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Ο διάλογος για την ηθική, η συνεχής πάλη να απαντηθεί το ερώτηµα «ποια
είναι η καλή κοινωνία», ξεκίνησε από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να
σκέφτεται και πυροδοτήθηκε µε νέες ιδέες ανά τους αιώνες.
Η αντιπαράθεση των ιδεών παραµένει ζωντανή και αποτελεί κύριο στοιχείο
του δηµοκρατικού διαλόγου. Στο κέντρο του προβληµατισµού είναι το
ερώτηµα του πώς πετυχαίνουµε την καλύτερη ισορροπία µεταξύ 4
σηµαντικών κοινωνικών αξιών: της ελευθερίας, της ισότητας, της
αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Καθώς δεν φιλοδοξώ, βέβαια, να διευθετήσω αυτά τα διαχρονικά διλήµµατα,
θα αναφερθώ στο θέµα της επιχειρηµατικής ηθικής, µε την έννοια, όµως, της
αναφοράς στην ηθική µίας «ηγεσίας» –ατόµου, τάξης, κοινωνικής οµάδας,
τεχνοκρατικής ελίτ, θεσµικού φορέα κοκ. Γιατί, ενώ είναι προφανές ότι η
πορεία προς την επιθυµητή κοινωνία απαιτεί τη συνεισφορά του κάθε πολίτη,
είναι επίσης σίγουρο ότι από την οποιαδήποτε ηγεσία, η κοινωνία έχει
αυξηµένες απαιτήσεις.
Η επιχείρηση συγκαταλέγεται στις ηγεσίες, διότι ο σηµαντικός ρόλος που της
έχει ανατεθεί από το σύστηµα της ελεύθερης οικονοµίας –η παραγωγή
πλούτου που δηµιουργεί αυξηµένο κοινωνικό µέρισµα– την τοποθετεί στο
κέντρο των κοινωνικών εξελίξεων.
Ανταποκρινόµενες ακριβώς σε αυτήν την πραγµατικότητα, οι σύγχρονες
επιχειρήσεις αναλαµβάνουν συνεχείς πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Η
ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτές έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο του
επιχειρηµατικού σχεδιασµού. Οι σύγχρονες και µεγαλύτερες οργανώσεις όλο
και περισσότερο εντάσσουν τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης στην καθηµερινή
τους λειτουργία, τις εκφράζουν µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και µε
µετρήσιµους στόχους και όλο και περισσότερο εκπαιδεύουν τους ανθρώπους
τους να ανταποκρίνονται.
Ακούσαµε σήµερα πολλά για τα κίνητρα, για το είδος και τη σηµασία αυτών
των δράσεων. Θα περιοριστώ λοιπόν στον ρόλο της ηγεσίας, δηλαδή τον
ρόλο θεσµικών φορέων σαν τον ΣΕΒ.
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Και πρώτα, µια σύντοµη αναφορά στα ειδικότερα θέµατα ηθικής, που
αναφύονται στον οικονοµικό χώρο, τον χώρο δράσης της επιχείρησης, και
που αφορούν έτσι πρωταρχικά στην ίδια.
Η κυρίαρχη µορφή του καπιταλισµού σήµερα είναι ο «ευλύγιστος
καπιταλισµός» µε την οριζόντια διάρθρωση της επιχείρησης, την
προτεραιότητα στα άµεσα αποτελέσµατα (µεταξύ των οποίων και τα κέρδη)
και την έµφαση στην οµαδική δουλειά, αλλά, ταυτόχρονα και στην ενίσχυση
της ατοµικότητας, του ανταγωνισµού µεταξύ των µελών του οργανισµού και
τις υψηλές αµοιβές.
Αυτή η αλλαγή της µορφής της εργασίας και της οικονοµικής δράσης, µε την
έµφαση στο «δεν υπάρχει αύριο», υποχρεωτικά επιφέρει αυτό που ο µεγάλος
κοινωνιολόγος, Richard Sennett, αποκαλεί «διάβρωση του χαρακτήρα».
Οδηγεί εποµένως και σε υποβάθµιση των αρχών που οφείλουν να διέπουν
την επιχειρηµατική ηθική.
Οι οικονοµικές πραγµατικότητες της εποχής µας επιδρούν επίσης σε µία άλλη
ηθική διάσταση, στην οποία η κοινωνία δίνει µεγάλη σηµασία: στη διάσταση
της ισότητας.
Οι επιχειρηµατίες αρεσκόµαστε να µιλάµε για την αξιοκρατία ως το κύριο µέσο
κοινωνικής ανόδου και οικονοµικής εξέλιξης.
Η αξιοκρατία, όµως,
υποχρεωτικά οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων και, τελικά, ακόµη και σε
ανατροπή της κοινωνικής συνοχής.
Και ενώ στο κοινωνικό σύστηµα του δυτικού κόσµου, η κοινωνική συνοχή και
πρόνοια αποτελούν βασική υποχρέωση του κράτους µε την αποτελεσµατική
χρήση των φόρων, είναι πλέον προφανές ότι το κοινωνικό κράτος δεν
λειτουργεί αποτελεσµατικά ως δίκτυ προστασίας για τους φτωχούς, τους
ανέργους και τους συνταξιούχους. Η επιχειρηµατική τάξη οφείλει να
αναγνωρίσει ότι το πρόβληµα αυτό µειώνει το αίσθηµα ασφάλειας του
κοινωνικού συνόλου και σε βάθος χρόνου, καθιστά τη βιωσιµότητα του
συστήµατος αµφίβολη. Και οφείλει να πράξει ανάλογα.
Η τελευταία αναφορά µου στις επιπτώσεις της οικονοµικής ανάπτυξης που
επηρεάζουν και την επιχείρηση, είναι αυτή για το περιβάλλον. Θα αρκεστώ
στην παρατήρηση ότι δίκαια, πλέον, ανησυχούµε για τις αρνητικές επιδράσεις
µας πάνω στον πλανήτη. Γι’ αυτό, η περιβαλλοντική ατζέντα βρίσκεται στο
προσκήνιο του παγκόσµιου διαλόγου και της νοµοθετικής δραστηριότητας. Η
επιχείρηση οφείλει να αναλάβει το µερίδιο ευθύνης που της αναλογεί και να
συµπορευθεί µε τη κοινωνία –αν όχι να ηγηθεί αυτής– στην κοινή
προσπάθεια.
Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις και τις εύλογες προσδοκίες της κοινωνίας,
η επιχείρηση καλείται να εκφράσει την ηθική της διάθεση να επιστρέψει στην
κοινωνία µέρος της προστιθέµενης αξίας που έχει αποκοµίσει, µε κύριο στόχο
να απαλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης και να
διασφαλίσει, έτσι, εκείνο το ελάχιστο της κοινωνικής συνοχής που είναι
απαραίτητο για τη µακρόχρονη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Ο ρόλος του θεσµικού φορέα σε αυτό, είναι πολύ σηµαντικός. Με τον δικό
του λόγο και τις δικές του πρωτοβουλίες, µε µια ενεργή πολιτική ανάδειξης και
αναγνώρισης των καλύτερων παραδειγµάτων, µπορεί να προωθήσει ένα
σύνολο αξιών που να βασίζεται σε παράγοντες επιχειρηµατικής ηθικής, όπως:
•
•
•

Τα µακρόχρονα κέρδη, τα οποία προέρχονται από την αύξηση της
παραγωγικότητας και την ορθολογική διαχείριση όλων των πόρων.
Την υιοθέτηση πολιτικής απτής συµµετοχής στα κοινά, η οποία να
συνιστά ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο.
Την υιοθέτηση των κανόνων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η απόλυτη συµµόρφωση από όλες τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει, βέβαια.
Ούτε υπάρχει η δυνατότητα επιβολής εκ µέρους του θεσµικού φορέα στα µέλη
του. Μπορούµε, όµως, µε την προτροπή των θεσµικών φορέων, να
ελπίζουµε στη σταδιακή δηµιουργία εκείνης της κρίσιµης µάζας που θα
επιτρέψει την άσκηση του λεγόµενου peer pressure: δηλαδή, την πίεση της
συµµόρφωσης επειδή αυτό είναι αποδεκτό από την κοινωνία και επειδή αυτό
επιλέγουν να υιοθετήσουν οι πρωτοπόροι και –µε την πάροδο του χρόνου– οι
περισσότεροι.
Ο ΣΕΒ στηρίζει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και προβάλλει τη
σηµαντική συνεισφορά των µελών του στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνει
όλα τα µέλη του να συµπεριλάβουν στην εταιρική τους στρατηγική, θέµατα
που άπτονται της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να υιοθετήσουν κανόνες
εταιρικής διακυβέρνησης και να ευαισθητοποιηθούν στα θέµατα της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Αυτήν ακριβώς την οριοθέτηση επιδιώκουµε µε τη «Χάρτα ∆ικαιωµάτων και
Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων», που υιοθέτησε ο ΣΕΒ στη Γενική
Συνέλευσή του, τον Μάιο του 2005. Αυτή την ευαισθητοποίηση προωθούµε
µε τον λόγο µας στα κοινωνικά θέµατα, µε τις προτάσεις µας για την ενίσχυση
του διαλόγου µε όλες τις κοινωνικές δυνάµεις, µε τις πρωτοβουλίες µας για
δηµιουργική συναίνεση. Αυτή την έµπρακτη συµµετοχή µας στα ευρύτερα
κοινωνικά θέµατα σηµατοδοτούµε µε τις πρωτοβουλίες και τη θεµατολογία του
Ανοικτού Φόρουµ.
Η κοινωνία, σήµερα, έχει –ευτυχώς– αυξηµένη δυνατότητα να ελέγχει την
εφαρµογή των γενικά αποδεκτών κανόνων. Υπάρχει, πλέον, ένα αίσθηµα
δικαίου που διακατέχει την κοινωνία και που, αργά ή γρήγορα, στραβά ή
ορθά, εκδηλώνεται και ωθεί προς την επιδίωξη υψηλότερων και ευγενέστερων
στόχων.
Αυτή είναι η συνεχής πρόκληση για την κοινωνία των ανθρώπων.
Και µέσα σ’ αυτήν την ευρύτερη πρόκληση, η επιχειρηµατική τάξη, µέσα από
τη δράση των µεµονωµένων επιχειρήσεων, αλλά και των φορέων που τις
εκπροσωπούν θεσµικά, καλείται όχι µόνο να ανταποκριθεί, αλλά και να
πρωτοπορήσει, ανταποκρινόµενη στον σηµαντικό ρόλο που της έχει
εµπιστευθεί το κοινωνικό σύστηµα της ελεύθερης οικονοµίας.
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