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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την προηγούμενη δεκαετία, επονομαζόμενη και εποχή της ηθικής, οι
προσδοκίες της κοινωνίας διαμορφώθηκαν έτσι, ώστε τα πρότυπα της
αποδεκτής πρακτικής marketing μετακινήθηκαν πλέον από «το σημείο όπου
τα συμφέροντα των παραγωγών είναι υψίστης σημασίας στο σημείο όπου
δίνεται βάρος στις πνευματικές και ηθικές προσδοκίες των καταναλωτών»
(Smith, 1995). Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι μέρες που ένα καλό προϊόν
ήταν όλα όσα χρειαζόταν μια επιχείρηση για να ευημερήσει. Η επίγνωση
των ηθικών διαστάσεων των επιχειρηματικών πρακτικών αρχίζει να
βρίσκεται

στο

επίκεντρο

της

προσοχής

των

ακαδημαϊκών,

των

κυβερνήσεων, αλλά και του ίδιου του κοινού.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί μεγάλος όγκος στοιχείων που
υποστηρίζουν ότι μια καλή εταιρική φήμη (image) έχει θετική επιρροή στην
αξία της επιχείρησης (Fombrun και Shanley, 1990). Μια ευνοϊκή φήμη
μπορεί να επικοινωνήσει στους πελάτες την ποιότητα των προϊόντων μιας
επιχείρησης, γεγονός που παρέχει στην εταιρεία την ευκαιρία να χρεώσει
αυξημένες τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της, και επιπλέον,
προσφέρει στους πωλητές της ευκολότερη πρόσβαση στους πελάτες
(Williams και Barrett, 2000).
Ιδιαίτερα η προοπτική, η ηθική να αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα
επίδρασης στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών, όξυνε το
ενδιαφέρον των στελεχών, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η ηθική να
εμφανίζεται δυναμικά στην ημερήσια διάταξη των επιχειρήσεων. Τα
ευρήματα ερευνών τακτικά υποδεικνύουν ότι σημαντική μερίδα των
καταναλωτών

είναι

ιδιαίτερα

πρόθυμοι

να

ενσωματώσουν

ηθικούς

προβληματισμούς στις αγοραστικές τους επιλογές και επιθυμούν να
αγοράσουν πιο ηθικά προϊόντα (Creyer και Ross, 1997, Strong, 1996,
Rogers, 1998). Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις όπως το Body Shop και το Ben &
Jerry’s αποτελούν παράδειγμα του πως μπορεί ένα ηθικό προϊόν να
αξιοποιηθεί για εμπορική επιτυχία, ενώ επιχειρήσεις όπως η Shell, με τις
περιβαλλοντικές πολιτικές της, και η Nike, με τις συνθήκες εργασίας που
παρέχουν οι προμηθευτές της στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελούν
παράδειγμα για το πώς ηθικά προβλήματα μπορούν να κηλιδώσουν την
εικόνα της εταιρείας και να δυσχεράνουν τις πωλήσεις της. Συνεπώς, λίγες
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είναι οι αμφιβολίες ότι η επιχειρησιακή ηθική βαραίνει σημαντικά στις
αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών (Crane, 2001).
Σε όλη την Ευρώπη οι καταναλωτές προβάλλουν την ανησυχία τους όχι
μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν, αλλά και για το που
και πώς αυτά παράχθηκαν και ποιος κερδίζει από την αγορά τους (Burns,
1995). Η αυξημένη διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων αντανακλά μια
μεγέθυνση της ηθικής μερίδας των καταναλωτών (ethical niche), και κατά
συνέπεια οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τις πρακτικές
τους και, σε πολλές περιπτώσεις, να δημοσιεύσουν δηλώσεις για την
περιβαλλοντική και ηθική πολιτική τους μαζί με το ετήσιο δελτίο τους (Bird
και

Hughes,

1997).

Ορισμένες

αναγκάστηκαν

να

οργανώσουν

συγκεκριμένες διαφημιστικές εκστρατείες για να αντιστρέφουν την αρνητική
δημοσιότητα (Mintel, 1994).
Οι συζητήσεις γύρω από την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης προς το
περιβάλλον της, τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικο-πολιτιστικό, είναι
βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να απαιτούν την αμέριστη προσοχή όλων.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο ελληνικός πολιτισμός αποτέλεσε την πηγή της ηθικής φιλοσοφίας και των
σύγχρονων θεωριών στο πεδίο της επιχειρησιακής ηθικής. Παρ’ όλα αυτά,
ελάχιστες είναι οι πρόσφατες έρευνες για το ελληνικό περιβάλλον στο θέμα
της ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και ειδικότερα όσον αφορά
την οπτική των καταναλωτών (Kavali et al., 2001). Όμως, οι καταναλωτές
είναι ένας κύριος συμμετέχοντας στην επιχειρηματική διαδικασία και αν δεν
τους λάβουμε

υπόψη

μας στην έρευνα περί της ηθικής δεν θα

κατανοήσουμε πλήρως τη διαδικασία αυτή (Vitell, 2003).
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη μελέτη των αντιλήψεων των ελλήνων
καταναλωτών για την ηθικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και για το πώς αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν τις
αγοραστικές αποφάσεις τους. Στην πορεία της έρευνας θα επιχειρηθεί η
ανάλυση διαφόρων ζητημάτων. Πρώτον, ποιες είναι οι προσδοκίες των
καταναλωτών σχετικά με την ηθικότητα της επιχειρησιακής διαγωγής;
Δεύτερον, ενδιαφέρονται σοβαρά οι καταναλωτές για το εάν οι επιχειρήσεις
συμπεριφέρονται ηθικά ή ανήθικα; Τρίτον, η πληροφόρηση σχετικά με τη
συμπεριφορά μιας επιχείρησης θα επηρεάσει τις αγοραστικές αποφάσεις
των καταναλωτών;
Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής διενεργήθηκε μια έρευνα με
ερωτηματολόγια σε δείγμα από φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές
είναι καταναλωτές, οπότε το δείγμα μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό,
τουλάχιστον ενός τμήματος του γενικότερου πληθυσμού (Polonsky et al.,
2001).
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
3.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ

□

Ηθική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τις αξίες που
συσχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά,

όσον αφορά την

ορθότητα ή την ακαταλληλότητα πράξεων, στην αγαθότητα ή μη κινήτρων
ή σκοπών,
□

Ηθική είναι κάθε διδασκαλία θρησκείας, ιδεολογίας, ή δογματικών
πεποιθήσεων που καθορίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό ή τι επιτρέπεται
και τι απαγορεύεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο,

□

Ηθική είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύνολο κανόνων ανθρώπινης
συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει μια κοινωνική ομάδα, μια συγκεκριμένη
εποχή,

□

Ηθική είναι το σύνολο των αρχών και των αξιών που έχει διαμορφώσει
και τηρεί ένα άτομο στην καθημερινή του ζωή.

(Οι

παραπάνω

ορισμοί

ελήφθησαν,

από

το

έργο

του

Γεώργιου

Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, 1998, σελίδες 725-726,
όπως τροποποιήθηκαν από τον Ιωάννη Θανόπουλο στο βιβλίο του
Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία, 2003)

Και σε πιο πρακτική βάση, ο Thiroux (1998), λέει ότι, «η ηθική ασχολείται με
το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους άλλους και τα υπόλοιπα όντα
ώστε να προάγεται το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα,
η έννοια του καλού και κακού, δίκαιου ή άδικου».

Οπως αναφέρει ο Θανόπουλος (2003), «Το πώς δέον να πράττει μια
σύγχρονη επιχείρηση, συναρτάται με τις αρχές επιχειρηματικής ηθικής που
έχει δεχθεί. Οι αρχές αυτές πηγάζουν από ένα γενικότερο πλαίσιο ηθικής
που οι ιδιοκτήτες, εργαζόμενοι, πελάτες και άλλοι που συνδέονται με την
επιχείρηση

(stakeholders)

αποδέχονται σαν παραδεκτά στοιχεία της

κοινωνίας που βρίσκονται. Το πλαίσιο αυτό της ηθικής περιγράφεται μέσα
σε ευρύτερες φιλοσοφικές αποδοχές. Ενα κεντρικό μέρος κάθε φιλοσοφίας,
είναι η προσπάθεια ανακάλυψης της αλήθειας».
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3.2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σε απόλυτη αντίθεση με τη ρήση του διάσημου νομπελίστα της οικονομίας
Milton Friedman (1978) «business of business is business», η εταιρική
κοινωνική ευθύνη μοιάζει να είναι μια έννοια που συναντάμε σήμερα
παντού.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια έννοια με την οποία οι εταιρείες
αποφασίζουν οικειοθελώς να συμβάλλουν για μία καλύτερη κοινωνία και
διέπει το σύνολο των ενεργειών και των συναλλαγών μιας επιχείρησης.
Πέρα από το σεβασμό και την τήρηση των νόμων της πολιτείας, αφορά σε
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: εργασιακές σχέσεις, ανθρώπινα
δικαιώματα, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, δέσμευση προμηθευτών
σε κοινές αξίες, υπεύθυνη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων και βεβαίως εταιρική φιλανθρωπία και χορηγίες.
Η Caroll (1979) υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αντεπεξέρχονται
σε τέσσερις κύριες ευθύνες: οικονομικές, νομικές, ηθικές και φιλανθρωπικές.
Οι

οικονομικές

ευθύνες

καθορίζονται

από

την

υποχρέωση

των

επιχειρήσεων να είναι παραγωγικές και κερδοφόρες. Οι νομικές ευθύνες
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινωνίας να βλέπει τις επιχειρήσεις
να ολοκληρώνουν τα οικονομικά τους καθήκοντα μέσα στα πλαίσια των
απαιτήσεων του νόμου. Οι ηθικές ευθύνες απαιτούν από τις επιχειρήσεις να
συμμορφώνονται με τους εδραιωμένους κανόνες που καθορίζουν την
κατάλληλη συμπεριφορά, και οι φιλανθρωπικές ευθύνες αντανακλούν την
κοινή επιθυμία να βλέπουμε τις επιχειρήσεις να ενασχολούνται ενεργά με
την καλυτέρευση της κοινωνίας.
Αν και οι managers τείνουν να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, νομικές,
ηθικές και φιλανθρωπικές υποχρεώσεις ως τμήμα ενός συνολικού πλαισίου
εταιρικών

ευθυνών,

οι

καταναλωτές

φαίνεται

πιθανότερο

να

αντιλαμβάνονται διαφορές ανάμεσα στις εταιρικές ευθύνες και ιδιαίτερα
ανάμεσα στις οικονομικές ευθύνες και τις υπόλοιπες κοινωνικές ευθύνες
(Maignan

και

Ferrell,

2003).

Η

παρατήρηση

αυτή

υποδηλώνει

ότι

διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι μπορεί να σχηματίζουν αντικρουόμενες
αντιλήψεις για τις εταιρικές ευθύνες. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις μπορεί να
θέλουν να δώσουν έμφαση σε διαφορετικές πρωτοβουλίες όταν επιχειρούν
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να μεταφέρουν την εικόνα του υπεύθυνου οργανισμού σε διαφορετικές
ομάδες.
Συχνά συναντάται το ερώτημα κατά πόσον η εταιρική κοινωνική ευθύνη
είναι συμβατή με την έννοια του κέρδους και με την πρώτη λειτουργία της
επιχείρησης που είναι η οικονομική απόδοση. Οι περισσότερες έρευνες
στον τομέα αυτό καταλήγουν σε θετικό συσχετισμό και η παγκόσμια τάση
δημιουργίας χρηματιστηριακών δεικτών κοινωνικής ευθύνης FITSE-4-Good,
Domini 400 social index, καθώς και η ραγδαία εξέλιξη των «ηθικών
επενδύσεων» δείχνουν να το επιβεβαιώνουν. Πάντως, μακροπρόθεσμα, η
στάση των πολιτών-καταναλωτών είναι καθοριστική στο κατά πόσον η
εταιρική κοινωνική ευθύνη εκλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις ως επιπλέον
κόστος ή ως επένδυση για το μέλλον.
Φυσικά, ο αντίλογος στην ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υπάρχει
εδώ και χρόνια. Ο Milton Friedman στο διάσημο πλέον άρθρο του (1978)
υποστήριξε ότι η μόνη κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης είναι η αύξηση
των κερδών της και ότι η μόνη ηθική υποχρέωση των διευθυντών είναι η
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας. FI διοίκηση οφείλει
απλά να συμμορφώνεται με τους νόμους. Όμως, αν και είναι γνωστό ότι ο
νόμος

απλά

ορίζει

τα

ελάχιστα

όρια

συμπεριφοράς,

ταυτόχρονα

υποθέτουμε ότι ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει τη συμπεριφορά πάνω από
αυτό το ελάχιστο επίπεδο, διότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός θεωρείται η
κινητήριος δύναμη που τελικά αφυπνίζει το κοινό και εξωθεί τους κακούς
παίκτες έξω από την αγορά (Ahmed, 2003). Η αποτελεσματικότητα, εν
συντομία, κυριαρχεί πέρα από όλα τα άλλα.

3.3. ΗΘΙΚΟΣ ΚΑ ΤΑΝΑΛΩ ΤΙΣΜΟΣ

FI κοινωνία εν γένει, και ειδικότερα οι καταναλωτές, μπορούν να πιέσουν τις
επιχειρήσεις όταν αυτές εκδηλώνουν μη αποδεκτή συμπεριφορά. Σύμφωνα
με τον Kaler (2000), η πίεση που ασκείται από το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο είναι έμμεση, και εκφράζεται μέσω της επιρροής προς τις
κυβερνήσεις για να αναλάβουν ή να απειλήσουν πως θα αναλάβουν δράση
κατά της μη αποδεκτής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, ενώ η πίεση που
ασκείται από τους καταναλωτές είναι άμεση. Είναι το κοινό στο ρόλο τους
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ως πελάτες παρά ως πολίτες, που απειλούν να μην αγοράσουν τα
προϊόντα των επιχειρήσεων που συμπεριφέρονται ανάρμοστα.
Μια ιδιαίτερα έντονη και σαφώς ηθική εκδήλωση πίεσης που ασκείται μέσω
της κοινής γνώμης είναι το πολυσυζητημένο φαινόμενο του ηθικού ή/και
οικολογικού καταναλωτισμού.
Η σημασία του ηθικού καταναλωτισμού για πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον
κόσμο

έχει

αυξηθεί

δραματικά

τα

τελευταία

χρόνια.

Ο

ηθικός

καταναλωτισμός ενσωματώνει τη βαρύτητα των μη-παραδοσιακών και
κοινωνικών συνθετικών των προϊόντων μιας επιχείρησης στη στρατηγική
επιτυχία (Auger et al., 2003).
Σύμφωνα με τον Crane (2001), το κρίσιμο ερώτημα στην προσπάθεια
κατανόησης της ηθικής κατανάλωσης, είναι ποια ζητήματα κρίνονται ως τα
πιο άμεσα και σχετικά, ιδίως από την οπτική του στελέχους μάρκετινγκ.
Αυτό εξαρτάται

κυρίως από το δείγμα των καταναλωτών που θα

ερωτηθούν, και είναι προφανές ότι η εστίαση θα μετατίθεται συνεχώς,
καθώς νέα ή αναζωπυρωμένα ζητήματα όπως το «ηθικό» εμπόριο (fair
trade), το περιβάλλον και η παιδική εργασία θα εισέρχονται και θα
κυριαρχούν στις συζητήσεις. Το πρόβλημα αυτό περιπλέκεται ακόμη
περισσότερο από την πιθανότητα μια πράξη ή στάση που χαρακτηρίζεται
θετικά από κάποιους, να χαρακτηρίζεται αρνητικά από κάποιους άλλους.
Αυτό δεν οφείλεται τόσο, στο ότι ορισμένοι καταναλωτές μπορεί να είναι
περισσότερο ηθικοί από κάποιους άλλους (αν και κάτι τέτοιο ισχύει), αλλά
οφείλεται κυρίως, στο ότι η ηθική τους, τους οδηγεί σε διαφορετικές
θεωρήσεις της επιχειρησιακής ηθικής εντιμότητας.

3.4. ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ

Τα μποϋκοτάζ λειτουργούν ως ένα αποτελεσματικό μέσο για τους
καταναλωτές για να εκφράσουν τις ηθικές τους αξίες, όπως παραδείγματος
χάρη συνέβη με τη Shell και τη Nestle, οι οποίες σημείωσαν σημαντικές
μειώσεις πωλήσεων και κερδών λόγω της συνεχούς κριτικής της κοινωνίας
για συγκεκριμένη συμπεριφορά που θεωρήθηκε ανήθικη. Στην προώθηση
των

μποϋκοτάζ

ζωτικό

ρόλο

έχει

διατελέσει

και

το

Διαδίκτυο,

συνεισφέροντας στην αφύπνιση των συνειδήσεων χιλιάδων καταναλωτών
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μέσω της ενημέρωσης για πιθανολογούμενη

ανήθικη συμπεριφορά

συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Η δύναμη που έχουν οι διάφορες οργανώσεις (campaigning groups)
ξεπερνάει την όποια ικανότητα τους να προκαλέσουν άμεση οικονομική
ζημία στις επιχειρήσεις μέσω των καταναλωτικών μποϋκοτάζ και κύριος
στόχος τους δεν είναι υποχρεωτικά η σημαντική μείωση των πωλήσεων.
Δηλαδή, η δύναμη τους δεν έγκειται τόσο στην ικανότητα τους να
επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών όσο στην ικανότητα τους να
κατευθύνουν την κοινή γνώμη και συνακόλουθα να υποκινούν τις
κυβερνήσεις να λάβουν

μέτρα,

με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να

αναγκάζονται να ανταποκριθούν στις πιέσεις αυτές, προσπαθώντας να
εμφανίσουν μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη εικόνα (Kaler, 2000).

3.5. ΗΘΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το πολυσυζητημένο φαινόμενο του

ηθικού

επενδυτή

αποτελεί μια

εξειδικευμένη χρηματοοικονομική μορφή του ηθικού καταναλωτισμού. Τα
κοινωνικά υπεύθυνα επενδυτικά κεφάλαια επενδύονται σε εταιρείες που
συμμορφώνονται με συγκεκριμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια,
τα οποία μπορεί να είναι είτε αρνητικά (π.χ. εξαιρώντας βιομηχανίες
καπνού, οινοπνευματωδών και όπλων), είτε θετικά (Πράσινη Βίβλος, 2001).
Η ηθική επένδυση είναι κυρίως ένας συνδυασμός της αρνητικής πολιτικής
της αποφυγής αγοράς μετοχών εταιρειών που δεν είναι αποδεκτές και της,
ίσως λιγότερο εφαρμοζόμενης, θετικής πολιτικής της αγοράς μετοχών
εταιρειών που είναι αποδεκτές (Kaler, 2000). Στο βαθμό αυτό, έχει να κάνει
με αγορές καταναλωτών και διαφέρει από τον ηθικό καταναλωτισμό μόνο
στη φύση του προϊόντος που αποφεύγεται ή προτιμάται κατά την αγορά.
Η ηθική επένδυση μπορεί να ξεπεράσει τον ηθικό καταναλωτισμό μόνο στο
γεγονός ότι εμπεριέχει μια σαφή ηθική μορφή δραστηριοποίησης των
μετόχων (Chryssides και Kaler, 1996). Αυτό ισχύει στην περίπτωση που
έχουμε μια δραστηριοποίηση η οποία, επιπρόσθετα (ή και αποκλειστικά),
στοχεύει στην εξυπηρέτηση της ηθικής και όχι στο ατομικό συμφέρον. Μια
τέτοια προσέγγιση θα συνέβαλλε περισσότερο στη βελτίωση της ηθικής
απόδοσης των επιχειρήσεων από ότι η απλή αγορά ή μη των μετοχών τους
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- κάτι που, εκτός εάν υπάρχει έλλειψη υποψήφιων αγοραστών, μάλλον θα
περάσει απαρατήρητο (Kaler, 2000). Συγκεκριμένα, μια σαφής ηθική
δραστηριοποίηση των μετόχων θα προϋπέθετε αντί της αποφυγής των
μετοχών των μη αποδεκτών επιχειρήσεων, την αγορά τους, ώστε να είναι
σε θέση να ασκήσουν πίεση για ηθική βελτίωση (Chryssides και Kaler,
1996).
Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις γίνονται με βάση την κοινωνική και
περιβαλλοντική πολιτική των επιχειρήσεων που γνωστοποιείται στο
επενδυτικό κοινό. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες
εταιρείες δεν γνωστοποιούν τις κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες τους,
π.χ. μέσω κοινωνικών εκθέσεων, με αποτέλεσμα η ζήτηση για ηθικές
επενδύσεις να εμφανίζεται μειωμένη.

3.6. ΗΘΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ο όρος «ηθικό» προϊόν αναφέρεται σε ένα σύνολο ζητημάτων και
προβληματισμών που ενδέχεται να επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση,
όπως η ασφάλεια του προϊόντος, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, η
προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, η ευημερία των
εργαζομένων, οι κοινωνικές διακρίσεις, η δίκαιη τιμολόγηση, η κοινωνική
δράση, οι φιλανθρωπικές δωρεές, κ.α. Η λίστα είναι εκτεταμένη και ολοένα
αυξανόμενη, καθώς καινούρια ζητήματα όπως το ηθικό εμπόριο (fair trade)
και η τεχνολογία των γονιδίων αρχίζουν να επιδρούν στις αγοραστικές
αποφάσεις (Crane, 2001). Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα, τα οποία μια
μερίδα των καταναλωτών ή των στελεχών μάρκετινγκ τα αντιλαμβάνεται ως
σχετικά με την ηθική, ενώ κάποιοι άλλοι καταναλωτές δεν τα θεωρούν
ιδιαίτερα σημαντικά.
Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι ηθικοί προβληματισμοί που γίνονται
αντιληπτοί από τους καταναλωτές ως συσχετιζόμενοι με το προϊόν που
προσφέρεται, είναι πιθανό να μην έχουν σχέση με αυτό καθ’ αυτό το
προϊόν, για παράδειγμα μπορεί ένα προϊόν να μην θεωρείται ανήθικο λόγω
της φύσης του αλλά λόγω της καμπάνιας μάρκετινγκ που το προωθεί, η
οποία μπορεί να διαστρεβλώνει το προϊόν ή να παραπλανεί τον
καταναλωτή, οδηγώντας σε αρνητικά ηθικά γνωρίσματα. Παρομοίως,
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συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες μπορεί να προσδώσουν σε ένα
προϊόν θετικά ηθικά γνωρίσματα.
Είναι αδύνατο να υπάρξουν πλήρως ηθικά προϊόντα, όπως είναι αδύνατο
να υπάρξουν τελείως ενάρετες επιχειρήσεις. Κάποια προϊόντα μπορεί να
είναι παραδειγματικά στην κατηγορία τους, ή να αποτελούν το ηθικό
πρότυπο για τον κλάδο τους, αλλά πάντα θα είναι σχετικά πιο ηθικά από
άλλα προϊόντα (Crane, 2001).

3.7. FAIR TRADE

To Fair Trade αποτελεί υποσύνολο του ηθικού καταναλωτισμού και
συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων από μικροπαραγωγούς με ευνοϊκούς
όρους και στη διάθεση τους στις ανεπτυγμένες χώρες, συνυπολογίζοντας
στην τιμή και ένα ηθικό premium. To Fair Trade είναι ένας όρος που
καθιερώθηκε κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης του από τους Ευρωπαϊκούς
Μη-κυβερνητικούς Οργανισμούς και τους Οργανισμούς Εναλλακτικού
Εμπορίου για τη διαφοροποίηση των προϊόντων που αυτοί εμπορεύονταν
και διέθεταν στη λιανική, από τα προϊόντα της παραδοσιακής αγοράς. Ο
όρος έμμεσα τονίζει

την

«αδικία»

(unfairness)

πολλών εμπορικών

συναλλαγών.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην περίπτωση του Fair Trade
διαφέρουν λόγω της πρόθεσης των εμπλεκομένων να παράσχουν οφέλη
για

τους

μικροπαραγωγούς,

απομακρυνόμενοι

από

τη

λογική

της

μεγιστοποίησης του κέρδους. Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν διαφανείς
διαπραγματεύσεις, συμμετρική πληροφόρηση και τιμολογιακά premiums για
όλους τους εμπορικούς συνεταίρους, και, για την επίτευξη τους, οι
εμπορικές συναλλαγές πρέπει να βασίζονται στο σεβασμό και να έχουν ως
αποτέλεσμα την υποκίνηση και όχι την εκμετάλλευση των παραγωγών.
Σημαντικά στοιχεία του Fair Trade είναι τα εξής (Nicholls, 2002):

□

Η άμεση αγορά από τον παραγωγό

□ Οι διαφανείς και μακροπρόθεσμες συμφωνίες
□

Η συνεργασία και όχι ο ανταγωνισμός
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□

Η συμφωνία για κατώτατες τιμές, συνήθως πάνω από τις τιμές της
αγοράς

□

Η εστίαση στην ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη μέσω της
καταβολής

στους

προμηθευτές

ενός

συμφωνημένου

κοινωνικού

premium (συνήθως 10% ή περισσότερο της τιμής κόστους των αγαθών)
□

Η παροχή πληροφόρησης για την αγορά

Οι εταιρείες που ασχολούνται με το Fair Trade ελπίζουν ότι η πληροφόρηση
που παρέχεται μέσω των προωθητικών εκστρατειών θα ενθαρρύνει τους
καταναλωτές να βασίσουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις στην καλύτερη
κατανόηση των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Είναι αποδεκτό ότι η
κατανόηση αυτή δεν επαρκεί για να διασφαλίσει τις επαναλαμβανόμενες
αγορές ή την «πίστη» στη μάρκα, επομένως γίνεται προσπάθεια να
ανατραπεί η ιστορική συσχέτιση από την πλευρά των καταναλωτών
ανάμεσα στα ηθικά προϊόντα και την κακή ποιότητα, δίνοντας έμφαση στην
ποιότητα των προϊόντων και μεταφέροντας το μήνυμα ότι δεν θα
εκμεταλλευτούν την καλή θέληση για να δικαιολογήσουν ανεπαρκή
προϊόντα ή υπηρεσίες (Bird και Hughes, 1997).

3.8. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Παρ’ όλο που η φήμη μιας επιχείρησης μπορεί να τραυματιστεί εάν
εμπλακεί σε παραβάσεις διαφόρων κυβερνητικών κανονισμών, η έκταση
της αρνητικής αυτής συνέπειας μπορεί να περιοριστεί σημαντικά μέσω των
φιλανθρωπικών δωρεών (Williams και Barrett, 2000). Το μεγαλύτερο μέρος
των εταιρικών δωρεών έχει τη μορφή της άμεσης συνεισφοράς μετρητών
μέσω οργανωμένων φιλανθρωπικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων.
Η διαφοροποίηση των σύγχρονων καταναλωτών έχει μειώσει το ρόλο του
μαζικού marketing, και πολλές εταιρείες για να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την
πρόκληση,

πλέον

απευθύνονται

σε

συγκεκριμένες

μερίδες

των

καταναλωτών μέσω των προγραμμάτων φιλανθρωπικών δωρεών (Graham,
1995). Οι εταιρείες πλέον ανταποκρίνονται στην επιμονή των καταναλωτών
να συναλλάσσονται αποκλειστικά με επιχειρήσεις που παρουσιάζουν θετική
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εικόνα, και η φιλανθρωπία είναι ένα μέσο για να προωθήσουν αυτήν την
εικόνα (Williams και Barrett, 2000).
Τα εταιρικά φιλανθρωπικά προγράμματα που βοηθούν τους λιγότερο
ευνοημένους, έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας, της
άγνοιας και της πείνας, ή που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
γενικά

προωθούν

μια

ευνοϊκή

εικόνα

της

επιχείρησης προς τους

καταναλωτές, και σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική εκστρατεία
δημοσίων σχέσεων μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικά αποδοτικό
τρόπο ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας, όπως και ένα μέσο μείωσης των
διαφημιστικών δαπανών (Graham, 1995).

3.9. ΗΘΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Σύμφωνα με την ανασκόπηση των Hunt και Vitell (1986), έρευνες στην
επιχειρησιακή ηθική έχουν αποκαλύψει ότι είναι πιθανό τα άτομα και οι
ομάδες να διαφέρουν στην ηθική τους συμπεριφορά και αποφάσεις. Η
ύπαρξη ηθικών διαφορών ανάμεσα στους καταναλωτές και στα στελέχη
marketing μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για τις επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα εάν τα στελέχη δεν καταφέρουν να κατανοήσουν καλύτερα τις
αιτίες δημιουργίας αυτών των χασμάτων (Singhapakdi et al., 1999). Μπορεί
να υποστηριχθεί ότι και οι καταναλωτές διαμορφώνουν ηθικές κρίσεις, οι
οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν την αποδοχή ή απόρριψη των
προϊόντων μιας εταιρείας από τους καταναλωτές. Όπως υποστηρίζουν οι
Laczniak και Murphy (1993) «οι καταναλωτές με το χρόνο θα αναγνωρίσουν
τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να ανταποκριθούν στους διάφορους
ηθικούς και κοινωνικούς παράγοντες της αγοράς».
Οι ηθικές διαφορές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των αποκλίσεων εντός
του αντιληπτικού πεδίου του ατόμου, περιλαμβάνοντας έννοιες όπως το
αντιλαμβανόμενο ηθικό πρόβλημα, τις αντιλαμβανόμενες εναλλακτικές και
τις αντιλαμβανόμενες επιπτώσεις (Singhapakdi et al., 1999).
Οι μάνατζερς και οι καταναλωτές ενδέχεται να αντιλαμβάνονται διαφορετικά
τις εταιρικές ευθύνες (Maignan, 2001). Σύμφωνα με την έρευνα των
Singhapakdi et al. (1999) προκύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
καταναλωτές είναι πιθανόν να έχουν υψηλότερες ηθικές προσδοκίες από
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τους μαρκετίστες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ανταγωνιστική σχέση
πωλητών - αγοραστών, καθώς και στη γενική αντίληψη ότι οι μαρκετίστες
είναι πιο ισχυροί από τους καταναλωτές ως άτομα. Δεδομένου του συνόλου
των

δυνάμεων

που

επιδρούν στις

ηθικές φιλοσοφίες,

κρίσεις

και

προσδοκίες των καταναλωτών, οι μαρκετίστες είναι προτιμότερο να
προσπαθούν να ακολουθήσουν υψηλότερα ηθικά πρότυπα και πρακτικές,
υψηλότερα από αυτά που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως κατάλληλα βάσει των
δικών τους αντιλήψεων. Μια τέτοια προσέγγιση marketing είναι πιθανό να
ικανοποιήσει τις ηθικές προσδοκίες των καταναλωτών σε ένα πολύ
μεγαλύτερο βαθμό, αν όχι εντελώς, και οι μαρκετίστες που θα την
υιοθετήσουν θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν και κανένας
μαρκετίστας δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ιδανικές προσδοκίες των
καταναλωτών, οι καταναλωτές είναι πιθανό να ενισχύσουν με τις αγορές
τους αυτούς που βρίσκονται κοντύτερα στις ηθικές τους προσδοκίες.
Σύμφωνα με τον Laczniak (1993) όσο ο χώρος του marketing αναπτύσσει
ένα πιο ηθικό προφίλ, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, οι μαρκετίστες θα
δυσκολεύονται να αγνοήσουν το «χάσμα ηθικής» ανάμεσα σε αυτά που
προσδοκά η κοινωνία και αυτά που προσφέρουν οι επαγγελματίες του
χώρου.

15

4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την
επιχειρησιακή ηθική, και ιδιαίτερα με το εάν και κατά πόσο αυτή αποτελεί
σημαντικό κριτήριο για τη διαμόρφωση των αγοραστικών επιλογών των
καταναλωτών.

Στην

ενότητα

αυτή

παρατίθενται

τα

ευρήματα

των

κυριότερων και πιο πρόσφατων μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα
ακαδημαϊκά περιοδικά.

Οι Creyer και Ross (1997) βρήκαν ότι η ηθική ή ανήθικη συμπεριφορά μιας
επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κατά την αγοραστική
απόφαση. Οι αμερικανοί καταναλωτές προσδοκούν από τις επιχειρήσεις να
συμπεριφέρονται ηθικά και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές
για να επιβραβεύσουν τις ηθικές επιχειρήσεις. Σημαντικό εύρημα αποτελεί
το γεγονός ότι οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να αγοράζουν προϊόντα
από τις ανήθικες επιχειρήσεις αλλά σε χαμηλότερη τιμή - το κόστος της
χαμηλής ηθικής.
Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν στους μαρκετίστες μια νέα θεώρηση των
παραγόντων που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση των καταναλωτών.
Στην εν λόγω έρευνα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι:
□

Η

ηθική

συμπεριφορά

μιας επιχείρησης

είναι

ένας σημαντικός

παράγοντας κατά τη λήψη της αγοραστικής απόφασης
□

Προσδοκούν από τις επιχειρήσεις να συμπεριφέρονται ηθικά

□ Θα

επιβραβεύσουν

την

ηθική

συμπεριφορά

μιας

επιχείρησης

επιδεικνύοντας προθυμία να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για τα
προϊόντα της
□ Αν και μπορεί να πραγματοποιήσουν αγορές από μια ανήθικη
επιχείρηση, επιθυμούν να πληρώσουν χαμηλότερες τιμές, γεγονός που
συνακόλουθα τιμωρεί την ανήθικη πράξη
Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά από κοινωνικής πλευράς.
Υποδηλώνεται ότι, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν την ηθική
συμπεριφορά, όχι μόνο για αλτρουιστικούς σκοπούς, αλλά και γιατί η ηθική
συμπεριφορά δύναται να ωφελήσει την επιχείρηση, ενώ η ανήθικη να τη
βλάψει.
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Οι Vinal και Yothmontree (2002) επανέλαβαν μέρος της έρευνας των
Creyer και Ross σε καταναλωτές της Ταϊλάνδης, και κατέληξαν σε παρόμοια
συμπεράσματα. Σκοπός της έρευνας τους ήταν να εξετάσουν εάν οι
καταναλωτές ενδιαφέρονται για την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων
και εάν είναι πρόθυμοι να επιβραβεύσουν τις ηθικές επιχειρήσεις μέσω των
αγοραστικών τους επιλογών, καθώς και εάν οι προβληματισμοί τους για την
ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων έχουν θετική επίδραση στην
αγοραστική

τους

συμπεριφορά.

Τα

ευρήματα

της

έρευνας

τους

επιβεβαιώνουν τις παραπάνω υποθέσεις.
Σύμφωνα με μια έρευνα της εταιρείας MORI (Market & Opinion Research
International), που διεξήχθη κατόπιν εντολής της Βρετανικής Co-operative
Bank, το ένα τρίτο των καταναλωτών ενδιαφέρονται «σημαντικά» για ηθικά
ζητήματα και το ένα τέταρτο έχουν εξετάσει την κοινωνική ευθύνη μιας
επιχείρησης τουλάχιστον σε μια περίπτωση (Hines και Ames, 2000).
Περίπου το 5% των συμμετεχόντων μπορούν να χαρακτηριστούν ανήθικοι
καταναλωτές. Ενδιαφέρονται σε κάποιο βαθμό για τα διάφορα ζητήματα,
αλλά όχι αρκετά για να αλλάξουν τις αγοραστικές τους συνήθειες.
Αισθάνονται αδύναμοι και πιθανόν εδώ να περιλαμβάνονται και αρκετοί από
τους κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους. Δεν παύουν όμως να
αποτελούν τη μειοψηφία: το ένα τέταρτο του πληθυσμού έχει αναζητήσει
ενεργά πληροφόρηση για τις πολιτικές των επιχειρήσεων, οι 3 στους 5
έχουν προτιμήσει κάποιο προϊόν με ηθικά χαρακτηριστικά και οι μισοί έχουν
επιλέξει κάποιο προϊόν λόγω της κοινωνικά υπεύθυνης φήμης της
επιχείρησης που το παράγει. Επίσης, οι μισοί έχουν μποϋκοτάρει κάποιο
προϊόν εξαιτίας της κακής φήμης των επιχειρήσεων.
Οι Bird και Hughes (1997), για τις ανάγκες της έρευνας τους, έχουν
χωρίσει τους καταναλωτές σε τρεις κύριες ομάδες1:

Ηθικοί καταναλωτές
s Υποκινούμενοι πρωταρχικά από τις ηθικές τους αντιλήψεις
s Πρόθυμοι να ανταλλάξουν άλλα οφέλη τους προϊόντος για να νοιώσουν
καλά
^ Θα πλήρωναν επιπλέον της τιμής για φιλανθρωπικούς σκοπούς

1 Η διάκριση αυτή βασίστηκε στις εκθέσεις της MINTEL (1994).
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Ημι-ηθικοί καταναλωτές
s Υποκινούμενοι πρωταρχικά από την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τη
φήμη της μάρκας
s Τα ηθικά οφέλη είναι ένα συναισθηματικό μπόνους
s Κάποια καχυποψία για τις «φιλανθρωπικές» μάρκες, αλλά δεκτικοί να
πειστούν

Εγωιστές καταναλωτές
s Συμβατικοί - υποκινούμενοι από την ποιότητα/τιμή
s Καχύποπτοι για κάθε «φιλανθρωπικό» ισχυρισμό

Οι απόλυτα ηθικοί καταναλωτές αποτελούν το 5% του συνόλου, ενώ το
18% δηλώνει ότι προσπαθεί να ψωνίζει ηθικά όσο πιο συχνά γίνεται. Οι
περισσότεροι καταναλωτές (56%) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
ελάχιστα ηθικοί ή «ηθικοί της πολυθρόνας», ενώ το 17% δεν εκφράζει
κανένα ενδιαφέρον για τα ηθικά προϊόντα (Mintel, 1994).
Οι συγγραφείς αναγνώρισαν το δίλημμα στην προσπάθεια προσέλκυσης
της κύριας ομάδας των ηθικών καταναλωτών, χωρίς να αποξενωθούν οι
ημι-ηθικοί καταναλωτές, εάν οι εταιρείες δώσουν υπερβολική έμφαση στα
ηθικά διαπιστευτήρια.

Η έρευνα του Crane (2001) ασχολείται με την έννοια του ηθικού προϊόντος.
Το έναυσμα για αυτήν την έρευνα αποτέλεσε η υπόθεση ότι οι καταναλωτές
μπορεί να ενσωματώσουν διάφορους ηθικούς προβληματισμούς στις
αγοραστικές τους αποφάσεις, και ότι κατά συνέπεια οι προωθητικές
προσπάθειες των επιχειρήσεων επηρεάζονται κατά κάποιο τρόπο από την
αντιλαμβανόμενη στάση ή απόκριση σε συγκεκριμένα ηθικά ζητήματα.
Σύμφωνα με τον Crane, οι δυνατότητες της υπόθεσης αυτής έχουν
αναγνωριστεί από τους ενδιαφερομένους εδώ και πολύ καιρό.

Για

παράδειγμα το βρετανικό κίνημα συνεργασίας συστήθηκε στα μέσα του 19ου
αιώνα κυρίως λόγω των προβληματισμών των καταναλωτών για την
αμφισβητούμενη ηθική των λιανεμπόρων που δραστηριοποιούνταν μέχρι
τότε και οι «πεφωτισμένες» πολιτικές ευημερίας των εργαζομένων που
εφάρμοζαν μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις στις αρχές του 20ου αιώνα
φαινόταν ότι τον καιρό εκείνο προσέδιδαν στα προϊόντα μια ηθική διάσταση.
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Ο

συγγραφέας

υποστηρίζει

ότι

ο συνολικός αριθμός των

ηθικών

γνωρισμάτων είναι πιθανότατα πεπερασμένος, και δεδομένου ότι οι
καταναλωτές έχουν περιορισμένη δυνατότητα για εξεύρεση πληροφοριών
και επεξεργασίας τους, τα γνωρίσματα που μπορούν να αποδειχθούν
βασικά στην αγοραστική απόφαση είναι πραγματικά λιγοστά.
Αν οι ηθικές προσθήκες συνεπάγονται διαφοροποίηση και προστιθέμενη
αξία, τότε είναι πιθανό να προσδοκάται ότι θα επιφέρουν και μια
προσαύξηση της τιμής. Όμως, για να είναι δυνατή η υποστήριξη της ηθικής
επίδοσης των επιχειρήσεων στην αγορά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι
καταναλωτές να εκδηλώνουν ένα ορισμένο επίπεδο προθυμίας να
πληρώσουν, κάτι που δεν υποστηρίζεται από προηγούμενα ευρήματα,
αντίθετα βρέθηκε ότι η τιμή, η ποιότητα, ακόμη και η φήμη της επιχείρησης,
επηρεάζουν περισσότερο τις αγοραστικές προθέσεις. Ως εκ τούτου, είναι
εξαιρετικά απίθανο τα ηθικά στοιχεία να αποτελέσουν το βασικό προϊόν που
αναζητούν οι καταναλωτές. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά
αρχίζουν να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως αναμενόμενα από τους
καταναλωτές,

παρά

ως

αδιάφορα

πρόσθετα.

Συνεπώς,

αν

και

αναμφισβήτητα υπάρχουν ανταλλαγές ανάμεσα στην προσφορά και την
κατανάλωση ηθικών χαρακτηριστικών, αναμένεται να θεωρούνται ολοένα
και περισσότερο απαιτητά από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Ο Crane τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με το πώς τα
ηθικά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με άλλες παροχές των προϊόντων,
αλλά και για το τι είδους ανταλλαγές είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν οι
καταναλωτές, καθώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να εξετάζουμε την ηθική
απομονωμένα από τις υπόλοιπες πτυχές του προϊόντος και της μάρκας.
Όσο αυξάνονται οι γνώσεις μας για τα ηθικά χαρακτηριστικά, είναι ζωτικής
σημασίας να μην παραμελούμε αυτές τις συσχετίσεις.

Ο στόχος της μελέτης των Auger et al. (2003) ήταν να προσπαθήσει να
διασαφήσει το βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές συνυπολογίζουν τα ηθικά
χαρακτηριστικά

των

προϊόντων

όταν

κάνουν

τις

αγορές

τους,

χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που θα επιτρέπει τον υπολογισμό της
χρηματικής αξίας συγκεκριμένων μορφοποιήσεων των προϊόντων χωρίς την
τυπική «πολιτικά ορθή» μεροληψία που εμπεριέχεται στις παραδοσιακές
ερευνητικές μεθόδους. Επιπρόσθετα, στόχος της δεν ήταν απλά να
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καθορίσει εάν υπάρχουν άτομα στην κοινωνία που συνυπολογίζουν τα
ηθικά στοιχεία των προϊόντων, αλλά επιπλέον να διαπιστώσει ποιοι είναι
αυτοί οι άνθρωποι και κατά πόσο η παροχή πληροφοριών μπορεί να
διαμορφώσει τις προτιμήσεις τους.
Τα ευρήματα τους υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι τα ηθικά στοιχεία των
προϊόντων έχουν μια ουσιώδη επίδραση στην αγοραστική απόφαση των
καταναλωτών. Ο μέσος καταναλωτής του δείγματός τους είναι αρκετά
πρόθυμος να πληρώσει ένα επιπλέον ρΓΘπιίυιπ στην αξία του προϊόντος για
συγκεκριμένα ηθικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να
συνδέουν την εν λόγω πρόθεση με συγκεκριμένη αγοραστική συμπεριφορά.
Επίσης, όπως και σε άλλες έρευνες, αναγνωρίστηκε η ύπαρξη μιας
σημαντικής

ομάδας

ατόμων που

δεν

ενδιαφέρονται

για

τα

ηθικά

χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Ένα σημαντικό εύρημα αποτελεί η ενισχυτική επίδραση που μπορεί να έχει
η πληροφόρηση σχετικά με τα ηθικά χαρακτηριστικά στις προθέσεις και τις
αξιολογήσεις των καταναλωτών, ιδιαίτερα αφού βρέθηκε ότι οι περισσότεροι
συμμετέχοντες δυσκολεύονται να κατανοήσουν επακριβώς τις ηθικές
διαστάσεις

των

προϊόντων

που

επιλέγουν.

Επομένως,

ορισμένοι

καταναλωτές ίσως να διαφοροποιούσαν τις αγοραστικές τους επιλογές εάν
τους παρεχόταν επαρκής πληροφόρηση για τα ηθικά στοιχεία των
προϊόντων.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των Brown και Dacin
(1997), οι οποίοι απέδειξαν σε ένα πείραμα ότι οι αρνητικές συσχετίσεις στο
πεδίο της εταιρικής ευθύνης μπορεί να έχουν μια ζημιογόνο επίδραση στη
συνολική αξιολόγηση του προϊόντος, τη στιγμή που οι θετικές συσχετίσεις
μπορούν

να

επηρεάσουν

θετικά

την

αξιολόγηση.

Οι

συγγραφείς

χρησιμοποίησαν δύο δραστηριότητες για να προκαλέσουν τις εν λόγω
συσχετίσεις: τις εταιρικές δωρεές και την ενασχόληση με την κοινότητα. Αν
και οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι σημαντικές για τη φιλανθρωπική
ευθύνη, δεν αντιπροσωπεύουν το πλήρες φάσμα των ενεργειών για τη
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνεπώς, η μελέτη τους απλά υποστηρίζει ότι
κάποιες φιλανθρωπικές πράξεις μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση
των προϊόντων.
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Η έρευνα της Maignan (2001) ασχολήθηκε με το βαθμό στον οποίο είναι
πρόθυμοι οι καταναλωτές στη Γαλλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ να
υποστηρίξουν τις υπεύθυνες επιχειρήσεις μέσω των αγορών τους.
Τα ευρήματα της έρευνας δίνουν έμφαση στην πιθανή αποδοτικότητα της
παρουσίασης της εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνη, ειδικά στις αγορές της
Γαλλίας και της Γερμανίας.
καταναλωτές

είναι

σημαντικά

Στις δύο αυτές χώρες βρέθηκε ότι οι
πιο

πιθανόν

να

υποστηρίξουν

τους

υπεύθυνους οργανισμούς από ότι στην Αμερική. Παρ’ όλα αυτά, κατά μέσο
όρο, οι καταναλωτές και στις τρεις χώρες ήταν πρόθυμοι να κάνουν
συγκεκριμένες προσπάθειες να αγοράζουν προϊόντα από υπεύθυνες
επιχειρήσεις. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείο καταναλωτικού μάρκετινγκ μιας
επιχείρησης. Η έρευνα επίσης υπογράμμισε την ανάγκη για βαθύτερη
κατανόηση του πως οι καταναλωτές σε ανόμοιες χώρες αντιλαμβάνονται
την κοινωνικά υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά.
Συνολικά, η σύγκριση των διαφορών στις προσδοκίες των καταναλωτών για
τις επιχειρήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αμερική, υποδηλώνει τη
δυσκολία

της

εφαρμογής

ενιαίων

προγραμμάτων

επικοινωνίας

της

κοινωνικής ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η έρευνα κατέληξε ότι η αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως ένα
εργαλείο καταναλωτικού μάρκετινγκ παραμένει αβέβαιη για δύο κυρίως
λόγους.

Πρώτον,

υπάρχουν πολύ

περιορισμένες

αποδείξεις ότι

οι

καταναλωτές είναι πράγματι πρόθυμοι να παράσχουν την υποστήριξη τους
- για παράδειγμα μέσω επαναλαμβανόμενων αγορών - στις κοινωνικά
υπεύθυνες επιχειρήσεις. Δεύτερον, πολύ λίγα είναι γνωστά για τον ορισμό
των καταναλωτών για την κοινωνικά υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά.
Η εν λόγω έρευνα επικεντρώθηκε στη συνολική πρόθεση των καταναλωτών
να υποστηρίξουν ενεργά τις υπεύθυνες επιχειρήσεις, αλλά δε θεμελίωσε
κάποιο δεσμό ανάμεσα στην πρόθεση και τη συμπεριφορά. Επιπρόσθετα,
θεωρήθηκε ότι οι καταναλωτές είχαν επίγνωση των επιτευγμάτων των
επιχειρήσεων στο πεδίο της κοινωνικής ευθύνης, ενώ στην πραγματικότητα
μπορεί να γνώριζαν ελάχιστα για τα επιτεύγματα αυτά. Συνεπώς, οι
μελλοντικοί ερευνητές μπορούν να ασχοληθούν με τον καθορισμό του
βαθμού επίγνωσης των καταναλωτών σχετικά με το ιστορικό μιας ομάδας
επιχειρήσεων στο πεδίο της κοινωνικής ευθύνης.
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Η έρευνα των Kavali et al. (2001) για την επιχειρησιακή ηθική στη
σύγχρονη Ελλάδα έδειξε ότι τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων
ενδιαφέρονται όχι μόνο για την προστασία του κοινού, αλλά και για την
προστασία της εικόνας των επιχειρήσεων τους από την αρνητική επίδραση
ανήθικων προωθητικών ενεργειών, και συγκεκριμένα όπως δήλωσε ένας
διευθυντής marketing «οι επιχειρήσεις δεν κερδίζουν από τέτοιες ανήθικες
πρακτικές γιατί οι πελάτες ... καταλήγουν να μην εμπιστεύονται αυτές τις
εταιρείες. Γενικά, είναι άσχημο για την εικόνα όλου του κλάδου ... (γιατί) η
αρνητική δημοσιότητα εξαπλώνεται εύκολα».
Σχεδόν οι

μισοί ερωτηθέντες πιστεύουν ότι

η

ηθική συμπεριφορά

επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη ενεργών ενώσεων καταναλωτών.
Γενικά,

οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πεποίθηση

ότι

«όσο πιο

ενημερωμένοι είναι οι καταναλωτές, τόσο πιο υψηλά θα είναι τα ηθικά
πρότυπα και πιο δίκαιες οι συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις». Όμως,
τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι ιδιαίτερα
μορφωμένοι και δεν γνωρίζουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα, σε
αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, ένα στέλεχος marketing
αναφέρθηκε στο ρόλο της κυβέρνησης όσον αφορά την ενημέρωση του
κοινού και δήλωσε: «οι καταναλωτές είναι λιγότερο μορφωμένοι από ότι στο
εξωτερικό. Πραγματικά νομίζω ότι η κουλτούρα και η μόρφωση είναι δύο
ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Υπάρχει μια
οργάνωση καταναλωτών αλλά δεν δραστηριοποιούνται αρκετά, δεν έχουν
καμία οικονομική υποστήριξη από την κυβέρνηση ...η γενικότερη υποδομή
είναι αδύναμη. Αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα σε αυτήν την χώρα, η
κυβέρνηση, η οποία τελικά, δεν προστατεύει ούτε τους καταναλωτές, ούτε τις
επιχειρήσεις».
Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η τρέχουσα νομοθεσία είναι
σχετικά χαλαρή, δεν εφαρμόζεται σωστά και κατά συνέπεια δεν προωθεί τα
υψηλά ηθικά πρότυπα. Αν και στο πεδίο της ηθικής ο νόμος πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως το «πάτωμα», είναι πολύ σημαντικό για τις κυβερνήσεις
να δεσμευτούν ότι θα ενσωματώσουν την ηθική στη νομοθεσία ώστε να
προσφέρουν ένα σημείο αναφοράς και να διασφαλίσουν την προστασία
όλων των μελών της κοινωνίας.
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Παράλληλα,

υπάρχουν

αρκετές

έρευνες

που

υποδεικνύουν

ότι

οι

καταναλωτές με τα χρόνια έχουν αναπτύξει μια πιο περίπλοκη και
εκλεπτυσμένη συμπεριφορά, αλλά πολύ λίγα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η
συμπεριφορά αυτή είναι και ηθική όταν πρόκειται για τις αγοραστικές
επιλογές τους. Συχνά, οι έρευνες αυτές καταλήγουν ότι οι καταναλωτές δεν
αγοράζουν τα προϊόντα που οι ίδιοι δηλώνουν ότι προτιμούν. Αυτά που
λένε οι άνθρωποι και αυτά που εν τέλει κάνουν είναι δύο διαφορετικά
πράγματα. Αυτό το χάσμα στάσης - συμπεριφοράς προβληματίζει
ιδιαίτερα τους μαρκετίστες. Η συμπεριφορά των καταναλωτών, και όχι η
έκφραση ενδιαφέροντος, είναι αυτή που καθιστά τα προϊόντα εμπορικώς
βιώσιμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Roberts (1996) υπάρχει μια
αρκετά σημαντική ομάδα από κοινωνικά υπεύθυνους καταναλωτές, αλλά
ταυτόχρονα υπάρχει και ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι που ενδιαφέρεται
ελάχιστα ή καθόλου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα.
Στο συγκεκριμένο δείγμα το 18% δήλωσε ότι σχεδόν πάντα αγοράζουν ή
χρησιμοποιούν κοινωνικά υπεύθυνα αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ένα ακόμη
43% συμπεριφέρεται συχνά κατά αυτόν τον τρόπο. Στο άλλο άκρο βρίσκεται
το 39% του συγκεκριμένου δείγματος οι οποίοι ποτέ, σπάνια ή μόνο
ορισμένες φορές επιδεικνύουν κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.
Ο συγγραφές ισχυρίζεται ότι, αν και το ενδιαφέρον του καταναλωτικού
κοινού για τα περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα είναι υψηλό, η
συμπεριφορά

που

τελικά

εκδηλώνεται

δεν

επιβεβαιώνει

αυτό

το

ενδιαφέρον. Το πρόβλημα λοιπόν επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση των
ανθρώπων να ενεργούν με βάση τους προβληματισμούς τους.
Είναι προφανές ότι η τιμή, η ποιότητα, η άνεση και η αξία εξακολουθούν να
είναι τα πιο σημαντικά αγοραστικά κριτήρια των αμερικανών καταναλωτών.
Οι κοινωνικά υπεύθυνοι μαρκετίστες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι μια
οικολογική ή κοινωνική εικόνα μπορεί να δώσει μια ώθηση σε ένα προϊόν,
αλλά πρέπει το προϊόν να ικανοποιεί και τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές
απαιτήσεις.
Οι κοινωνικά υπεύθυνες στάσεις δεν μεταφράζονται πάντα σε αντίστοιχη
συμπεριφορά για ποικίλους λόγους. Ένας είναι η έλλειψη πληροφόρησης
για την κοινωνική επίδοση των επιχειρήσεων. Πενιχρά είναι τα διαθέσιμα
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στοιχεία για το πώς συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις σε μια σειρά από
ηθικά

ζητήματα

που

μπορεί να

επηρεάσουν

την

απόφαση

ενός

καταναλωτή.
Αιτίες του χάσματος ανάμεσα στην πρόθεση και τη συμπεριφορά (για τα
οικολογικά προϊόντα) σύμφωνα με τον Roberts είναι τα εξής:

□ Τα οικολογικά προϊόντα είναι πολύ ακριβά
□

Η τιμή, η ποιότητα και η άνεση εξακολουθούν να είναι τα πιο σημαντικά
κριτήρια στην αγοραστική απόφαση

□ Μόνο το 30% των ενηλίκων αμερικανών πιστεύουν τους σχετικούς
περιβαλλοντολογικούς ισχυρισμούς
□ Οι επιχειρήσεις διστάζουν να προσφέρουν οικολογικά προϊόντα εξαιτίας
της αυστηρής νομοθεσίας για παραπλανητικούς ισχυρισμούς και των
εντατικών ελέγχων από τις περιβαλλοντολογίας οργανώσεις

Μια έρευνα των Boulstridge και Carrigan (2000) αποκάλυψε ότι, αν και οι
καταναλωτές εκφράζουν προθυμία να πραγματοποιήσουν ηθικές αγορές
συνδεδεμένες με την καλή φήμη, στην πραγματικότητα η κοινωνική ευθύνη
δεν

είναι

το

περισσοτέρων

κυρίαρχο

κριτήριο

συμμετεχόντων,

στην

αγοραστική

ανεξάρτητα

από

το

απόφαση

των

επίπεδο

της

ενημέρωσης του για το ζήτημα. Η τιμή, η ποιότητα και η αναγνωρισιμότητα
της μάρκας ήταν παράγοντες με μεγαλύτερη βαρύτητα και προέκυψε ότι οι
καταναλωτές αγόραζαν για προσωπικούς λόγους παρά για κοινωνικούς.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν είχαν
επαρκή πληροφόρηση για να αποφασίσουν εάν μια επιχείρηση είχε ή δεν
είχε συμπεριφερθεί ηθικά. Οι περισσότεροι αναγνώρισαν τη Nestle και την
Exxon ως γνωστούς παραβάτες αλλά γενικά υπήρχε μικρή επίγνωση για
την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, καλή ή κακή. Η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι η κοινωνική ευθύνη δεν
αποτελούσε σημαντικό παράγοντα στην αγοραστική τους απόφαση ενώ
ορισμένοι καταναλωτές συνέχιζαν να αγοράζουν προϊόντα από επιχειρήσεις
που γνώριζαν ότι είχαν εμπλακεί σε ανήθικη συμπεριφορά. Άλλοι δήλωσαν
ότι η έλλειψη πληροφόρησης σήμαινε ότι δεν έδιναν μεγάλη σημασία στην
κοινωνική ευθύνη κατά την αγοραστική τους απόφαση, εάν αγόραζαν
τακτικά κάποιο προϊόν που τους άρεσε, θα αντιμετώπιζαν δυσκολία να το
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μποϋκοτάρουν λόγω ανήθικης συμπεριφοράς. Τα πιο σημαντικά κριτήρια
για μια αγορά ήταν η τιμή, η αξία, η ποιότητα και η αναγνωρισιμότητα της
μάρκας.

Σύμφωνα με τους Carrigan και Attalla (2001), για τους περισσότερους
καταναλωτές

η

ηθική

έχει

ιδιαίτερα

μικρή

βαρύτητα

κατά

την

πραγματοποίηση μιας αγοράς. Η έρευνα αυτή εξετάζει εάν οι καταναλωτές
ενδιαφέρονται ή όχι για την ηθική συμπεριφορά και διερευνά την επίδραση
της καλής και κακής ηθικής διαγωγής στην αγοραστική απόφαση των
καταναλωτών.
Οι συγγραφείς τονίζουν ότι σε έναν τέλειο κόσμο, μια «καλή» επιχείρηση
που πάντα εκδηλώνει ηθική συμπεριφορά, θα ήταν η πρώτη επιλογή του
κάθε καταναλωτή, για παράδειγμα η εταιρεία Body Shop, μια ιδιαίτερα
επιτυχημένη εταιρεία καλλυντικών, που έχει συνταχθεί δυναμικά ενάντια
στις δοκιμές σε ζώα και που προωθεί ενεργά το «δίκαιο εμπόριο» (fair
trade) παγκοσμίως. Όμως σύμφωνα με μια έρευνα της Dragon International
που διεξήχθη το 1991, αυτή η κοινωνικά υπεύθυνη προσέγγιση δεν
αποτέλεσε τον κύριο λόγο για την τεράστια δημοτικότητα της επιχείρησης.
Αν και οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ηθική συμπεριφορά της
εταιρείας, πρόσθεσαν ότι την επέλεξαν για τις αγορές τους διότι τους
άρεσαν τα προϊόντα, και όχι γιατί ήθελαν να είναι κοινωνικά υπεύθυνοι.
Στην έρευνα τους βρέθηκε ότι η προηγούμενη ανήθικη συμπεριφορά δεν
επηρεάζει την αγοραστική απόφαση. Η οπτική είναι ότι εταιρείες όπως η
Nike, δε θεωρούνται ανήθικες γιατί οικονομικά προσφέρουν δουλειές και
κέρδη, αρκεί βέβαια η εμπορική αυτή προσφορά να είναι επαρκής για να
θεωρηθεί από τους καταναλωτές ως κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.
Όχι μόνο οι καταναλωτές έχουν μικρή επίγνωση της ηθικής και υπεύθυνης
συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, αλλά υποδηλώνεται και ένας έμφυτος
κυνισμός ανάμεσα στους καταναλωτές για το αν υπάρχουν επιχειρήσεις
που συμπεριφέρονται ηθικά. Το κοινό μπορεί να καταγράφει την αρνητική
συμπεριφορά αλλά η θετική ηθική συμπεριφορά εξακολουθεί να μην
αναγνωρίζεται σε κανένα βαθμό.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δηλώσουν ότι εάν είχαν
την οικονομική άνεση να αποφύγουν τις ανήθικες επιχειρήσεις, τότε θα
πλήρωναν την πρόσθετη αξία για οποιαδήποτε προϊόντα καλής ποιότητας
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που θα παρασκευάζονταν με περισσότερο ηθικό τρόπο. Επίσης δήλωσαν
ότι εάν πίστευαν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, θα έκαναν τις
ηθικές επιλογές, οι οποίες βέβαια εξαρτώνται από το αν είναι διαθέσιμη
επαρκής πληροφόρηση.
Οι καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε επιπλέον όχληση για
να αγοράσουν ηθικά, και η τιμή, η αξία, οι τάσεις και η εικόνα της μάρκας
παραμένουν οι κυρίαρχες επιρροές στις αγοραστικές επιλογές. Είναι
εμφανής η ύπαρξη ενός χάσματος ανάμεσα στην πρόθεση για ηθικές
αγορές και στην εκδηλούμενη αγοραστική συμπεριφορά.
Οι καταναλωτές που συμπεριφέρονται βάσει των ηθικών προθέσεων και
αναζητούν την πληροφόρηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη υπάρχουν
αλλά μάλλον θα παραμείνουν η μειοψηφία για το άμεσο μέλλον.
Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες
μελέτες. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούνταν από άτομα
ηλικίας 18-25, με πανεπιστημιακή μόρφωση, οπότε, ίσως να υποδεικνύεται
ότι οι νεότεροι καταναλωτές έχουν διαφορετική οπτική από ότι οι άλλες
ηλικιακές ομάδες. Δεν είναι μυστικό ότι νέοι άνθρωποι αισθάνονται έντονη
την ανάγκη να φοράν τα «σωστά» ρούχα και μάρκες, και για αυτό τείνουν
να αγνοούν την ανήθικη συμπεριφορά εταιρειών όπως η Nike και η Gap.
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
5.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το ερωτηματολόγιο (επισυνάπτεται στο παράρτημα) αποτελεί σχεδόν
αυτούσια μεταφορά του ερωτηματολογίου που σχέδιασαν οι Creyer και
Ross (1997)2.
Το

1°

μέρος

του

ερωτηματολογίου

αποτελείται

από

9

ερωτήσεις

δημογραφικού χαρακτήρα. Τα δημογραφικά στοιχεία που ζητήθηκαν από
τους συμμετέχοντες είναι το φύλο, η ηλικία, το τμήμα φοίτησης, το έτος
σπουδών, η βαθμίδα εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός
παιδιών, η απασχόληση και το εισόδημα.
Το 2° μέρος αποτελείται από 28 ερωτήσεις. Οι πρώτες 25 μπορούν να
ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
^ η

προθυμία

των

καταναλωτών

να

επιβραβεύσουν

την

ηθική

συμπεριφορά των επιχειρήσεων μέσω των αγορών των προϊόντων και
των υπηρεσιών τους (5 ερωτήσεις)
> η προθυμία των καταναλωτών να τιμωρήσουν την ανήθικη συμπεριφορά
των επιχειρήσεων μέσω της αποφυγής αγοράς των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους (5 ερωτήσεις)
> η σημασία που αποδίδουν οι καταναλωτές στην ηθική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων (10 ερωτήσεις)
> οι προσδοκίες των καταναλωτών για την ηθική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων στη σημερινή κοινωνία (5 ερωτήσεις)
Επίσης προστέθηκε μια επιπλέον ερώτηση για το συνολικό ρτθπιϊυιπ που
είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν για να επιβραβεύσουν τις
ηθικές επιχειρήσεις, καθώς και μια σειρά ερωτήσεων γύρω από την επαρκή
ή

μη

πληροφόρηση

των

καταναλωτών

για

την

ηθική

ή

ανήθικη

συμπεριφορά των επιχειρήσεων, και από ποιες πηγές κυρίως αυτή
προέρχεται.

2 Μόνη διαφοροποίηση είναι η απαλοιφή δύο ερωτήσεων από την τελευταία θεματική
ενότητα (προσδοκίες των καταναλωτών για την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων),
οι οποίες θεωρήθηκαν επαναληπτικές.
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Οι

απαντήσεις στις πρώτες 25 ερωτήσεις μετρήθηκαν βάσει

μιας

επταβάθμιας κλίμακας Likert όπου το 1 σήμαινε «διαφωνώ απόλυτα» και το
7 «συμφωνώ απόλυτα». Για την κάθε θεματική ενότητα υπολογίστηκε ένας
συνολικός βαθμός βάσει του μέσου όρου των αντίστοιχων ερωτήσεων.

5.2. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ένας από τους βασικούς λόγους που αποφασίστηκε η χρήση του
συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι ότι οι δημιουργοί του έχουν ήδη
διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους για την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία του στα πλαίσια της δικής τους έρευνας (Creyer και Ross, 1997).
Επιπρόσθετα, το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτέλεσε τη βάση και μιας
ακόμη έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη (Vinai και
Yothmontree, 2002), όπου και πάλι ελέγχθηκε η αξιοπιστία του.
Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε την εσωτερική συνέπεια των θεματικών
ομάδων

με

τη

χρήση

του

συντελεστή

alpha.

Τα

αποτελέσματα

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.1, ενώ στο παράρτημα παρατίθεται
ολόκληρη η σχετική ανάλυση. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα, οι σχετικοί
συντελεστές κυμαίνονται από 0,68 εώς 0,86, και κρίνονται επαρκείς αφού το
κατώτερο όριο είναι το 0,7 (Nunnally, 1978).

Πίνακας 5.2.1
Θεματικές
Ομάδες

Προθυμία για
επιβράβευση

Προθυμία για
τιμωρία

Σημασία της
ηθικής
συμπεριφοράς

Προσδοκίες των
καταναλωτών

Δείγμα ερώτησης
Θα πλήρωνα πολύ
περισσότερα χρήματα για
την αγορά ενός προϊόντος
από μια επιχείρηση που
γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά
ηθική
Θα πλήρωνα πολύ λιγότερο
χρήματα για την αγορά ενός
προϊόντος από μια
επιχείρηση που γνωρίζω ότι
είναι εξαιρετικά ανήθικη
Πραγματικά με ενδιαφέρει
εάν τα καταστήματα των
οποίων είμαι τακτικός
πελάτης έχουν φήμη για
ηθική συμπεριφορά
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
εκδηλώνουν ηθική
συμπεριφορά σε όλες τις
συναλλαγές τους με την
αγορά και τους καταναλωτές
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Αριθμός
ερωτήσεων

Συντελεστής
alpha

Συντελεστής
alpha (Creyer
& Ross)

5

0,68

0,71

5

0,72

0,61

10

0,86

0,91

5

0,72

0,80

5.3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Η δειγματοληπτική διαδικασία δεν ήταν τυχαία και η επιλογή του δείγματος
έγινε

με την τεχνική της ευκαιριακής δειγματοληψίας

sampling).

(convenience

Οι συμμετέχοντες είναι φοιτητές των πανεπιστημίων της

Θεσσαλονίκης,

οι

οποίοι

φοιτούν

κυρίως

σε

τμήματα

διοίκησης

επιχειρήσεων και οικονομίας, είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό
επίπεδο. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται και αρκετά ερωτηματολόγια που
συμπληρώθηκαν

από

φοιτητές

άλλων

τμημάτων,

άσχετων

με

τις

οικονομικές επιστήμες, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των δύο
δειγμάτων

και

ο

εντοπισμός

ενδεχόμενων

διαφοροποιήσεων

στις

συμμετέχοντες

300

αντιλήψεις.
Συνολικά

διανεμήθηκαν

στους

υποψηφίους

ερωτηματολόγια, 100 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 200 σε προπτυχιακούς
φοιτητές τόσο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους υποψήφιους είτε
προσωπικά σε πανεπιστημιακό περιβάλλον, είτε μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ορισμένοι φοιτητές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην
έρευνα,

ενώ

κάποια

ερωτηματολόγια

επεστράφησαν

ελλιπώς

συμπληρωμένα και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Ο τελικός αριθμός των
ερωτηματολογίων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έφτασε στα 184
τεμάχια, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) της
τάξης του 61%.
Όμως, το δείγμα μας δεν αποτελεί σοβαρό περιορισμό για την έρευνα,
δεδομένου ότι οι φοιτητές έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντιπροσωπευτικό
δείγμα για καταναλωτές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μεγάλο μέρος της
βιβλιογραφίας γύρω από την επιχειρησιακή ηθική και ειδικότερα όσον
αφορά τους καταναλωτές, περιλαμβάνει έρευνες που βασίστηκαν σε
δείγματα από φοιτητές (Polonsky et al., 2001, Ahmed et al., 2003, Chan et
al., 1998, Higgs-Kleyn, 1998, Muncy and Eastman, 1998, Ralapalli et al.,
1994). Τα δείγματα από φοιτητές θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για τους
μελλοντικούς μάνατζερς και παρ’ όλο που οι φοιτητές είναι πιθανόν να
ασχοληθούν με τη διοίκηση επιχειρήσεων στο μέλλον, είναι καταναλωτές
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σήμερα, επομένως αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα για την έρευνα
μας.
Μεγάλο κομμάτι της έρευνας στην επιχειρησιακή ηθική έχει διεξαχθεί με
φοιτητές διοίκησης. Αυτό οφείλεται μερικώς στο ότι οι φοιτητές αυτοί
θεωρούνται τα αυριανά στελέχη των επιχειρήσεων και μερικώς σε
πρακτικούς λόγους: οι φοιτητές είναι άμεσα διαθέσιμοι για τέτοιου είδους
έρευνες.
Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι το δείγμα δεν είναι στατιστικά
αντιπροσωπευτικό και δεν έχει ως στόχο τη γενίκευση των ευρημάτων.
Προφανώς, η εξερευνητική φύση της μελέτης επιτρέπει τη χρήση των
συμπερασμάτων μόνο ως εργαλείο διερεύνησης, καθώς τα δείγματα
«ευκολίας» δεν παρέχουν διασφάλιση για αντιπροσωπευτικότητα και δεν
επιτρέπουν γενικεύσεις για το συνολικό πληθυσμό (Randall and Gibson,
1990).
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6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη συλλογή των ερωτηματολογίων
αναλύθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows.

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αρχικά παρατίθεται μια περιγραφή του δείγματος της έρευνας.
Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 6.1.1, το δείγμα μας αποτελείται από
89 άντρες και 95 γυναίκες, ήτοι 48,4% και 51,6% αντίστοιχα. Τα ποσοστά
αυτά συμβαδίζουν με τη γενικότερη κατανομή του πληθυσμού.

Πίνακας 6.1.1
φύλο

Valid

άντρας
γυναίκα
Total

Frequency
89

Percent
48.4

Valid Percent
48.4

Cumulative
Percent
48.4
100.0

95

51.6

51.6

184

100.0

100.0

Γράφημα 6.1.1

φύλο
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Η

έρευνα επικεντρώθηκε στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

φοιτητές της Θεσσαλονίκης, οπότε είναι δικαιολογημένο το γεγονός ότι το
91,8% των συμμετεχόντων ανήκει στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 23
(40,8%) και 24-29 ετών (51,1%), ενώ πολύ μικρό ποσοστό (8,2%) είναι
πάνω από 30 ετών.

Πίνακας 6.1.2
ηλικιακή ομάδα

Valid

Percent
40.8

24-29

94

51.1

51.1

91.8

άνω των 30

15

8.2

8.2

100.0

184

100.0

100.0

κάτω των 23

Total

Valid Percent
40.8

Cumulative
Percent
40.8

Frequency
75

Γράφημα 6.1.2

ηλικιακή ομάδα
άνω των 30
8.2%
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Παρατηρούμε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων (62%)
σπουδάζουν διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά, ενώ το υπόλοιπο 38%
είναι

φοιτητές άλλων τμημάτων

(φιλολογικών,

μηχανικών,

ιατρικών,

νομικών, θετικών επιστημών, πληροφορικής, κ.α.). Η περαιτέρω ανάλυση
των φοιτητών που δεν σπουδάζουν οικονομικά σε υποομάδες δεν κρίθηκε
σκόπιμη λόγω της μεγάλης διασποράς στις διάφορες σχολές. Οι φοιτητές
αυτοί θα αντιμετωπίζονται ως μια ομάδα με κοινό χαρακτηριστικό ότι δεν
έχουν οικονομικές γνώσεις και ότι δεν έχουν διδαχθεί κάποιο μάθημα
επιχειρησιακής ηθικής.

Πίνακας 6.1.3
τμήμα φοίτησης

Frequency
Valid

διοίκηση επιχ/σεων
- οικονομικά

Percent

114

62.0

Valid Percent

Cumulative
Percent

62.0

62.0
100.0

άλλο

70

38.0

38.0

Total

184

100.0

100.0

Γράφημα 6.1.3

τμήμα φοίτησης
άλλο
38.0%

διοίκηση επιχ/σεων
62.0%
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Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις δύο πρώτες κατηγορίες (1
και 2 έτη σπουδών) συμπεριλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,
λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας των σπουδών τους.

Πίνακας 6.1.4
έτος σπουδών

Valid

Cumulative
Percent
27.2

1

Frequency
50

Percent
27.2

Valid Percent
27.2

2

47

25.5

25.5

52.7

3

17

9.2

9.2

62.0

4

45

24.5

24.5

86.4

5

21

11.4

11.4

97.8

6

4

2.2

2.2

100.0

184

100.0

100.0

Total

Γράφημα 6.1.4

έτος σπουδών
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Τα ποσοστά που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα είναι αναλογικά των αρχικών
δειγμάτων που είχαν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στην έρευνα (200
προπτυχιακοί και 100 μεταπτυχιακοί). Συνεπώς το ποσοστό ανταπόκρισης
της κάθε ομάδας συμβαδίζει με το συνολικό 61%.

Πίνακας 6.1.5
επίπεδο σπουδών

Valid

προπτυχιακό
μεταπτυχιακό
Total

Frequency
120

Percent
65.2

Valid Percent
65.2

Cumulative
Percent
65.2
100.0

64

34.8

34.8

184

100.0

100.0

Γράφημα 6.1.5

επίπεδο σπουδών
μεταπτυχιακό
34.8%
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Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι φοιτητές (68,5%) δεν εργάζονται,
ενώ

το

μεγαλύτερο

ποσοστό

των

εργαζομένων

παρακολουθούν

μεταπτυχιακές σπουδές.

Πίνακας 6.1.6
απασχόληση

Valid

μη απασχολούμενος/η
εργαζόμενος
Total

Frequency
126

Percent
68.5

Valid Percent
68.5

Cumulative
Percent
68.5
100.0

58

31.5

31.5

184

100.0

100.0

Γράφημα 6.1.6

απασχόληση
εργαζόμενος
31.5%

μη αττασχολούμενος/η
68.5%
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Λίγοι είναι αυτοί που είναι έγγαμοι (4,3%) και είναι οι ίδιοι που δήλωσαν ότι
έχουν παιδιά, οπότε δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση η διερεύνηση των
μεταβλητών αυτών σε σχέση με τα υπόλοιπα δεδομένα.

Πίνακας 6.1.7
οικογενειακή κατάσταση

Valid

άγαμος/η

Frequency
176

εγγαμος/η
Total

Percent
95.7

Valid Percent
95.7

Cumulative
Percent
95.7
100.0

8

4.3

4.3

184

100.0

100.0

Πίνακας 6.1.8
αριθμός παιδιών

Valid

0
1
Total

Frequency
176

Percent
95.7

Valid Percent
95.7

Cumulative
Percent
95.7

8

4.3

4.3

100.0

184

100.0

100.0

Πίνακας 6.1.9
αριθμός παιδιών
.00
οικογενειακή
κατάσταση
Total

άγαμος/η
έγγαμος/η

1.00

Count
176

Col %
100.0%

176

100.0%
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Count

Co! %
8
8

100.0%
100.0%

To 27,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το μέσο οικογενειακό τους
εισόδημα κυμαίνεται κάτω από 1000 €, το 34,8% από 1000 - 2000 €, ενώ
τέλος το 38% άνω των 2000 €. Από τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαμε να
εικάσουμε ότι η έρευνα θα δείξει μια προδιάθεση για επιβράβευση των
ηθικών επιχειρήσεων, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων
βρίσκονται στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα.

Πίνακας 6.1.10
μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα

Valid

Cumulative
Percent
27.2

Frequency
50

Percent
27.2

Valid Percent
27.2

1000 - 2000 ευρώ

64

34.8

34.8

62.0

άνω των 2000 ευρώ

70

38.0

38.0

100.0

184

100.0

100.0

κάτω των 1000 ευρώ

Total

Γράφημα 6.1.7

μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
άνω των 2000 ευρώ
38.0%

κάτω των 1000 ευρώ
27.2%

1000 - 2000 ευρώ
34.8%
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6.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ANA ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

6.2.1 Προθυμία για επιβράβευση

Πίνακας 6.2.1
προθυμία για επιβράβευση

Valid

διαφωνώ απόλυτα

Frequency
2

διαφωνώ αρκετά

Valid Percent
1.1

Cumulative
Percent
1.1

6

3.3

3.3

4.4

διαφωνώ ελάχιστα

22

12.0

12.1

16.5

είμαι ουδέτερος/η

50

27.2

27.5

44.0
78.6

συμφωνώ ελάχιστα

63

34.2

34.6

συμφωνώ αρκετά

34

18.5

18.7

97.3

5

2.7

2.7

100.0

182

98.9

100.0

σύμφωνά απόλυτα
Total
Missing

Percent
1.1

χωρίς απάντηση

Total

2

1.1

184

100.0

Γράφημα 6.2.1

προθυμία για επιβράβευση
40 ------------------------------------------------------------------

προθυμία για επιβράβευση
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6.2.2. Προθυμία για τιμωρία

Πίνακας 6.2.2
προθυμία για τιμωρία

Valid

διαφωνώ απόλυτα

Frequency
3

Percent
1.6

Valid Percent
1.6

Cumulative
Percent
1.6

5

2.7

2.7

4.4

διαφωνώ αρκετά
διαφωνώ ελάχιστα

13

7.1

7.1

11.5

είμαι ουδέτερος/η

34

18.5

18.6

30.1

συμφωνώ ελάχιστα

60

32.6

32.8

62.8

συμφωνώ αρκετά

54

29.3

29.5

92.3

σύμφωνά απόλυτα

14

7.6

7.7

100.0

183

99.5

100.0

1

.5

184

100.0

Total
Missing

χωρίς απάντηση

Total

Γράφημα 6.2.2

προθυμία για τιμωρία

C

Φ
ο
_.

1

α>

CL

προθυμία για τιμωρία
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6.2.3. Σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

Πίνακας 6.2.3
σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

Valid

διαφωνώ αρκετά
διαφωνώ ελάχιστα

Valid Percent
1.6

Cumulative
Percent
1.6

9

4.9

4.9

6.6

είμαι ουδέτερος/η

36

19.6

19.7

26.2

συμφωνώ ελάχιστα

71

38.6

38.8

65.0

συμφοονώ αρκετά

51

27.7

27.9

92.9
100.0

σύμφωνά απόλυτα
Total
Missing

Percent
1.6

Frequency
3

χωρίς απάντηση

Total

13

7.1

7.1

183

99.5

100.0

1

.5

184

100.0

Γράφημα 6.2.3

σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

σημασία της ηθικής συμπεριφοράς
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6.2.4. Προσδοκίες των καταναλωτών

Πίνακας 6.2.4
προσδοκίες των καταναλωτών

Valid

Frequency
1

Percent
.5

Valid Percent
.5

Cumulative
Percent
.5

διαφωνώ αρκετά

4

2.2

2.2

2.7

διαφωνώ ελάχιστα

8

4.3

4.3

7.1

είμαι ουδέτερος/η

45

24.5

24.5

31.5

συμφωνώ ελάχιστα

64

34.8

34.8

66.3

συμφωνώ αρκετά

45

24.5

24.5

90.8
100.0

διαφωνώ απόλυτα

σύμφωνά απόλυτα
Total

17

9.2

9.2

184

100.0

100.0

Γράφημα 6.2.4

προσδοκίες των καταναλωτών

προσδοκίες των καταναλωτών

42

6.3. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ CREYER ΚΑΙ ROSS (1997)

Στον Πίνακα 6.3.1 παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα περιγραφικής
στατιστικής για κάθε μία από τις τέσσερις θεματικές ενότητες.

Πίνακας 6.3.1
One-Sample Statistics

Ν

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

προθυμία για
επιβράβευση

182

4.600

1.125

8.343E-02

προθυμία για τιμωρία

183

4.992

1.211

8.955E-02

σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς

183

4.986

1.045

7.723E-02

προσδοκίες των
καταναλωτών

184

4.986

1.115

8.219E-02

Χρησιμοποιήθηκε ένα t-test για να εξεταστεί εάν ο μέσος (mean) της κάθε
ενότητας είναι μεγαλύτερος από τέσσερα, το μεσαίο σημείο (midpoint) της
κλίμακας. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι ο μέσος είναι μικρότερος ή ίσος με
τέσσερα και η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι ο μέσος είναι μεγαλύτερος από
τέσσερα. Και για τις τέσσερις ενότητες, οι μέσοι είναι στατιστικά μεγαλύτεροι
από το μεσαίο σημείο της κλίμακας.
Οι

καταναλωτές δήλωσαν ότι περιμένουν από τις επιχειρήσεις να

συμπεριφέρονται ηθικά (Μ=4,986), και ότι ενδιαφέρονται σημαντικά για το
αν οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται ηθικά ή ανήθικα (Μ=4,986). Επίσης
εξέφρασαν προθυμία για επιβράβευση της ηθικής συμπεριφορά (Μ=4,600)
και για τιμωρία της ανήθικης (Μ=4,992). Οι αντίστοιχοι μέσοι στην έρευνα
των Creyer και Ross ήταν 4,97, 5,26, 5,04 και 5,03.
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Πίνακας 6.3.2
One-Sample Test
Test Value = 4

t
προθυμία για
επιβράβευση
προθυμία για τιμωρία
σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς
προσδοκίες των
καταναλωτών

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

7.192

181

.000

.600

.435

.765

11.082

182

.000

.992

.816

1.169

12.771

182

.000

.986

.834

1.139

11.995

183

.000

.986

.824

1.148

To t-test ελέγχει εάν ο μέσος (mean) της κάθε θεματικής ομάδας διαφέρει
στατιστικά από το μεσαίο σημείο (midpoint) της κλίμακας. Όλοι οι μέσοι είναι
στατιστικά σημαντικοί για ρ<0,05.

6.3.1. Συσχετίσεις ανάμεσα στις θεματικές ενότητες

Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η προθυμία για
επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς και η προθυμία για τιμωρία της
ανήθικης συμπεριφοράς μπορούν να προβλεφθούν με βάση τις προσδοκίες
των καταναλωτών και τη σημασία που προσδίδουν στην ηθική ή ανήθικη
συμπεριφορά. Οι σχέσεις αυτές εξετάστηκαν με τη χρήση δύο αναλύσεων
πολλαπλής παλινδρόμησης, όπου η προθυμία για επιβράβευση και η
προθυμία για τιμωρία ήταν οι εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ οι προσδοκίες
και η σημασία της ηθικής συμπεριφοράς ήταν οι δύο ανεξάρτητες.
Τα υποδείγματα που ελέγχθηκαν ήταν τα εξής:

Α. Προθυμία για επιβράβευση = 00 + 0! (σημασία) + Β2 (προσδοκίες), και
Β. Προθυμία για τιμωρία = Β0 + Βι (σημασία) + Β2 (προσδοκίες).
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6.3.2. Παλινδρόμηση - προθυμία για επιβράβευση

Στον Πίνακα 6.3.3 βλέπουμε ότι ο δείκτης Adjusted R2 είναι 0,378, δηλαδή η
εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης εξηγεί τις αλλαγές στην προθυμία για
επιβράβευση (εξαρτημένη μεταβλητή) κατά 37,8%.

Πίνακας 6.3.3
Model Summary

Model
1

R
.6213

R Square
.385

Adjusted
R Square
.378

Std. Error of
the Estimate
.887

3 Predictors: (Constant), προσδοκίες των καταναλωτών,
σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

Στον Πίνακα 6.3.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής
παλινδρόμησης. Παρατηρούμε ότι η σημασία της ηθικής συμπεριφοράς
είναι στατιστικά σημαντική μεταβλητή (ρ<0,05), ενώ αντίθετα οι προσδοκίες,
για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, δεν είναι στατιστικά σημαντική
μεταβλητή.

Πίνακας 6.3.4
Coefficient^

Model
1

Unstandardized
Coefficients
Β
Std. Error
1.134
.348

(Constant)
σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς
προσδοκίες των
καταναλωτών

Standard!
zed
Coefficien
ts
Beta

t
3.258

Siq.
.001

.608

.078

.566

7.773

.000

8.741 Ε-02

.074

.086

1.187

.237

a Dependent Variable: προθυμία για επιβράβευση

Σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα

της

ανάλυσης,

η

προθυμία

των

καταναλωτών για επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
επηρεάζεται από τη σημασία που προσδίδουν σε αυτήν την ηθική ή ανήθικη
συμπεριφορά (συντελεστής βήτα = 0,566) και σε μικρότερο βαθμό, από τις
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προσδοκίες τους για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις
(συντελεστής βήτα = 0,086). Τα ευρήματα αυτά συγκλίνουν με τα
αποτελέσματα των Creyer και Ross.

6.3.3. Παλινδρόμηση - προθυμία για τιμωρία

Στον Πίνακα 6.3.5 βλέπουμε ότι ο δείκτης Adjusted R2 είναι 0,523, δηλαδή η
εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης εξηγεί τις αλλαγές στην προθυμία για
τιμωρία (εξαρτημένη μεταβλητή) κατά 52,3%.

Πίνακας 6.3.5
Model Summary

Model
1

R
,727a

R Square
.528

Adjusted
R Square
.523

Std. Error of
the Estimate
.837

a Predictors: (Constant), προσδοκίες των καταναλωτών,
σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

Στον Πίνακα 6.3.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής
παλινδρόμησης.
συμπεριφοράς,

Παρατηρούμε
όσο

ότι

τόσο

η

σημασία

της

ηθικής

και οι προσδοκίες είναι στατιστικά σημαντικές

μεταβλητές (ρ<0,05).

Πίνακας 6.3.6
Coefficients?

Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)

Β
.442

Std. Error
.329

σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς

.618

.074

προσδοκίες των
καταναλωτών

.294

.069

a- Dependent Variable: προθυμία για τιμωρία
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Standard!
zed
Coefficien
ts
Beta

t
1.345

Sig.
.180

.533

8.371

.000

.270

4.239

.000

Σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα

της

ανάλυσης,

η

προθυμία

των

καταναλωτών για τιμωρία της ανήθικης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
επηρεάζεται από τη σημασία που προσδίδουν σε αυτήν την ηθική ή ανήθικη
συμπεριφορά (συντελεστής βήτα = 0,533) και σε μικρότερο βαθμό, από τις
προσδοκίες τους για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις
(συντελεστής βήτα = 0,270). Τα ευρήματα αυτά επίσης συγκλίνουν με τα
αποτελέσματα των Creyer και Ross.

Και για τις δύο αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης διενεργήθηκαν οι
σχετικοί έλεγχοι για την ανεξαρτησία και την κανονικότητα των καταλοίπων,
καθώς

και

για

ετεροσκεδαστικότητα

και

βρέθηκε

ότι

οι

σχετικές

προϋποθέσεις του Γραμμικού Υποδείγματος τηρούνται. Τα αναλυτικά
αποτελέσματα των ελέγχων παρατίθενται στο Παράρτημα της εργασίας.
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6.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τον

Roberts (1996),

τα δημογραφικά στοιχεία συχνά

χρησιμοποιούνται ως το αρχικό κριτήριο για την τμηματοποίηση της
αγοράς. Από τη στιγμή που μια αγορά έχει τμηματοποιηθεί βάσει του πως η
ηλικία, το φύλο, η μόρφωση, το επάγγελμα και το εισόδημα συσχετίζονται
με την επιθυμητή καταναλωτική συμπεριφορά, μπορούμε να περιγράφουμε
τις ομάδες που έχουν προκύψει με πληροφορίες για τις διάφορες στάσεις
που κρατούνται, τις συμπεριφορές που εκδηλώνονται και τα μέσα που
χρησιμοποιούνται. Εάν τα δημογραφικά αποδειχτούν αποτελεσματικά στη
διάκριση μεταξύ των καταναλωτών που επιδεικνύουν κοινωνικά υπεύθυνη
καταναλωτική συμπεριφορά, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια
για τους μαρκετίστες ως εργαλείο τμηματοποίησης.

6.4.1. Διαγράμματα διασποράς (scatterplots)

Στα γραφήματα και παρουσιάζονται τα διαγράμματα διασποράς των τιμών
της σημασίας της ηθικής συμπεριφοράς σε σχέση με την προθυμία για
επιβράβευση και την προθυμία για τιμωρία αντίστοιχα, διαχωρίζοντας
ανάλογα με το φύλο. Στα διαγράμματα εμφανίζονται επίσης και οι γραμμές
παλινδρόμησης για τα δύο φύλα.
Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της προθυμίας για επιβράβευση οι
κλίσεις των γραμμών παλινδρόμησης για τα δύο φύλα (Γράφημα 6.3.1),
αλλά και για τους φοιτητές οικονομικών ή μη σχολών (Γράφημα 6.3.3),
διαφέρουν αρκετά, ενώ στην περίπτωση της προθυμίας για τιμωρία
(Γραφήματα

6.3.2

και

6.3.4,

αντίστοιχα)

παλινδρόμησης συγκλίνουν.
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οι

κλίσεις

των

γραμμών

προθυμία για επιβράβευση

Γράφημα 6.3.1

φύλο
° γυναίκα
Π άντρας

|μα 6.3.2

προθυμία για τιμωρία

-θ

σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

σημασία της ηθικής συμπεριφοράς
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προθυμία για επιβράβευση

Γράφημα 6.3.3

τμήμα φοίτησης
° άλλο
° διοίκηση επιχ/σεων
οικονομικά

ΐμα 6.3.4

προθυμία για τιμωρία

-β

σημασία της ηθικής συμπεριφοράς

τμήμα φοίτησης
°

άλλο

°

διοίκηση επιχ/σεων
οικονομικά

σημασία της ηθικής συμπεριφοράς
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6.4.2. Ανάλυση Δημογραφικών Μεταβλητών

Στην έρευνα του Roberts (1996), όπως και σε προηγούμενες έρευνες,
βρέθηκε ότι οι γυναίκες επιδεικνύουν πιο κοινωνικά υπεύθυνη αγοραστική
συμπεριφορά από ότι οι άντρες, και το ίδιο συμβαίνει και με τους
μεγαλύτερους ηλικιακά καταναλωτές. Επίσης διαπιστώθηκε μια αρνητική
σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και την κοινωνικά υπεύθυνη καταναλωτική
συμπεριφορά, γεγονός που αντιπαρέρχεται τη θεωρία ότι οι κοινωνικά
υπεύθυνοι καταναλωτές ανήκουν στην ανώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη.
Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με την παρούσα έρευνα. Όπως φαίνεται
στον Πίνακα 6.4.1, οι γυναίκες έχουν υψηλότερους μέσους όρους από τους
άντρες σε όλες τις θεματικές ενότητες, με μεγαλύτερη διαφορά στην
προθυμία για τιμωρία.

Πίνακας 6.4.1
Group Statistics
Std. Error
Mean
.132

προθυμία για
επιβράβευση

88

γυναίκα

94

4.672

1.007

.104

προθυμία για τιμωρία

άντρας

88

4.811

1.272

.136

γυναίκα

95

5.160

1.133

.116

άντρας

89

4.867

1.051

.111

γυναίκα

94

5.099

1.032

.106

άντρας

69

4.953

1.121

.119

γυναίκα

95

5.017

1.114

.114

προσδοκίες των
καταναλωτών

Ν

Std. Deviation
1.241

Mean
4.523

σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς

φύλο
άντρας

Επίσης, από τον Πίνακα 6.4.2 προκύπτει ότι τα άτομα της μεσαίας
εισοδηματικής τάξης και όχι της υψηλότερης, είναι αυτά που εμφανίζουν τη
μεγαλύτερη προθυμία για επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς.
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Πίνακας 6.4.2
μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
1000 - 2000 ευρώ
άνω των 2000 ευρώ

κάτω των 1000 ευρώ
Count
προθυμία για
επιβράβευση

διαφωνώ απόλυτα
διαφωνώ αρκετά

1

Col %
2.0%
4 1%

Count

Col %

Count
1

Col %
1.4%

3

4 8%

1

1 4%

14.3%

5

7.9%

10

14.3%

13

26.5%

21

33.3%

16

22.9%

19

38.8%

5

10.2%

27.0%
254%

27
13

38.6%

συμφωνώ αρκετά

17
16

σύμφωνά απόλυτα

2

4.1%

1

1.6%

2

2.9%
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100.0%

63

100.0%

70

100.0%

διαφωνώ ελάχιστα

2
7

είμαι ουδέτερος/η
συμφωνώ ελάχιστα

Total

18 6%

Στον Πίνακα 6.4.3 παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων
εκδηλώνουν

μεγαλύτερη

προθυμία

για

επιβράβευση

των

ηθικών

επιχειρήσεων και τιμωρία των ανήθικων. Επίσης, βλέπουμε ότι οι φοιτητές
που δεν σπουδάζουν οικονομικά προσδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην
ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και έχουν υψηλότερες προσδοκίες
για τα ηθικά πρότυπα που οφείλουν οι επιχειρήσεις να ακολουθούν. Το
γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι φοιτητές των οικονομικών
σχολών, έχουν διδαχθεί κάποια μαθήματα επιχειρησιακής ηθικής και φυσικά
γνωρίζουν πως λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Οπότε είναι πιο
επιφυλακτικοί ως προς τις εκτιμήσεις τους για την πραγματική συμπεριφορά
των επιχειρήσεων, αλλά, ταυτόχρονα, αντιλαμβάνονται ευκολότερα τη
δύναμη που έχουν ως καταναλωτές και τον τρόπο που μπορούν να
επέμβουν στη συμπεριφορά αυτή μέσω των αγοραστικών τους επιλογών.

Πίνακας 6.4.3
Group Statistics

προθυμία για
επιβράβευση
προθυμία για τιμωρία

σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς
προσδοκίες των
καταναλωτών

τμήμα φοίτησης
διοίκηση επιχ/σεων
- οικονομικά
άλλο
διοίκηση επιχ/σεων
- οικονομικά
άλλο
διοίκηση επιχ/σεων
- οικονομικά
άλλο

Mean

Ν

διοίκηση επιχ/σεων
- οικονομικά
άλλο
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Std. Deviation

Std. Error
Mean

113

4.681

1.112

.105

69

4.467

1.142

.137

114

5.037

1.231

.115

69

4.919

1.183

.142

113

4.973

1.119

.105

70

5.009

.920

.110

114

4.947

1.076

.101

70

5.049

1.181

.141

Μελετώντας

τον

Πίνακα

6.4.4

μπορούμε

να

υποθέσουμε

ότι

η

παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών συνδέεται θετικά με τις ηθικές
αντιλήψεις, αφού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν υψηλότερους μέσους από
τους προπτυχιακούς σε όλες τις θεματικές ενότητες. Φυσικά, η υπόθεση
αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και επαλήθευσης με μεγαλύτερα
δείγματα, κάτι που ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας έρευνας.

Πίνακας 6.4.4
Group Statistics

προθυμία για
επιβράβευση
προθυμία για τιμωρία
σημασία της ηθικής
συμπεριφοράς
προσδοκίες των
καταναλωτών

επίπεδο σπουδών
προπτυχιακό
μεταπτυχιακό
προπτυχιακό
μεταπτυχιακό
προπτυχιακό
μεταπτυχιακό
προπτυχιακό
μεταπτυχιακό

Ν
118
64
119
64
119
64
120
64

Mean
4.542
4.706
4.845
5.266
4.927
5.097
4.968
5.019

Std. Deviation
1.149
1.082
1.249
1.095
1.058
1.019
1.162
1.029

Std. Error
Mean
.106
.135
.115
.137
9.698E-02
.127
.106
.129

Όμως, τελικά, ο Roberts (1996), διαπίστωσε ότι τα δημογραφικά δεν είναι
αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόβλεψη της κοινωνικά υπεύθυνης
συμπεριφοράς, καθώς βρέθηκε ότι μόνο το 8% της διακύμανσης της
συμπεριφοράς του δείγματος του μπορεί να εξηγηθεί από τα δημογραφικά
στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα της αγοράς (ειδικά βάσει των
δημογραφικών)

δεν

είναι

καθορισμένα

σωστά.

Ίσως

ο

γενικός

περιβαλλοντολογίας προβληματισμός και η σημασία που προσδίδεται σε
συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα να είναι πιο αποτελεσματικά μέσα για να
εξηγήσουν ή να προβλέψουν εάν οι καταναλωτές θα αγοράσουν προϊόντα
που διαθέτουν ηθικά χαρακτηριστικά ή είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Από την άλλη πλευρά, η αδυναμία των δημογραφικών να προβλέψουν
αποτελεσματικά την κοινωνικά υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά,
μπορεί να οφείλεται στη διεύρυνση της αγοράς για αυτά τα προϊόντα προς
όλα τα τμήματα της αγοράς.
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6.5. ΗΘΙΚΟ PREMIUM

Στην έρευνα των Bird και Hughes (1997), οι καταναλωτές που δήλωσαν
πρόθυμοι να πληρώσουν την υπεραξία (premium) για τα ηθικά προϊόντα,
πρότειναν η υπεραξία αυτή να κυμαίνεται από 10 εώς 18 % στην τιμή.
Στην παρούσα έρευνα, το 64% των συμμετεχόντων δήλωσαν πρόθυμοι να
πληρώσουν premium από 1-10%, ένα 10% ισχυρίστηκαν ότι θα πλήρωναν
υπεραξία από 10-25%, ενώ το 27% δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν
επιπλέον της τιμής για να επιβραβεύσουν την ηθική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας από τους
ερωτηθέντες δε δήλωσε πρόθυμος να επωμιστεί premium πάνω από 25%.

Γράφημα 6.5.1

επιπλέον premium
70

------------------------------------

0%

1-10%

επιπλέον premium
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10-25%

6.6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τους Sproles et al.

(1978),

η αποτελεσματική λήψη

αποφάσεων απαιτεί από τους καταναλωτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι.
Όμως είναι οι σημερινοί καταναλωτές πλήρως ενημερωμένοι για την ηθική
συμπεριφορά

των

επιχειρήσεων,

και

μεταφράζεται

αυτό

σε

αποτελεσματικές ηθικές αγορές;
Στη σημερινή εποχή οι καταναλωτές κατακλύζονται με τόσες πολλές
πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα, που μάλλον δυσκολεύουν την
επιλογή, παρά τη διευκολύνουν. Το πρόσθετο βάρος της διαχείρισης της
πληροφόρησης περί ηθικής, σε συνδυασμό με την τιμή, την ποιότητα και
άλλους παράγοντες, ίσως να υπερβαίνει τις δυνατότητες των καταναλωτών
(Carrigan και Attalla, 2001). Αν και έχουμε αυξημένη πρόσβαση στην
πληροφόρηση, οι χρονικοί περιορισμοί φαίνεται ότι περιορίζουν τη χρήση
της (Titus και Bradford, 1996). Οι καταναλωτές απλά δεν έχουν αρκετό
χρόνο για να συνυπολογίσουν τις ηθικές πλευρές των αγορών τους.
Βέβαια, δεν αρκεί να κατέχεις την προαπαιτούμενη γνώση και ικανότητα για
να πάρεις αποτελεσματικές καταναλωτικές αποφάσεις, πρέπει και να
δράσεις σύμφωνα με αυτήν τη γνώση. Υπάρχει μια μερίδα αφοσιωμένων
ηθικών καταναλωτών που πραγματικά αναζητούν τα φιλικά προς το
περιβάλλον προϊόντα και μποϋκοτάρουν τις εταιρείες που θεωρούν
ανήθικες. Για αυτούς η πληροφόρηση καθοδηγεί την ηθική καταναλωτική
τους συμπεριφορά.

Άλλοι

καταναλωτές κατέχουν τις ίδιες ακριβώς

πληροφορίες για την ηθική και ανήθικη συμπεριφορά των επιχειρήσεων
αλλά αυτό δεν τους ωθεί να μποϋκοτάρουν τους παραβάτες ούτε να
επιβραβεύσουν τις ηθικές επιχειρήσεις (Carrigan και Attalla, 2001). Εάν οι
καταναλωτές

διέθεταν

πιο

ξεκάθαρη

συμπεριφέρεται ανήθικα και ποιος όχι,
πραγματοποιούν πιο επιλεκτικές αγορές.
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πληροφόρηση

για

το

ποιος

ίσως να είχαν κίνητρο να

6.6.1. Πηγές Πληροφόρησης

Στην έρευνα των (Carrigan και Attalla, 2001), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
δηλώθηκαν ως η κυριότερη πηγή πληροφόρησης από την πλειοψηφία των
καταναλωτών.
Στην παρούσα έρευνα το 35,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ως κυριότερη
πηγή πληροφόρησης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ το 38% δήλωσαν
ότι εμπιστεύονται περισσότερο τις προσωπικές τους συναλλαγές (Πίνακας
6.6.1). Επίσης, το 16,8% του δείγματος δήλωσαν ότι η πληροφόρηση τους
για την ηθική ή ανήθικη συμπεριφορά των επιχειρήσεων προέρχεται από τα
συγγενικά/φιλικά τους πρόσωπα.

Πίνακας 6.6.1
πηγές πληροφόρησης

Valid

Frequency
2

Percent
1.1

Valid Percent
1.1

Cumulative
Percent
1.1

προσωπικές συναλλαγές

70

38.0

38.0

39.1

μέσα μαζικής ενημέρωσης

66

35.9

35.9

75.0

συγγενικά/φιλικά
πρόσωπα

31

16.8

16.8

91.8

όλα τα παραπάνω

11

6.0

6.0

97.8

4

2.2

2.2

100.0

184

100.0

100.0

καμία

διαδίκτυο
Total

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υπήρξαν συμμετέχοντες που
δήλωσαν ότι συλλέγουν τις πληροφορίες τους από το Διαδίκτυο, παρ’ όλο
που δε συμπεριλαμβανόταν στις εναλλακτικές του ερωτηματολογίου.
Το διαδίκτυο έχει διανοίξει μια οδό ώστε να είναι δυνατός ο συγχρονισμός
των δραστηριοτήτων διεθνών ομάδων καταναλωτών και των λοιπών
ενδιαφερομένων
οργανισμοί,

οι

σε

παγκόσμιο

οποίοι

επίπεδο.

παλαιότερα

Σε απάντηση,

θεωρούσαν

τους

οι

μεγάλοι

εαυτούς

τους

απρόσβλητους από παρόμοιες δραστηριότητες, τώρα αναγκάζονται να
υπερασπιστούν τις πράξεις τους απέναντι στους διεθνείς κριτές τους στις
εταιρικές ιστοσελίδες (Carrigan και Attalla, 2001).
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6.6.2. Επαρκής ή μη πληροφόρηση

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.6.2, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (57,6%)
δήλωσαν

ότι

δεν

τους παρέχεται

επαρκής πληροφόρηση

για

να

αποφασίσουν εάν μια επιχείρηση συμπεριφέρεται είτε ηθικά, είτε ανήθικα.
Οι Carrigan και Attalla στην έρευνα τους (2001), αναγνωρίζουν ότι ίσως να
παρέχεται

πληθώρα

ακατάλληλης

πληροφόρησης

και

ανεπαρκής

πληροφόρηση, ικανής να πείσει τους καταναλωτές ότι οι ηθικές αγοραστικές
επιλογές τους μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Ίσως οι επιχειρήσεις
να πρέπει να επικοινωνούν πιο πλατιά τις πληροφορίες για την κοινωνικά
υπεύθυνη συμπεριφορά τους, και με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάνει στον
καταναλωτή χωρίς να του δημιουργεί αναστάτωση ή δυσφορία.

Πίνακας 6.6.2

επαρκής πληροφόρηση

Valid

Percent
42.4

Valid Percent
42.4

Cumulative
Percent
42.4
100.0

ναι

Frequency
78

όχι

106

57.6

57.6

Total

184

100.0

100.0

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που πιστεύουν
ότι δεν τους παρέχεται επαρκής πληροφόρηση (43,4%), δήλωσαν ότι η
κυριότερη πηγή από την οποία αντλούν τις πληροφορίες τους είναι τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης (Πίνακας 6.6.3). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα
άτομα αυτά δεν θεωρούν την ενημέρωση που τους παρέχεται από τα μέσα
αυτά ιδιαίτερα αξιόπιστη.
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Πίνακας 6.6.3

ναι
Count
πηγές
πληροφόρησης

καμία
προσωπικές συναλλαγές

35

μέσα μαζικής ενημέρωσης
συγγενικά/φιλικά
πρόσωπα
όλα τα παραπάνω
διαδίκτυο
Total

επαρκής πληροφόρηση
ό X'
Col %
Count
Col %
1.9%
2
44.9%
35
33.0%

20

25.6%

46

43.4%

18

23.1%

13

12.3%

3

3.8%
2.6%

8

7.5%

2

2

1.9%

78

100.0%

106

100.0%

Σύμφωνα με τον Stoll (2002), σε μια παγκόσμια κοινωνία με ένα σχετικά
αδύναμο σύστημα διεθνούς δικαίου, οι καταναλωτές χρειάζεται να ξέρουν
ότι μπορούν να βασιστούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ελέγχουν
τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε μη αποδεκτή συμπεριφορά. Ακόμα κι
αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να τιμωρήσει την εταιρεία που έσφαλλε,
σίγουρα η κοινωνική κατακραυγή θα αποδειχθεί αρκετή τιμωρία, όσο και
κάθε ρυθμιστικό πρόστιμο. Εάν οι επιχειρήσεις μπορούν να «διαχειριστούν»
τη διασπορά της πληροφόρησης σχετικά με τις ηθικές κρίσεις της
επιχειρησιακής συμπεριφοράς μέσω της προώθησης απομονωμένων
περιστατικών καλής επιχειρησιακής διαγωγής, ακόμη και σε περιπτώσεις
όπου η ανήθικη διαγωγή είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση, οι καταναλωτές
χάνουν ένα βασικό εργαλείο βάσει του οποίου μπορούν να λάβουν σωστά
αιτιολογημένες αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις πρακτικές που
επιλέγουν να υποστηρίξουν. Εάν, από την άλλη πλευρά, μια επιχείρηση
επιλέγει να υπερβαίνει το καθήκον της προκειμένου να ανταποκριθεί στις
ηθικές υποχρεώσεις της προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, ακόμη
και αν αυτό της κοστίζει ακριβότερα, πρέπει να στηριχθεί στο μάρκετινγκ της
καλής επιχειρησιακής διαγωγής για να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες και
για να εξηγήσει τους ηθικούς προβληματισμούς που ίσως να έχουν μια
μικρή αυξητική επίδραση στην τιμολογιακή της πολιτική.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν οι Carrigan και Attalla
(2001),

η πληροφόρηση για τις ηθικές και ανήθικες πράξεις των

επιχειρήσεων έχει ασύμμετρη επιρροή στη συμπεριφορά, δηλαδή οι
αρνητικές πληροφορίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών
περισσότερο από ότι οι θετικές πληροφορίες. Επομένως μπορούμε να
περιμένουμε ότι οι καταναλωτές θα τιμωρήσουν την ανήθικη συμπεριφορά
αλλά όχι ότι απαραίτητα θα επιβραβεύσουν την ηθική συμπεριφορά. Έχει
υποστηριχθεί ότι πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει η ευθύνη να μην
βλάπτουμε, π.χ. να μη χρησιμοποιούμε παιδική εργασία, αλλά όχι και ότι οι
άλλοι έχουν το δικαίωμα να βοηθηθούν, π.χ. να παρέχουμε μόρφωση στους
ανήλικους εργαζόμενους (Folkes και ΚθπιϊΓ^, 1999). Οι ηθικά σκεπτόμενοι
καταναλωτές επομένως δεν είναι βέβαιο ότι ψωνίζουν ηθικά με συνέπεια.
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η εμπειρική έρευνα στο πεδίο της επιχειρησιακής
ηθικής εξακολουθεί να είναι σχετικά φτωχή και καθόλου πειστική.
□

Ένα από τα κύρια προβλήματα των ερευνητών που χρησιμοποιούν
μεθόδους

οι

οποίες

απαιτούν

άμεσες

απαντήσεις

από

τους

συμμετέχοντες σχετικά με την ηθική, είναι η πιθανότητα μην πάρουν
αμερόληπτες απαντήσεις λόγω του ευαίσθητου κοινωνικά ζητήματος.
Απαντώντας στην ερώτηση «είναι η επιχείρηση σας ηθική», λίγοι είναι
αυτοί που θα επέλεγαν το κουτάκι «όχι» (Crane, 1999), και το ίδιο
συμβαίνει και με τους καταναλωτές όταν ερωτώνται εάν αγοράζουν
ηθικά. Οι Boulstridge και Carrigan (2000) υποστηρίζουν ότι πολλοί
καταναλωτές

ίσως να

έχουν δώσει

ανακριβείς απαντήσεις στο

παρελθόν, διότι θεωρείται κοινωνικά ανάρμοστο να δηλώσεις ότι
αγοράζεις ανήθικα.
□

Η παρούσα έρευνα πάσχει από το μικρό μέγεθος του δείγματος καθώς
και από το γεγονός ότι το δείγμα που επιλέχθηκε δεν μπορεί να
θεωρηθεί

αντιπροσωπευτικό

του

γενικότερου

πληθυσμού

των

καταναλωτών της Ελλάδας. Συνεπώς, απαιτείται η εκπόνηση μελετών με
μεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα.
□

Δεν καθορίστηκε τι σημαίνει ηθική και ανήθικη συμπεριφορά, διότι
πρόκειται για μια πολύ-επίπεδη έννοια - διαφορετικά δείγματα ηθικής
επιχειρησιακής συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές
απαντήσεις των καταναλωτών, όπως ισχύει και στην περίπτωση
ανήθικης συμπεριφοράς (Creyer and Ross, 1997). Για παράδειγμα, η
άρνηση να λαμβάνεις υπόψη την ηλικία των υποψήφιων υπαλλήλων
κατά τη διαδικασία της πρόσληψης και η απόφαση να εκθέσεις πλήρως
τους κινδύνους που ενέχει η χρήση κάποιου φαρμάκου είναι δύο
παραδείγματα ηθικής συμπεριφοράς, που όμως μπορεί να επιδράσουν
διαφορετικά στην αγοραστική απόφαση των καταναλωτών. Στη δεύτερη
περίπτωση η πράξη της επιχείρησης ενδιαφέρει περισσότερο τον
καταναλωτή σε προσωπικό επίπεδο από ότι η πρώτη.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλοι μας ως καταναλωτές στην παγκόσμια κοινωνία διεκδικούμε από τις
επιχειρήσεις ηθική συμπεριφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι βέβαιο ότι
εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά που τόσο βροντερά διακηρύσσουμε.
Μπορούμε άραγε να διαχωρίσουμε τις ηθικές επιχειρήσεις από τις ανήθικες,
και ακόμη περισσότερο, είμαστε διατεθειμένοι να επιλέξουμε μια μάρκα από
μια άλλη, αποκλειστικά βασιζόμενοι στην ηθική, ανεξαρτήτως του κόστους,
της ποιότητας και της ευκολίας;
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι οι Έλληνες
καταναλωτές είναι πρόθυμοι να επιβραβεύσουν την ηθική συμπεριφορά
των επιχειρήσεων και να τιμωρήσουν την ανήθικη μέσω των αγοραστικών
τους επιλογών, καθώς και ότι η προθυμία αυτή επηρεάζεται κυρίως από τη
σημασία που προσδίδουν οι ίδιοι καταναλωτές στην ηθική ή ανήθικη
διαγωγή των εταιρειών. Επίσης βρέθηκε ότι οι καταναλωτές διαμορφώνουν
προσδοκίες σχετικά με τα ηθικά πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν οι
επιχειρήσεις, οι οποίες προσδοκίες διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη
ενίσχυση αυτής της προθυμίας, έστω και σε μικρό βαθμό.
Σύμφωνα

με

τους

Creyer και

Ross

(1997),

εάν οι

καταναλωτές

αντιλαμβάνονται μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα
ή μάρκες, δημιουργείται μια ευκαιρία για τα στελέχη μάρκετινγκ να
διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους στη βάση της ηθικότητας των πράξεων
της εταιρείας τους. Όπως προκύπτει τόσο από την έρευνα τους, όσος και
από τα δικά μας ευρήματα, οι καταναλωτές διαμορφώνουν προσδοκίες για
την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ίσως θα πρέπει τα στελέχη
μάρκετινγκ να ενθαρρυνθούν να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη
διαμόρφωση αυτών των προσδοκιών.
Τα ευρήματα αυτά έχουν επίσης ενδιαφέρον για την πολιτική των δημοσίων
σχέσεων. Προκύπτει ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την ηθική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και πιστεύουν ότι θα λάβουν μέτρα για να
την ενισχύσουν, δηλαδή, μέσω της επιβράβευσης της ηθικής συμπεριφοράς
(προθυμία να πληρώσουν υψηλότερες τιμές) οι καταναλωτές μπορούν να
έχουν

μια

συμπεριφορά.

σημαντική

κανονιστική

Παρομοίως,

μέσω

επίδραση
της

στην

επιθυμίας

να

επιχειρησιακή
πληρώσουν

χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που κατασκευάζονται από κακόφημες
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εταιρείες,

οι

καταναλωτές μπορούν να αποθαρρύνουν την ανήθικη

συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Όμως, για να λειτουργήσει το σύστημα
αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο οι καταναλωτές να ενημερώνονται για τις
αμφισβητούμενες πρακτικές των επιχειρήσεων. Επομένως, πρέπει το
καταναλωτικό κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά
με την ανήθικη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Το ίδιο πρέπει να ισχύει
και για τις περιπτώσεις της ηθικής συμπεριφοράς. Η ηθική συμπεριφορά
μιας επιχείρησης δεν ωφελεί μόνο την κοινωνία, αλλά μπορεί να ωφελήσει
σημαντικά και την ίδια εάν οι καταναλωτές ενημερωθούν σχετικά.
Οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση που θα τους
επιτρέπει να σχηματίζουν καλύτερες ηθικές κρίσεις, και οι επιχειρήσεις
οφείλουν να την παρέχουν πιο αποτελεσματικά μέσω των Μ.Μ.Ε.
Ταυτόχρονα οι καταναλωτές οφείλουν να είναι σε θέση να συγκρίνουν και
να αντιπαραθέτουν την ηθική συμπεριφορά διαφορετικών εταιρειών και των
προϊόντων τους εάν θέλουν να ενσωματώσουν τις ηθικές αξίες στις
αγοραστικές τους αποφάσεις. Οι καταναλωτές πρέπει να πειστούν ότι η
αγοραστική τους συμπεριφορά είναι ικανή να επηρεάσει την ηθική των
επιχειρήσεων, ώστε να προβούν σε αντίστοιχες αγορές (Carrigan και Atala,
2001).
Όμως, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δεν διερευνήθηκε εάν οι
προθέσεις αυτές των καταναλωτών να υποστηρίξουν τις ηθικές επιχειρήσεις
και

να

τιμωρήσουν

τις ανήθικες,

μετουσιώνονται

σε συγκεκριμένη

αγοραστική συμπεριφορά. Όπως προκύπτει από προηγούμενες έρευνες, οι
καταναλωτές μπορεί να εκτιμούν πολύ τις ηθικές επιχειρήσεις αλλά αυτό δε
συνεπάγεται ότι θα αγοράσουν και τα προϊόντα τους (Boulstridge και
Carrigan, 2000), ούτε ότι θα μποϋκοτάρουν τις ανεύθυνες επιχειρήσεις
εξαιτίας της συμπεριφοράς τους.
Είτε οι καταναλωτές λένε ένα πράγμα και συμπεριφέρονται με κάποιο άλλο
τρόπο όσον αφορά την ηθική, είτε δεν έχουν τις γνώσεις και την αντίληψη
για να καταλήξουν σε «ηθικές» κρίσεις (Camgan και Attalla, 2001).
Το θέμα ίσως να μην είναι ότι οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για την
επιχειρησιακή ηθική, απλά ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την τιμή, την
ποιότητα και την αξία (Boulstridge και Carrigan, 2000). Η τιμή, η ποιότητα
και

η

αξία επισκιάζουν τα

ηθικά
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κριτήρια στην αγοραστική τους

συμπεριφορά. Δηλαδή, εκφράζουν προθυμία για ηθικές αγοραστικές
επιλογές αλλά χωρίς να διαπραγματεύονται την άνεση τους.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των Camgan και Atala (2001), υπάρχουν αρκετοί
λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές επιδεικνύουν μια ξεκάθαρη έλλειψη
ηθικής συνείδησης κατά την πραγματοποίηση των αγορών τους:

> έλλειυη πληοοΦόοπσπο
αν και πολλοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν διέθεταν επαρκή
δεδομένα για να επιλέξουν τις αγορές τους βάσει της ηθικής, ακόμη και
αυτοί που είχαν γνώση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων δήλωσαν
ότι δεν δραστηριοποιήθηκαν
> καυία πίεση ποοο tic επιχειρήσει νια ηθική συυπεοιφοοά
οι καταναλωτές συχνά τιμωρούν την ανήθικη συμπεριφορά των
επιχειρήσεων αλλά αυτό δε σημαίνει υποχρεωτικά ότι επιβραβεύουν και
την ηθική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την έρευνα τους, πολλοί

πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να μην βλάπτουν (π.χ.
εκμετάλλευση εργαζομένων, επικίνδυνα υποπροϊόντα), αλλά όχι και
υποχρέωση να βοηθούν τους άλλους (π.χ. προσφορά στην κοινότητα).
> γάσυα ανάυεσα στις αντιλήωεκ και τη συυπεοιφοοά
μια έρευνα του 1999 των Folkes και Kamins έδειξε ότι αν και οι
καταναλωτές έχουν κοινωνικά υπεύθυνες αντιλήψεις, μόνο το 20 τοις
εκατό συμπεριφέρθηκε βάσει αυτών των αντιλήψεων και προχώρησε
τον τελευταίο χρόνο στην αγορά κάποιου προϊόντος που είχε συνδεθεί
με κάποιον καλό σκοπό.

> έλλειψη της άυεσης επίδρασης
εάν η συμπεριφορά της επιχείρησης δεν έχει άμεση επίδραση στον
καταναλωτή, αυτός δύσκολα θα πάρει στη λήψη μέτρων. Η «ηθική»
τείνει να αντιμετωπίζεται ως γενική έννοια και συγκριτικά λίγοι
καταναλωτές γνωρίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, πολλοί καταναλωτές εμφανίζονται κυνικοί σχετικά με το
διαχωρισμό των επιχειρήσεων βάσει της ηθικής, συνεπώς, οι εταιρείες
πρέπει να βρουν τρόπους να πείσουν τους καταναλωτές για την ηθική τους
ακεραιότητα. Δεδομένων των εντατικών ελέγχων γύρω από τις ηθικές
διακηρύξεις, μια ηθική μάρκα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλά ως ένα
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πρόβλημα

προώθησης,

αλλά

περισσότερο

ως

ένα

πρόβλημα

επιχειρησιακής κουλτούρας, για παράδειγμα η επιχείρηση πρέπει να
ενστερνίζεται πλήρως τις ηθικές αξίες και όχι απλά να τις αποδέχεται
(Crane, 2001). Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι
οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο καχύποπτοι και κυνικοί σχετικά με τους
ηθικούς ισχυρισμούς,

και ότι συνεχώς οργανώνονται προγράμματα

παγκοσμίους με στόχο την καθιέρωση αποτελεσματικών και ανεξάρτητων
ελέγχων και μεθόδων πιστοποίησης των ηθικών ισχυρισμών.
Οι Carrigan και Attalla (2001) αναγνωρίζουν την πεποίθηση πολλών
επιχειρήσεων ότι δεν υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στη εταιρική
κοινωνική ευθύνη και στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και
ότι το ηθικό μάρκετινγκ απλά αποτελεί χάσιμο χρόνου και χρήματος, καθώς
και ότι δεν υπάρχει λόγος να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την ηθική
συμπεριφορά τους, εφόσον αυτοί δεν πράττουν σύμφωνα με τα πιστεύω
τους. Ευτυχώς όμως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται ότι η
έμμεση δημοσιότητα που προκύπτει από τέτοιες μεθόδους προώθησης
είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Όχι μόνο επικοινωνούν τις προθέσεις της
επιχείρησης στους μετόχους, τις κυβερνήσεις και τους εργαζομένους, αλλά
επιλέγουν και τον τύπο της πληροφορίας που μπορεί να ενθαρρύνει τους
καταναλωτές να ενημερωθούν για μια εταιρεία.
Ακόμη και ο Gaski (1999), μετά από μια κυνική ανάλυση περί της πιθανής
προσφοράς της επιχειρησιακής ηθικής, καταλήγει ότι παραμένει η ανάγκη
για τους μαρκετίστες να δρουν με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη γιατί
«χωρίς αμφιβολία, η ηθική μιας μέρας μπορεί να είναι ο νόμος της
επόμενης».
Οπωσδήποτε η σχέση ανάμεσα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών παραμένει αναπόδεικτη.
Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να συμπεράνουμε ότι η ανάπτυξη της ηθικής
πολιτικής marketing και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι μια ανώφελη
δραστηριότητα

για

τις

επιχειρήσεις.

Υπάρχουν

κι

άλλες

ομάδες

συμφερόντων που μπορούν να επηρεαστούν πέρα από τους καταναλωτές,
όπως οι μέτοχοι, οι κυβερνήσεις, οι εργαζόμενοι και η ευρύτερη κοινότητα,
οι οποίες ενδιαφέρονται ενεργά για την καλή θετική συμπεριφορά.
Αν και η ηθική αγοραστική συμπεριφορά δεν είναι η πρακτική του σήμερα,
αυτό δε σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να συμβαίνει το ίδιο και στο μέλλον.
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Ίσως πολύ σύντομα το ηθικό μάρκετινγκ να διασφαλίζει ένα καλό
προβάδισμα για μια επιχείρηση. Με το πέρασμα του χρόνου, η δυναμική
της επιχειρησιακής ηθικής μπορεί να αλλάξει αυτήν την κατάσταση και ίσως
να μην αργεί η στιγμή που η ηθική συμπεριφορά θα είναι το επιβεβλημένο
καθήκον και όχι μια χειρονομία.
Σύμφωνα με τον Θανόπουλο (2003), «η πρόβλεψη μέσα σε μια κοινωνία

γνώσης είναι ότι μελλοντικά, θα λέγαμε σε 25-30 χρόνια από τώρα, η
επιχειρηματική δομή θα απέχει από τα παλαιό και συμπαγή ιεραρχικά
σχήματα και ότι ο κοινωνικός ιστός θα είναι πολύ πιο ευαίσθητος και
ρευστός. Απαραίτητη προϋπόθεση του επιχειρείν θα είναι η ύπαρξη συνετής
εταιρικής διακυβέρνησης και ευαίσθητου στις κοινωνικές διαφοροποιήσεις
κώδικα εταιρικής ευθύνης».
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιστημονικός υπεύθυνος:
Σουμττενιώτης Δημήτριος, Ph.D.
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος ΟΔΕ.
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τακετζή Χριστιάνας

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε με προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Η συνεισφορά σας στην ερευνά μας θα είναι πολύτιμη.

Α. Δημογροφίκά στοιχεία
ΦΥΛΟ: □ Άντρας □ Γυναίκα
ΗΛΙΚΙΑ:
□ κάτω των 23
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Π 24-29

Π άνω των 30

ΕΤΟΣ:
□ Προπτυχιακό

□ Μεταπτυχιακό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (για όσους εργάζονται):...............................................................................................
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: □ Άγαμος
□ Έγγαμος
Αριθμός Παιδιών: ................................
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
□ έως 1.000 €

□ 1.000-2.000 €

□ άνω των 2.000 €

Β. Σημειώστε το κατά πόσον συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις (όπου
1=συμφωνώ απόλυτα, 2=συμφωνά αρκετά, 3=συμφωνώ ελάχιστα, 4=είμαι ουδέτερος/η,
5=διαφωνώ ελάχιστα, 6=διαφωνώ αρκετά και 7=διαφωνώ απόλυτα).
Συμφωνώ

Προθυμία για επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς μιας επιχείρησης
1
2
3
4
5

Διαφωνώ

απόλυτα______________________απόλυτα

Θα έβγαινα αρκετά χλμ έξω από το δρόμο μου προκειμένου να
αγοράσω από ένα κατάστημα που γνωρίζω ότι εκδηλώνει ηθική
συμπεριφορά.
Θα πλήρωνα πολύ περισσότερα χρήματα για την αγορά ενός
προϊόντος από μια επιχείρηση που γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά ηθική.
Οι επιχειρήσεις που είναι υπέρ το δέον ηθικές θα πρέπει να
επιβραβεύονται από την αγορά ή τους καταναλωτές.
Η πολιτεία και οι καταναλωτές θα πρέπει να επιτρέπουν στις ηθικές
επιχειρήσεις να πραγματοποιούν κέρδη μεγαλύτερα από τα συνήθη.
Αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε 2 επιχειρήσεις, μία ηθική και μία άλλη,
όχι ιδιαίτερα ηθική, πάντα θα επέλεγα να αγοράσω από την
περισσότερο ηθική επιχείρηση.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Προθυμία για τιμωρία της ανήθικης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης______ απόλυτα______________________απόλυτα
6
7
8
9

10

Θα έβγαινα αρκετά χλμ έξω από το δρόμο μου προκειμένου να μην
αγοράσω από ένα κατάστημα που γνωρίζω ότι εκδηλώνει ανήθικη
συμπεριφορά.
Θα πλήρωνα πολύ λιγότερα χρήματα για την αγορά ενός προϊόντος
από μια επιχείρηση που γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά ανήθικη.
Οι επιχειρήσεις που είναι υπέρ το δέον ανήθικες θα πρέπει να
τιμωρούνται από την αγορά ή τους καταναλωτές.
Η πολιτεία και οι καταναλωτές θα πρέπει να μην επιτρέπουν στις
ανήθικες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν κέρδη μεγαλύτερα από τα
συνήθη.
Αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε 2 επιχειρήσεις, μία ανήθικη και μία άλλη,
όχι ιδιαίτερα ανήθικη, ποτέ δε θα επέλεγα να αγοράσω από την
περισσότερο ανήθικη επιχείρηση.
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7
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4

5
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5

6

7
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7

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Σημασία της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων____________________ απόλυτα______________________απόλυτα
Ποανυατικά υε ευχαοιστεί να ανακαλύπτω ότι υια επιχείρηση (σηυείο
διάθεσηο ποοίόντων) από την οποία ποανυατοποιώ tic ανοοές υου έγει
1 2 3 4 5 6 7
11

12
13
14
15

εκδηλώσει ηθική συμπεριφορά.
Ποανυατικά υε ενδιαφέοει εάν τα καταστήυατα (σηυείο διάθεσηο
ποοίόντων) των οποίων είυαι τακτικός πελάτης έχουν Φήυη via ηθική
συμπεριφορά.
Οι αγοραστικές μου επιλογές δεν επηρεάζονται από την ηθική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Ποανυατικά νοιάζουαι εάν τα ποοϊόντα που ανοοά&υ παοάνονται από
επιχειρήσεις που έχουν φήμη για ηθική συμπεριφορά.
Είναι σηυαντικό via υένα να συναλλάσσουαι υε επιχειοήσεις που έχουν
φήμη για ηθική συμπεριφορά.
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7
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5

6

7
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7
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7

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Σημασία της ανήθικης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων__________________ απόλυτα______________________απόλυτα
Ποανυατικά υε ενοχλεί να ανακαλύπτω ότι υια επιγείοησπ (σηυείο
1 2 3 4 5 6 7
16 διάθεσης ποοϊόντων) από την οποία ποανυατοποιώ tic αvooέc υου έχει

17
18
19
20

εκδηλώσει ανήθικη συμπεριφορά.
Ποανυατικά υε ενδιαωέοει εάν τα καταστήυατα (σηυείο διάθεσης
ποοϊόντων) των οποίων είυαι τακτικός πελάτης έχουν Φήυη via ανήθικη
συμπεριφορά.
Οι αγοραστικές μου επιλογές δεν επηρεάζονται από την ανήθικη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Ποανυατικά νοιάίουαι εάν τα ποοϊόντα που ανοοάζω παοάνονται από
επιχειρήσεις που έχουν φήμη για ανήθικη συμπεριφορά.
Είναι σηυαντικό via υένα να συναλλάσσουαι υε επιχειοησεις που δεν
έχουν φήμη για ανήθικη συμπεριφορά.
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Συμφωνώ

Διαφωνώ

Προσδοκίες σχετικά με την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων________ απόλυτα______________________απόλυτα
21
22
23
24
25

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδηλώνουν ηθική συμπεριφορά σε όλες
τις συναλλαγές τους με την αγορά και τους καταναλωτές.
Θα υπάρξουν ορισμένες φορές που όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις θα
συμπεριφερθούν ανήθικα, είναι φυσιολογικό.
Δεν είναι σημαντικό για μένα εάν οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται
ανήθικα μερικές φορές.
Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να μην εκδηλώνουν ανήθικη
συμπεριφορά σε καμία περίπτωση.
Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται πάντα σύμφωνα
με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.
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Γ. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
26. Για να επιβραβεύσω την ηθική συμπεριφορά κάποιων επιχειρήσεων θα ήμουν διατεθειμένος/η να
πληρώσω αυξημένες τιμές της τάξεως του:
α) 0 %

β) 1 -10 %

γ) 10-25 %

δ) Πάνω από 25 %

27. Προσδιορίστε την κύρια πηγή από την οποία αντλείτε την πληροφόρηση σας για την ηθική ή ανήθικη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων:
α) Προσωπικές συναλλαγές

β) Μέσα μαζικής ενημέρωσης

γ) Μέσω συγγενικών/φιλικών προσώπων

δ) Άλλο, προσδιορίστε:...............................................................................................................................................
28. Πιστεύετε ότι έχετε επαρκή πληροφόρηση για να αποφασίσετε εάν μια επιχείρηση είναι ηθική ή όχι; Αν
όχι, τι προτείνετε;
□ Ναι

□ Όχι

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας.

2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Α.

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

****** Method 2
analysis ******

(covariance matrix)

E L IABILITY
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

will be used for this

ANALYSIS

-

SCALE

(ALPHA)

REWARD1
REWARD2
REWARD3
REWARD4
REWARD5

REWARD1
REWARD2
REWARD3
REWARD4
REWARD5

Mean

Std Dev

Cases

4.2857
3.5495
5.5824
4.2143
5.3681

1.8072
1.7289
1.4834
1.8989
1.5130

182.0
182.0
182.0
182.0
182.0

Correlation Matrix

REWARD1
REWARD2
REWARD3
REWARD4
REWARD5

REWARD1

REWARD2

REWARD3

REWARD4

REWARD5

1.0000
.4499
.3745
.1221
.2503

1,. 0000
. 1589
.3291
.1989

1.0000
.3929
.4529

1.0000
.3532

1.0000

N of Cases =

Statistics for
Scale
Item Means

Mean
4.6000

Mean
23.0000

0.6836

Variance
31. 6685

Std Dev
5.6275

Minimum Maximum Range Max/Min
3.5495
5.5824
2.0330
1.5728

Reliability Coefficients
Alpha =

182.0
N of
Variables
5
Variance
.7266

5 items
Standardized item alpha =

1

0.6902

Β. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ THE ΑΝΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

****** Method 2
analysis ******

(covariance matrix)

R E L IABILITY

.
.

1
2
3.
4.
5.

.

1
2.
3.
4.
5.

will be used for this

ANALYSIS

-

SCALE

(ALPHA)

PUNISH1
PUNISH2
PUNISH3
PUNISH4
PUNISH5

PUNISH1
PUNISH2
PUNISH3
PUNISH4
PUNISH5

Mean

Std Dev

Cases

4.3005
4.5628
5.4590
5.3115
5.3279

1.8671
1.7557
1.7152
1.8024
1.6745

183.0
183.0
183.0
183.0
183.0

Correlation Matrix

PUNISH1
PUNISH2
PUNISH3
PUNISH4
PUNISH5

PUNISH1

PUNISH2

PUNISH3

PUNISH4

PUNISH5

1.0000
.3688
.2501
.1680
.2337

1.0000
.2367
.2968
.3219

1.0000
.5862
.4696

1.0000
.4957

1.0000

N of Cases =

Statistics for
Scale
Item Means

Mean
24.9617

Variance
36.6853

Mean Minimum
4.9923
4.3005

Reliability Coefficients
Alpha =

183.0

0.7197

Std Dev
6.0568

Maximum Range
5.4590
1.1585

N of
Variables
5

Max/Min

1.2694

Variance

.2738

5 items
Standardized item alpha =

2

0.7228

Γ.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

****** Method 2
analysis ******

(covariance matrix)

E L IABILITY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

will be used for this

ANALYSIS

-

SCALE

(ALP

ETHIC1
ETHIC2
ETHIC3
ETHIC4
ETHIC5
UNETHIC1
UNETHIC2
UNETHIC3
UNETHIC4
UNETHIC5

ETHIC1
ETHIC2
ETHIC3
ETHIC4
ETHICS
UNETHIC1
UNETHIC2
UNETHIC3
UNETHIC4
UNETHIC5

Mean

Std Dev

Cases

5.7541
5.4863
4.3060
4.6995
4.9290
5.4317
5.2404
4.5410
4.7268
4.7486

1.3945
1.3862
1.6819
1.6009
1.5585
1.4952
1.4400
1.7280
1.5938
1.6812

183.0
183.0
183.0
183.0
183.0
183.0
183.0
183.0
183.0
183.0

Correlation Matrix

ETHIC1
ETHIC2
ETHIC3
ETHIC4
ETHIC5
UNETHIC1
UNETHIC2
UNETHIC3
UNETHIC4
UNETHIC5

UNETHIC1
UNETHIC2
UNETHIC3
UNETHIC4
UNETHIC5

ETHIC4

ETHIC5

1.0000
. 6344
.3575

1.0000
.4447

. 3247

. 3553

.3809
.4931
.3209

.2959
.4699
.3685

ETHIC1

ETHIC2

ETHIC3

1.0000
.7415
.2923
.4294
.5759
.4939
.3798
.3109
.3058
.2899

1.0000
.2728
.5168
.5985
.4098
.4173
.2612
.2743
.3027

1.0000
.3425
.3710
.3077
.2780
.5496
.4146
.2275

UNETHIC1

UNETHIC2

UNETHIC3

UNETHIC4

UNETHIC5

1.0000
.7043
.3429
.4855
.3713

1.0000
.2522
.4908
.3542

1.0000
.2934
.1719

1.0000
.4663

1.0000

3

RELIABILITY

ANALYSIS

Item Means

Mean
4.9863

Mean
49.8634

0.8633

Variance
109.1626

Minimum
4.3060

Reliability Coefficients
Alpha =

(ALPHA)

183.0

N of Cases

Statistics for
Scale

SCALE

Maximum
5.7541

Std Dev
10.4481

N of
Variables
10

Range Max/Min
1.4481
1.3363

Variance
.2192

10 items
Standardized item alpha =

4

0.8668

Δ.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

****** Method 2
analysis ******

(covariance matrix)

R E L IABILITY
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

will be used for this

ANALYSIS

-

SCALE

(ALPHA)

EXPECT1
EXPECT2
EXPECT3
EXPECT4
EXPECT5

EXPECT1
EXPECT2
EXPECT3
EXPECT4
EXPECT5

Mean

Std Dev

Cases

6.0652
3.7011
4.6033
5.1848
5.3750

1.2787
1.8680
1.7400
1.6425
1.5277

184.0
184.0
184.0
184.0
184.0

Correlation Matrix

EXPECT1
EXPECT2
EXPECT3
EXPECT4
EXPECT5

EXPECT1

EXPECT2

EXPECT3

EXPECT4

EXPECT5

1.0000
.0929
.2401
.4547
.5413

1.0000
.3382
.2461
.2578

1.0000
.3164
. 3831

1.0000
. 6625

1.0000

184. 0

N of Cases =

Statistics for
Scale
Item Means

Mean
24. 9293

Mean Minimum
4.9859
3.7011

Reliability Coefficients
Alpha =

Variance
31 .0715

0.7196

Std Dev
5. 5742

Maximum

Range

6.0652

2.3641

N of
Variables
5

Max/Min

Variance

1.6388

.7883

Standardized item alpha =

0.7320

5 items

5

Έλεγχος Ροών (Runs Test) για την ανεξαρτησία των καταλοίπων
Α. Προθυμία για επιβράβευση

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Παρατηρούμε ότι η p-value είναι 0,883>0,05, οπότε δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση.

Runs Test
Unstandardiz
ed Residual
1.394329E-02

Test Valu#
Cases < Test Value

91

Cases >= Test Value

91

Total Cases

182

Number of Runs

91
-.149

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.882

a- Median

Runs Test 2

Test Value1
Total Cases
Number of Runs
Z

Unstandardiz
ed Residual
0
182
91
-.147

Asymp. Sig. (2-tailed)

.883

3- User-specified.

1

Β. Προθυμία για τιμωρία

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Παρατηρούμε ότι η p-value είναι 0,687>0,05, οπότε δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση.

Runs Test
Unstandardiz
ed Residual
8.9916Θ0Ε-02

Test Valud*
Cases < Test Value

91

Cases >= Test Value

91

Total Cases

182

Number of Runs

96

Z

.595

Asymp. Sig. (2-tailed)

.552

a. Median

Runs Test 2

Test Valui
Total Cases
Number of Runs
Z

Unstandardiz
ed Residual
0
182
88
-.403

Asymp. Sig. (2-tailed)

.687

a. User-specified.

2

Έλεγχος Kolmogorov-Smirnoff για την κανονικότητα των καταλοίπων
Α. Προθυμία για επιβράβευση

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Παρατηρούμε ότι η p-value είναι 0,819>0,05, οπότε δεν
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση.

One-Sample Kolmogorov-Smimov Test
Unstandardiz
ed Residual
182

N
Normal Parameters3·13

Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences

Absolute
Positive

.047

Negative

-.047

-4.52868E-10
.8824242
.032

Kolmogorov-Smimov Z

.632

Asymp. Sig. (2-tailed)

.819

a· Test distribution is Normal,
b- Calculated from data.

3

Β. Προθυμία για τιμωρία

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Παρατηρούμε ότι η p-value είναι 0,687>0,05, οπότε δεν
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση.

One-Sample Kolmogorov-Smimov Test
Unstandardiz
ed Residual
182

N
Normal Parameters3·13

Mean

-6.16617E-10

Std. Deviation
Most Extreme
Differences

.8325325

Absolute
Positive

.097
.066

Negative

-.097

Kolmogorov-Smimov Z

1.312

Asymp. Sig. (2-tailed)

.064

a Test distribution is Normal,
b· Calculated from data.

4

Έλεγχος για

ετεροσκεδαστικότητα

με τη χρήση διαγράμματος

διασττοράς (scatterplot)

Α. Προθυμία για επιβράβευση

Unstandardized Predicted Value

Παρατηρούμε ότι η κατανομή είναι τυχαία άρα δεν έχουμε ενδείξεις για
ετεροσκεδαστικότητα.

5

Β. Προθυμία για τιμωρία

Unstandardized Predicted Value

Παρατηρούμε ότι η κατανομή είναι τυχαία άρα δεν έχουμε ενδείξεις για
ετεροσκεδαστικότητα.

