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Ένα σχόλιο για την ηθική ερμηνευτική της Επιχειρηματικής Ηθικής  

Σκοπός των παρακάτω γραμμών είναι να προσφέρει στον αναγνώστη, περιεκτικά, ένα κριτικό 

τρόπο προσέγγισης του πεδίου της  επιχειρηματικής ηθικής (business ethics) βάσει μιας τυπικής 

επιστημολογικής παρουσίασης των ερμηνευτικών διαστάσεων της ηθικής φιλοσοφίας. 

Ως επιχειρηματική ηθική λαμβάνεται το πεδίο διαμόρφωσης, σπουδής, και άσκησης ηθικών 

αρχών, πολιτικών και πρακτικών σε όλο το εύρος του επιχειρηματικού πράττειν. Η 

επιχειρηματική ηθική αναπτύσσεται ως διακριτός ακαδημαϊκός τομέας στις επιχειρηματικές 

σπουδές από τη δεκαετία του ‘80 και έπειτα. Όπως αναφέρει ο De George (2012, p. 352)i τη 

δεκαετία του ΄80 πολλοί από τους φιλόσοφους που είχαν ξεκινήσει τη συζήτηση για την ηθική 

στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα μετακινήθηκαν σε διακεκριμένες ακαδημαϊκές 

θέσεις των επιχειρηματικών σχολών (busines schools). Ωστόσο, στις επιχειρηματικές σχολές, 

συχνά, το πεδίο της επιχειρηματικής ηθικής, προσεγγίζεται περισσότερο ως ζήτημα 

«δεοντολογίας» για αυτό είναι ίσως χρήσιμη μια εισαγωγική, σε όρους επιστημολογίας, 

επισήμανση: η δεοντολογία θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένα υποσύνολο της ηθικής ερμηνείας, 

με άλλα λόγια, η δεοντολογία, δηλαδή το σύνολο των αρχών και κανόνων που προσδιορίσουν 

μια στάση, ατομική ή συλλογική, είναι μόνο ένα μέρος της ηθικής ερμηνευτικής διάστασης της 

ηθικής φιλοσοφίας βασιζόμενο κυρίως στην έννοια του καθήκοντος προσδιοριζόμενο σε ηθικά 

διαμορφωμένους ή υπό διαμόρφωση κανόνες. 

Στην ηθική φιλοσοφία, μπορούμε να διακρίνουμε τρία επίπεδα ανάλυσης οποιουδήποτε ηθικού 

λόγου: α) το μετα-ηθικό επίπεδο, β) το επίπεδο της κανονιστικής ηθικής, και γ) το επίπεδο της 

εφαρμοσμένης-ηθικής (Kagan, 1998, σελ. 2)ii. Η μετα-ηθική εξετάζει τη φύση ενός ηθικού λόγου. 

Η κανονιστική ηθική καθορίζει την ηθική πορεία των ενεργειών για την επίτευξη του ηθικού 

λόγου. Η εφαρμοσμένη ηθική επιθεωρεί την εφαρμογή της πολιτικής του ηθικού λόγου σε 

πραγματικές καταστάσεις.  

Η ηθική φιλοσοφία απαντά στην ερώτηση «ποιος είναι ο σωστός (καλός) τρόπος ζωής;». Η 

φιλοσοφική αυτή ερώτηση δεν έχει μια αποκλειστική απάντηση όπως είναι προφανές, ωστόσο, 

θα μπορούσε να εξεταστεί στο πεδίο της ηθικής φιλοσοφίας μέσα από ένα ερμηνευτικό τρίπολο 



στα παραπάνω τρία αλληλένδετα επίπεδα: Πολύ συνοπτικά: Στη συγκεκριμένη φιλοσοφική 

ερώτηση, το πεδίο της μετα-ηθικής εξετάζει τη φύση της «καλής ζωής», με αλλά λόγια, τι 

θεωρούμε ως σωστό τρόπο ζωής. Η κανονιστική ηθική πραγματεύεται και αξιολογεί τα μέσα 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη της «καλής ζωής». Η εφαρμοσμένη ηθική 

εστιάζει στη διερεύνηση της πρακτικής εφαρμογής. Είναι ίσως φανερό ότι τα μέσα και οι 

εφαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση δράσεις-ενέργειες συμφωνούν ή τείνουν να συμφωνούν με 

το τι ορίζεται στο επίπεδο της μετα-ηθικής ως σκοπός. Οι ερμηνευτικές διαστάσεις της ηθικής 

φιλοσοφίας σε σχέση με την ηθική ερώτηση της «καλής ζωής» θα μπορούσαν να αποτυπωθούν 

στο ακόλουθο σχήμα:  

 

Σχήμα: Ερμηνευτικές Διαστάσεις της Ηθική Φιλοσοφίας 

 

 

Οι ερμηνευτικές αυτές διαστάσεις εμφανίζουν ιστορικούς και κοινωνικούς προσδιορισμούς. 

Ιστορικούς διότι σε κάθε εποχή διαμορφώνονται συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές, 

κοινωνικές και θρησκευτικό-ηθικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, ο μεσαίωνας ήταν 

ΜΕΤΑ-ΗΘΙΚΗ

Ποια είναι η φύση της 
"καλής ζωής";

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ

Εφαρμογή & 
αναπαραγωγή των μέσων 
και των αποτελεσμάτων 
στο πλάισιο της "καλής 

ζωής" 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Ποιά πρέπει να είναι τα 
μέσα για την επίτευξη της 

"καλής ζωης";



θρησκοκρατούμενος και φεουδαλικά κοινωνικό-οικονομικά δομημένος, από τη βιομηχανική 

επανάσταση και εξής επικρατεί ο ορθολογισμός και ο καπιταλιστικός τύπος οργάνωσης της 

οικονομίας. Κοινωνικά, γιατί η κάθε κοινωνία, ακόμα και στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, 

σχηματίζει τους δικούς της αξιακούς κώδικες, και επιμέρους χαρακτηριστικά οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτική σύνθεσης.  

Αν μεταφέρουμε, τώρα, το προαναφερθέν φιλοσοφικό ερώτημα στο πεδίο της επιχειρηματικής 

ηθικής, αυτό θα διαμορφωθεί ως «ποια είναι η σωστή (καλή) άσκηση του επιχειρηματικού 

πράττειν;». 

Το επιχείρημα που τίθεται εδώ εδράζεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει πειστική απάντηση στο 

παραπάνω ερώτημα έξω από τη συνολική οικονομική και κοινωνική ηθική. Εφαρμόζοντας την 

ανάλυση του ηθικού λόγου βάσει των επιπέδων ανάλυσης της ηθικής φιλοσοφίας θα 

μπορούσαμε, σύντομα, να εξάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Το εκάστοτε οικονομικό, 

κοινωνικό και κατά επέκταση πολιτικό σύστημα προσδιορίζει σε επίπεδο μετά-ηθικής ή 

διαφορετικά σε επίπεδο σκοπού, τις αξίες, όπως για παράδειγμα το υπάρχον σύστημα καθορίζει 

ως υπέρτατη αξία την υλική ευημερία, την κατανάλωση, και το κέρδος. Σε δεύτερο επίπεδο - 

στο επίπεδο της κανονιστικής ηθικής - βρίσκονται τα μέσα, τα οποία στην περίπτωση του 

καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής μπορούν να κωδικοποιηθούν στη 

συσσώρευση του κεφαλαίου και στην επανεπένδυση. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, εντοπίζονται 

όλες εκείνες οι ενέργειες, δράσεις, δομές και λειτουργίες που εξυπηρετούν τους 

προαναφερόμενους σκοπούς και τα μέσα σε κάθε επιμέρους τομέα της πραγματικής 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης και αναπαράγουν το υφιστάμενο οικονομικό-

κοινωνικό μοντέλο.  

Βάσει των παραπάνω, η συζήτηση μοιραία μεταφέρεται από την επιχειρηματική ηθική στη 

συνολική ηθική. Άρα, όταν μιλάμε για επιχειρηματική ηθική είναι σώφρον να ορίζουμε το 

κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο ασκείται. Για αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για 

επιχειρηματική ηθική αποκομμένη από την εξέταση της επικρατούσας μετα-ηθικής διάστασης 

του συγκεκριμένου αναπτυξιακού μοντέλου ( τον σκοπό), την παραγωγική οργάνωση (τα μέσα), 

και το εφαρμοστικό επίπεδο συνθηκών που διαμορφώνονται και επιβάλλονται σε οικονομικό 



και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο (άτυποι και τυπικοί κανόνες, ιδεολογία, παραγωγικές σχέσεις 

κ.ο.κ.). 

Η συζήτηση για την επιχειρηματική ηθική συχνά επικεντρώνεται στο δεοντολογικό σκέλος, του 

τρόπου δηλαδή άσκησης της επιχειρηματικότητας και των επιμέρους επιχειρηματικών στάσεων 

και συμπεριφορών βάσει κανόνων, αφήνοντας εκτός της ανάλυσης τον μετα-ηθικό 

προσανατολισμό και τη συνολική ηθική που επικρατεί σε ένα οικονομικό-κοινωνικό σύστημα 

προκαθορισμένων σκοπών, μέσων και εφαρμοσμένων ηθικών. Συνεπώς, η ερμηνευτική της 

επιχειρηματικής ηθικής στο πλαίσιο των αναλυτικών διαστάσεων της ηθικής φιλοσοφίας θα μας 

έδινε μια περισσότερο ολιστική ερμηνευτική προσέγγιση προς την κατεύθυνση της αλήθειας. 
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