασχόληση, αλλά και την 

οικονοµική εξέλιξη, θα είναι πολλαπλάσιο (συγκέντρωση, µετανάστευση των 

ελληνικών επιχειρήσεων, µετανάστευση των πολυεθνικών και µείωση των ξένων 

επενδύσεων), οπότε και εξαιρετικά επικίνδυνο. 

 Το πρόβληµα αυτό, σε συνδυασµό µε τη «φθίνουσα κοινωνική Οικονοµία» και 

την «αλλοτρίωση» ακόµη των κοινωφελών κρατικών επιχειρήσεων, θα αναδειχθεί 

κατά τη γνώµη µας σε «µείζονος σηµασίας» («πρωτογενούς» επιβίωσης) µε 

«επαναστατικές» προοπτικές (εξεγέρσεις, κοινωνικές αναταράξεις, τροµοκρατία), εάν 

δεν ληφθούν τουλάχιστον κάποια ελάχιστα µέτρα από τις ίδιες τις εταιρείες.  

Ένα από αυτά θεωρούµε ότι είναι η «επαναφορά» της ηθικής στις επιχειρήσεις, 

όχι φυσικά µε «υποχρεωτικά θρησκευτικά» κριτήρια αλλά µε απολύτως «αναγκαία 

επαγγελµατικά».  

Αυτό θα σήµαινε «µικροοικονοµικά» λιγότερη επικέντρωση στον παράγοντα 

κέρδος και τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων ( συνεχής ανάπτυξη 

της κερδοφορίας προς όφελος των µετόχων και των χρηµατιστηριακών αγορών ), µε 

τα «κέρδη» αυτής της πολιτικής να διαχέονται αυξηµένα στους εργαζοµένους και 

στις ανθρώπινες κοινωνίες. 
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 Η διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων είναι αναµφίβολα σε άµεση εξάρτηση από 

την ηθική τους, κάτι που αποδεικνύεται από µία λεπτοµερέστερη ανάλυση της 

ιστορίας ενός µεγάλου αριθµού επιτυχηµένων «οργανισµών» ( όσον αφορά το 

τελευταίο εάν θεωρήσουµε ότι είναι αληθής η παραδοχή µας, σύµφωνα µε την οποία 

η επιχείρηση δεν διαφέρει από έναν ζωντανό οργανισµό ). Εποµένως η λύση που 

«πρεσβεύουµε» είναι προς όφελος όχι µόνο της «κοινωνικής συνοχής», αλλά και των 

ιδίων των επιχειρήσεων. 

 Η ηθική αυτή θα εκφραζόταν µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων 

για το προσωπικό τους (ανθρώπινος παράγοντας), για την εξισορρόπηση των 

αµοιβών (µείωση των υπερβολικών απολαβών των διευθυντικών στελεχών, αλλά και 

των αντίστοιχων απαιτήσεων τους από αυτούς) για τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις 

(χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ιδρυµάτων κ.α.), για τη διοίκηση 

τους (κατάργηση της µονοκρατορίας του διευθύνοντος συµβούλου στις κεντρικές 

αποφάσεις, δηµοκρατικές διαδικασίες εκλογής του), για τους «συναδέλφους» τους 

(και όχι εχθρούς) στον κλάδο και πολλά άλλα «στην ίδια κατεύθυνση». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πριν από µία δεκαετία, η σύνδεση της διοίκησης επιχειρήσεων µε τα ζητήµατα 

ηθικής αποτελούσε έννοια η οποία παρέµενε στις παρυφές του λόγου των 

πρωτοποριακών γκουρού του µάνατζµεντ, ως προβληµατισµός για το µέλλον. 

Σήµερα, µετά τα πολλαπλά σκάνδαλα στο διεθνές επιχειρηµατικό στερέωµα (όπως 

της Enron) και τα φαινόµενα δωροδοκίας κυβερνήσεων από επιχειρηµατικούς 

παράγοντες, η διεθνής επιστηµονική κοινότητα έχει αρχίσει να ασχολείται ενεργά µε 

τα ζητήµατα ηθικής, αναπτύσσοντας κοινωνικού χαρακτήρα προβληµατισµούς, όπως 

το περιβάλλον, η κοινωνική ευαισθησία της επιχειρηµατικής δράσης, η ανάγκη για 

διαφάνεια, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση παράνοµων 

πρακτικών µε σκοπό το επιχειρηµατικό όφελος (δωροδοκία δηµοσίων λειτουργών, 

φοροδιαφυγή, κ.λπ.). 

Η δηµιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας και ηθικής τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας αναµφίβολα αποτελεί στοιχείο προόδου, σηµάδι 

ανάπτυξης σύγχρονης επιχειρηµατικής φιλοσοφίας, η οποία σέβεται το ανθρώπινο 

δυναµικό και προστατεύει τον κοινωνικό περίγυρο. Όµως, για να καταστεί αυτό 

εφικτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενσωµάτωση των ηθικών εννοιών και στις 

υποστηρικτικές, προς τη σύγχρονη επιχείρηση, δοµές, όπως οι κρατικές υπηρεσίες 

παροχής υπηρεσιών, οι οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και η ανώτατη 

εκπαίδευση. Ειδικά σε ότι αφορά τα πανεπιστήµια, η διατήρηση της ικανότητάς τους 

να διαδραµατίζουν το ρόλο του φορέα αλλαγής απαιτεί αποφασιστικά βήµατα 

προόδου. Πανεπιστήµια όπως το Harvard και το Stanford, τα οποία συµµετέχουν 

ενεργά στη διαµόρφωση της διεθνούς επιστηµονικής σκέψης, εισάγουν µαθήµατα 

ηθικής στα µεταπτυχιακά προγράµµατα διοίκησης επιχειρήσεων. Το παράδειγµά τους 

ακολουθούν ολοένα και περισσότερα ιδρύµατα. 
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Καθότι η φήµη αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό συστατικό του πλούτου της 

ανώτατης διοίκησης, οι χρηµατοοικονοµικοί µάνατζερ θα πρέπει να ενδιαφέρονται 

για τη µακροχρόνια κερδοφορία της εταιρικής µετοχής. Το ενδιαφέρον για 

µακροχρόνια καλή απόδοση της εταιρείας µπορεί να παρακινήσει τους µάνατζερ να 

επενδύσουν σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες και να αποφύγουν 

περιβαλλοντολογικά θέµατα που φέρνουν µε τη σειρά τους πρόστιµα και κακή φήµη. 

Επίσης, η θετική στάση απέναντι στις κοινότητες στις οποίες δρα η επιχείρηση 

µπορεί να θεωρηθεί ένα χρήσιµο στρατηγικό εργαλείο για την αύξηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της εταιρείας.15 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η µεγιστοποίηση των κερδών δεν 

είναι πλέον ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης!! Βασικός στόχος της είναι η 

µακρόχρονη βιωσιµότητα της και µέσα από αυτή η µεγιστοποίηση των κερδών. 

Εποµένως πράξεις που συµβάλλουν στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, όπως η 

κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, η χρήση ενός δεοντολογικού κώδικα ηθικής και οι 

ηθικές επενδύσεις συµβάλλουν εµµέσως και στην µεγιστοποίηση των κερδών σε 

µακροπρόθεσµη βάση. 

Ένα ακόµη επιχείρηµα υπέρ της πρακτικής της εταιρικής ηθικής είναι πως 

κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα η επιχείρηση να είναι εναρµονισµένη µε το κοινωνικό 

και πολιτιστικό της περιβάλλον, δηµιουργώντας έτσι ένα τείχος προστασίας απέναντι 

σε κάθε αλλαγή του περιβάλλοντος αυτού που µπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση, 

όπως µια κοινωνική αλλαγή που εκφράζεται σε νοµική µεταρρύθµιση. 

Γενικότερα, τα πλεονεκτήµατα που µια επιχείρηση µπορεί να αποκοµίσει από την 

υιοθέτηση µιας θετικής, από ηθικής άποψης, στάσης είναι πολλά. Κάποια από αυτά 

είναι οι υψηλές πωλήσεις µέσω της βελτιωµένης κοινωνικής εικόνας της επιχείρησης, 

λιγότερα λάθη από την πλευρά των εργαζοµένων λόγω του µεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος που οι ίδιοι θα δείχνουν προς την επιχείρηση, µεγαλύτερη 

ικανοποίηση των εργαζοµένων και µεγαλύτερη αποδοτικότητα µέσω των 

βελτιωµένων εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων. 

 

 

                                                           
15 Fama. E.F., Jensen, M.C.; Separation of ownership and control; Journal of Law and Economics.  
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Ειδικότερα, παρά τις έντονες αντιθέσεις και διαφωνίες των επιστηµόνων και 

των µάνατζερ, είναι φανερό, πέρα από κάθε αµφισβήτηση, ότι η ύπαρξη ή µη σχέσης 

µεταξύ εταιρικής ηθικής και Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης είναι ένα θέµα 

σηµαντικό για τη διοίκηση της επιχείρησης λαµβανοµένου υπόψη ότι η κοινωνική 

νοµιµοποίηση της επιχείρησης είναι ζωτικής σηµασίας για τη µακροχρόνια 

βιωσιµότητά της. Λόγος αυτών των χρόνιων διαφορών είναι κυρίως η δυσκολία 

αποσαφήνισης του όρου εταιρική ηθική και όλα όσα αυτή συνεπάγεται (κανόνες, 

αρχές κλπ), η αδυναµία συµφωνίας του τι είναι ηθικά σωστό – λάθος, δίκαιο-άδικο, 

καθώς και οι ασυνέπειες στη συµφωνία των αποτελεσµάτων των ερευνών που έχουν 

γίνει τα προηγούµενα χρόνια.  

Έτσι γίνεται αντιληπτό πως η στρατηγική χρηµατοοικονοµική διοίκηση δεν 

µπορεί να αγνοήσει τη θέση της εφαρµοσµένης εταιρικής ηθικής στον οργανωτικό 

προγραµµατισµό και στη λήψη αποφάσεων της εταιρίας. 

Το κίνηµα ηθικής έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως στις ΗΠΑ, ίσως διότι ο κίνδυνος 

επιβολής κυρώσεων από τα δικαστήρια για ανήθικη συµπεριφορά είναι εκεί 

µεγαλύτερος, και πλέον κερδίζει έδαφος και στην ∆υτική Ευρώπη, ενώ έχει αρχίσει 

να αγγίζει και τις αναδυόµενες οικονοµίες, κυρίως διότι οι πολυεθνικές θέλουν να 

είναι βέβαιες ότι τα δίκτυα προµηθειών τους πληρούν ορισµένες ηθικές 

προϋποθέσεις. Συνεπώς, οι εταιρείες είναι εκ των πραγµάτων υποχρεωµένες να 

επιδεικνύουν κοινωνική υπευθυνότητα και να συµπεριφέρονται ως πολίτες σε 

συγκεκριµένες κοινωνίες πολιτών. Παρόµοια θα έπρεπε να είναι η αντίληψη και 

πολλών ελληνικών επιχειρήσεων. 
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