
ZNACZENIE ETYKI BIZNESOWEJ 

Celem jest pomoc uczniom w doskonaleniu umiejętności podejmowania etycznych decyzji w biznesie 

poprzez zapewnienie im ram, których mogą używać do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania 

problemów etycznych w podejmowaniu decyzji biznesowych. W tym procesie ważne są indywidualne 

wartości i etyka. Studiując etykę biznesu, zaczniesz  rozumieć, jak radzić sobie z konfliktami między ich 

osobistymi wartościami a wartościami organizacji. Wiele decyzji etycznych w biznesie jest bliskich. 

Często potrzeba wielu lat doświadczenia w danej branży, aby wiedzieć, co jest dopuszczalne. Nie 

podajemy etycznych odpowiedzi, zamiast tego staramy się przygotować Cię do podejmowania 

świadomych decyzji etycznych. Po pierwsze, nie moralizujemy, wskazując, co robić w określonej 

sytuacji. Po drugie, chociaż przedstawiamy przegląd filozofii moralnych i procesów decyzyjnych, nie 

narzucamy żadnej filozofii ani procesu jako najlepszej lub najbardziej etycznej. Po trzecie, sam tekst 

nie uczyni Cię bardziej etycznym ani nie powie , jak oceniać etyczne zachowanie innych. Jego celem 

jest raczej pomoc w zrozumieniu i wykorzystaniu ich obecnych wartości i przekonań w podejmowaniu 

decyzji biznesowych oraz zachęcenie wszystkich do zastanowienia się nad skutkami swoich decyzji dla 

biznesu i społeczeństwa. Wiele osób uważa, że etyki biznesu nie można się nauczyć. Chociaż nie 

twierdzimy, że uczymy etyki, sugerujemy, aby studiując etykę biznesu, dana osoba mogła poprawić 

podejmowanie decyzji etycznych poprzez identyfikację problemów etycznych i rozpoznanie 

dostępnych metod ich rozwiązania. System nagród organizacji może wzmacniać odpowiednie 

zachowanie i pomagać w kształtowaniu postaw i przekonań na temat ważnych kwestii. Na przykład 

sukces niektórych kampanii mających na celu położenie kresu dyskryminacji rasowej lub płciowej w 

miejscu pracy dowodzi, że postawy i zachowania można zmienić dzięki nowym informacjom, 

świadomości i wspólnym wartościom. 

Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie ze złożonymi kwestiami etyki biznesowej stała się 

istotnym priorytetem w firmach XXI wieku. W ostatnich latach wiele dobrze opublikowanych skandali 

spowodowało oburzenie społeczne na oszustwa i oszustwa w biznesie, a następnie żądanie poprawy 

etyki biznesowej i większej odpowiedzialności korporacyjnej. Rozgłos i debata wokół szeroko 

nagłośnionych błędów prawnych i etycznych w wielu znanych firmach uwydatniają potrzebę 

uwzględniania przez firmy etyki i odpowiedzialności we wszystkich decyzjach biznesowych. Z drugiej 

strony, większość etycznych biznesów, w których nie ma błędów etycznych lub jest ich niewiele, jest 

rzadko rozpoznawana w mediach za swoje postępowanie. Wyraźnie widoczne kwestie związane z 

etyką biznesową wpływają na stosunek opinii publicznej do biznesu i niszczą zaufanie. Decyzje etyczne 

są częścią codziennego życia osób pracujących w organizacjach. Etyka jest częścią procesu decyzyjnego 

na wszystkich poziomach pracy i zarządzania. Etyka biznesowa to nie tylko odosobniona kwestia 

osobista; kodeksy, zasady i nieformalna komunikacja dotycząca odpowiedzialnego postępowania są 

wbudowane w działania organizacji. Oznacza to, że etyczne lub nieetyczne postępowanie jest domeną 

każdego, kto pracuje w środowisku organizacyjnym. Podejmowanie dobrych decyzji etycznych jest tak 

samo ważne dla sukcesu biznesowego, jak opanowanie zarządzania, marketingu, finansów i decyzji 

księgowych. Podczas gdy edukacja i szkolenia kładą nacisk na funkcjonalne obszary biznesu, etyka 

biznesowa jest często postrzegana jako łatwa do opanowania, co dzieje się przy niewielkim wysiłku. 

Jest dokładnie odwrotnie. Decyzje z elementem etycznym to codzienność, która wymaga od ludzi 

identyfikacji problemów i szybkiego podejmowania decyzji. Etyczne zachowanie wymaga zrozumienia 

i zidentyfikowania problemów, obszarów ryzyka i podejść do dokonywania wyborów w środowisku 

organizacyjnym. Z drugiej strony ludzie mogą postępować nieetycznie, jeśli nie zidentyfikują problemu 

etycznego. Ślepota etyczna jest spowodowana przez osoby, które nie dostrzegają natury i złożoności 

swoich decyzji.  Niektóre podejścia do etyki biznesu uwzględniają jedynie pochodzenie filozoficzne 

jednostek i społeczne konsekwencje decyzji. Takie podejście nie uwzględnia złożonego środowiska 

organizacyjnego przedsiębiorstw i pragmatycznych problemów biznesowych. Z drugiej strony, nasze 



podejście jest kierownicze i obejmuje rzeczywiste decyzje, które mają wpływ na organizację i 

interesariuszy. Pomożemy Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób etyka biznesu jest praktykowana w 

świecie biznesu. Ważne jest, aby nauczyć się, jak podejmować decyzje w wewnętrznym środowisku 

organizacji, aby osiągać cele i rozwijać się zawodowo. Ale biznes nie istnieje w próżni. Jak już 

wspomniano, decyzje biznesowe mają wpływ na akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców i 

społeczeństwo. Decyzje etyczne muszą uwzględniać tych interesariuszy, ponieważ nieetyczne 

postępowanie może mieć negatywny wpływ na całe społeczeństwo. Nasze podejście koncentruje się 

na praktycznych konsekwencjach decyzji i pozytywnych wynikach, które mogą przyczynić się zarówno 

do sukcesu biznesowego, jak i całego społeczeństwa. Obszar etyki biznesowej dotyczy pytań o to, czy 

określone postępowanie i praktyki biznesowe są dopuszczalne. Na przykład, czy sprzedawca powinien 

pomijać fakty dotyczące słabego bezpieczeństwa produktu w prezentacji handlowej dla klienta? Czy 

księgowi powinni zgłaszać nieścisłości, które odkryli podczas audytu klienta, wiedząc, że firma 

audytorska zostanie prawdopodobnie zwolniona przez klienta za to? Czy producent opon 

samochodowych powinien celowo ukrywać obawy dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć masowego 

i kosztownego wycofywania opon? Bez względu na ich legalność, inni z pewnością ocenią działania 

podjęte w takich sytuacjach, jak dobre lub złe, etyczne lub nieetyczne. Ze swej natury dziedzina etyki 

biznesu jest kontrowersyjna i nie ma powszechnie przyjętego podejścia do rozwiązywania jej 

dylematów. Skandal związany z oszustwami na Harvardzie ujawnił to, co niektórzy uważają za kryzys w 

etyce. Około połowa studentów na kursie na Harvardzie rzekomo współpracowała przy teście w domu, 

pomimo wskazówek profesora, aby tego nie robić. Niektórzy studenci zostali również oskarżeni o 

plagiat, gdy odpowiedzi testowe okazały się podobne lub identyczne. Ponieważ ci uczniowie są 

jutrzejszymi liderami biznesu, niepokojący jest widok ich nieetycznych zachowań w tak prestiżowej 

szkole. Oprócz studentów szeroko udokumentowano również oszustwa wśród wykładowców. 

Skandale związane z oszustwami są szeroko rozpowszechnione w społeczności akademickiej. Zanim 

zaczniemy, ważne jest, aby przedstawić naszą filozofię. Po pierwsze, nie moralizujemy, mówiąc ci, co 

jest dobre, a co złe w określonej sytuacji, chociaż oferujemy podstawy normatywnych wytycznych 

dotyczących właściwego postępowania. Po drugie, chociaż przedstawiamy przegląd grupowych i 

indywidualnych procesów decyzyjnych, nie zalecamy żadnej filozofii ani procesu jako najlepszej lub 

najbardziej etycznej. Jednak podajemy wiele przykładów udanego podejmowania decyzji etycznych. 

Po trzecie, sam tekst nie uczyni cię bardziej etycznym ani nie powie ci, jak oceniać etyczne zachowanie 

innych. Jego celem jest raczej pomoc w zrozumieniu, wykorzystywaniu i doskonaleniu obecnych 

wartości i przekonań podczas podejmowania decyzji biznesowych, abyś mógł przemyśleć skutki tych 

decyzji dla biznesu i społeczeństwa. Ponadto ten tekst pomoże ci zrozumieć, co robią firmy, aby 

poprawić swoje etyczne postępowanie. W tym celu staramy się pomóc Ci nauczyć się rozpoznawać i 

rozwiązywać problemy etyczne w organizacjach biznesowych. Jako menadżer będziesz odpowiedzialny 

za swoje decyzje i etyczne postępowanie pracowników, których nadzorujesz. Z tego powodu 

zamieszczamy sekcję poświęconą etycznemu przywództwu. Ramy, które opracowujemy, koncentrują 

się na sposobie podejmowania decyzji etycznych w organizacji oraz na sposobach, w jakie firmy mogą 

poprawić swoje postępowanie etyczne. Ten proces jest bardziej złożony niż myślisz. Ludzie, którzy 

uważają, że wiedzą, jak podjąć „właściwą” decyzję, zwykle odczuwają większą niepewność co do 

własnych umiejętności decyzyjnych po zapoznaniu się z złożonością podejmowania decyzji etycznych. 

Jest to normalne zjawisko, ale pomożemy Ci ocenić własne wartości, a także wartości innych osób. 

Pomaga również zrozumieć zachęty występujące w miejscu pracy, które zmieniają sposób 

podejmowania decyzji w biznesie i w domu. Najpierw opracujemy definicję etyki biznesowej i 

omówimy, dlaczego stała się ona ważnym tematem w edukacji biznesowej. Omawiamy również, 

dlaczego studiowanie etyki biznesu może być korzystne. Następnie przyjrzymy się ewolucji etyki 

biznesu w Ameryce Północnej. Następnie badamy korzyści płynące z etycznego podejmowania decyzji 

dla firm. Na koniec przedstawiamy krótki przegląd ram, których używamy do badania etyki biznesowe. 



DEFINICJA ETYKI BIZNESU 

Aby zrozumieć etykę biznesową, musisz najpierw zdać sobie sprawę, że większość ludzi nie ma 

konkretnych definicji, których używa do definiowania kwestii związanych z etyką. Pojęcia moralność, 

zasady, wartości i etyka są często używane zamiennie i przekonasz się, że dotyczy to również firm. W 

związku z tym istnieje wiele nieporozumień w tym temacie. Aby pomóc Ci zrozumieć te różnice, 

omówiliśmy te warunki. Dla naszych celów moralność odnosi się do osobistej filozofii danej osoby na 

temat tego, co jest dobre, a co złe. Ważną kwestią jest to, że kiedy mówi się o moralności, jest ona 

osobista lub pojedyncza. Zasady moralne, twoje filozofie lub zestawy wartości dobra i zła odnoszą się 

tylko do ciebie i ciebie. Możesz wykorzystać swoje osobiste przekonania moralne przy podejmowaniu 

decyzji etycznych w dowolnym kontekście. Etyka biznesowa obejmuje zasady, wartości i normy 

organizacyjne, które mogą wynikać z poszczególnych osób, oświadczeń organizacyjnych lub z systemu 

prawnego, który kieruje przede wszystkim zachowaniem jednostek i grup w biznesie. Zasady to 

specyficzne i wszechobecne granice zachowań, których nie należy naruszać. Zasady często stają się 

podstawą reguł. Niektóre przykłady zasad mogą obejmować prawa człowieka, wolność słowa i 

podstawy sprawiedliwości. Wartości to trwałe przekonania i ideały, które są egzekwowane społecznie. 

Kilka pożądanych lub etycznych wartości dla dzisiejszego biznesu to praca zespołowa, zaufanie i 

uczciwość. Takie wartości są często oparte na najlepszych praktykach organizacyjnych lub branżowych. 

Inwestorzy, pracownicy, klienci, grupy interesu, system prawny i społeczność często określają, czy 

określone działanie lub norma jest etyczna czy nieetyczna. Chociaż te grupy wpływają na ustalanie, co 

jest etyczne, a co nieetyczne dla biznesu, mogą też być ze sobą w konflikcie. Mimo że taka jest 

rzeczywistość biznesowa i takie grupy niekoniecznie muszą mieć rację, ich oceny wpływają na 

akceptację lub odrzucenie praktyk biznesowych przez społeczeństwo. Etyka jest definiowana jako 

zachowanie lub decyzje podejmowane w ramach wartości grupy. W naszym przypadku rozmawiamy o 

decyzjach podejmowanych w biznesie przez grupy osób reprezentujących organizację biznesową. 

Ponieważ Sąd Najwyższy określił firmy jako posiadające ograniczone prawa indywidualne, logiczne jest, 

że takie grupy mają tożsamość, która obejmuje podstawowe wartości. Nazywa się to częścią kultury 

korporacyjnej. W ramach tej kultury istnieją zasady i przepisy, zarówno pisemne, jak i niepisane, które 

określają, jakie decyzje pracownicy uważają za dobre, a jakie złe w odniesieniu do firmy. Takie dobre / 

złe, dobre / złe oceny są ocenami organizacji i są definiowane jako jej etyka (lub w tym przypadku etyka 

biznesowa). Jedna różnica między decyzją zwykłą a decyzją etyczną polega na „punkcie, w którym 

przyjęte zasady już nie służą, a decydent staje przed odpowiedzialnością za wyważenie wartości i 

wydanie orzeczenia w sytuacji, która nie jest taka sama jak każda inna. z którym się wcześniej spotkał 

”. Kolejna różnica dotyczy stopnia, w jakim decydenci kładą nacisk na własne wartości i praktyki 

przyjęte w firmie. W konsekwencji wartości i sądy odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji 

etycznych. Opierając się na tych definicjach, zaczynamy opracowywać koncepcję etyki biznesowej. 

Większość ludzi zgadza się, że firmy powinny zatrudniać osoby o zdrowych zasadach moralnych. Jednak 

przy stosowaniu etyki w biznesie należy wziąć pod uwagę pewne szczególne aspekty. Po pierwsze, aby 

przetrwać, firmy muszą zarabiać. Jeśli jednak zyski są realizowane poprzez niewłaściwe postępowanie, 

życie organizacji może ulec skróceniu. Peregrine Financial Group upadła po tym, jak firma wykorzystała 

oszustwo do przejęcia ponad 100 milionów dolarów od inwestorów w ciągu 20 lat, a dyrektor 

generalny wykorzystał fałszywe sprawozdania finansowe, aby zatuszować oszustwo. Po drugie, firmy 

muszą zrównoważyć swoje pragnienie zysku z potrzebami i pragnieniami społeczeństwa. Dobra 

wiadomość jest taka, że najbardziej etyczne firmy na świecie często mają doskonałe wyniki na giełdach. 

Aby zająć się tymi wyjątkowymi aspektami świata biznesu, społeczeństwo opracowało zasady - 

zarówno prawne, jak i dorozumiane - kierujące firmami w ich wysiłkach zmierzających do osiągnięcia 

zysków w sposób, który nie szkodzi jednostkom ani społeczeństwu i nie przyczynia się do dobrobytu 

gospodarczego. 



DLACZEGO BADAĆ ETYKĘ BIZNESU? 

Kryzys etyki biznesowej 

Jak już wspomnieliśmy, wykroczenia etyczne stały się dziś głównym problemem w biznesie. Ethics 

Resource Center przeprowadza Krajowe badanie etyki biznesowej (NBES) na około 3000 

pracownikACH w USA w celu zebrania wiarygodnych danych na temat kluczowych wyników w zakresie 

etyki i zgodności oraz w celu zidentyfikowania i lepszego zrozumienia kwestii etycznych, które są ważne 

dla pracowników. NBES ustalił, że 45 procent pracowników zgłosiło zaobserwowanie przynajmniej 

jednego rodzaju wykroczenia. Około 65 procent zgłosiło niewłaściwe postępowanie kierownictwu, 

wzrost z poprzednich lat. W dużej mierze w odpowiedzi na kryzys finansowy decyzje i działania 

biznesowe zostały poddane większej kontroli wielu różnych podmiotów, w tym konsumentów, 

pracowników, inwestorów, rządowych organów regulacyjnych i specjalnych grup interesu. Na przykład 

organy regulacyjne dokładnie przeanalizowały kontrolę ryzyka w JP Morgan Chase, aby zbadać, czy w 

jej systemie nie ma słabych punktów, które pozwoliły firmie na poniesienie miliardowych strat w 

wyniku działań handlowych wysokiego ryzyka. W innym dochodzeniu organy regulacyjne wskazały na 

słabości praktyk JP Morgan w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Organy regulacyjne poddają 

duże instytucje finansowe dokładniejszej kontroli, mając na celu ochronę konsumentów i akcjonariuszy 

przed nieuczciwymi praktykami finansowymi. Instytucje finansowe i banki mają jedne z najniższych 

ocen, co wskazuje, że sektor finansowy nie był w stanie przywrócić swojej reputacji od ostatniej recesji. 

Bez wątpienia negatywny rozgłos związany z poważnymi wykroczeniami obniżył zaufanie publiczne do 

niektórych sektorów biznesu. Zmniejszone zaufanie prowadzi do zmniejszenia satysfakcji i lojalności 

klientów, co z kolei może mieć negatywny wpływ na firmę lub branżę.  

Konkretne problemy 

Niewłaściwe wykorzystanie zasobów firmy, obraźliwe zachowanie, nękanie, oszustwa księgowe, 

konflikty interesów, wadliwe produkty, łapówkarstwo i kradzież pracowników to problemy 

wymieniane jako dowód obniżenia standardów etycznych. Na przykład Chesapeake Energy otrzymało 

negatywny rozgłos po ujawnieniu, że dyrektor generalny Aubrey McClendon miał wyjątkową zaletę 

nabycia niewielkiego udziału w każdej studni naftowej, którą wywiercił Chesapeake. Jednak aby pokryć 

koszty, McClendon zabezpieczył pożyczki od firm, z których część była inwestorami w Chesapeake. 

Stanowiło to ogromny konflikt interesów, a wynikająca z tego krytyka spowodowała, że Chesapeake 

wyeliminował ten profit. McClendon został później zmuszony do rezygnacji. Inne kwestie etyczne 

dotyczą uznania interesów społeczności i społeczeństwa. Na przykład firma Whole Foods znalazła się 

w obliczu ogromnej presji, kiedy przejęła skupiony na latynosach rynek Hi-Lo w Jamaica Plains w stanie 

Massachusetts. Wielu mieszkańców gminy obawiało się, że obecność ekskluzywnej sieci spożywczej 

wyprze mieszkańców społeczności o niższych dochodach, których nie stać na droższe produkty 

spożywcze Whole Foods. Sprzeciw wobec Whole Foods utrzymywał się nawet po założeniu sklepu, 

kiedy lokalny komitet doradczy zasugerował odrzucenie prośby sklepu o dodanie miejsc siedzących w 

pomieszczeniach i na zewnątrz. To pokazuje, że społeczność jest głównym interesariuszem. Chociaż 

duże firmy, takie jak Whole Foods, mają znaczną władzę, presja ze strony społeczności nadal ogranicza 

ich możliwości. Etyka odgrywa również ważną rolę w sektorze publicznym. W rządzie kilku polityków i 

wysokich rangą urzędników spotkało się z negatywnym rozgłosem, a niektórzy zrezygnowali z niełaską 

z powodu niedyskrecji etycznych. Były gubernator Illinois Rod Blagojevich został skazany na 14 lat 

więzienia za korupcję podczas sprawowania urzędu, w tym za próbę „sprzedania” miejsca w Senacie 

stanu Illinois, zwolnionego przez Baracka Obamę, gdy został prezydentem. Skandal Blagojevicha 

pokazuje, że etyczne zachowanie należy aktywnie praktykować na wszystkich poziomach 

społeczeństwa. Każda organizacja ma potencjał do nieetycznego zachowania. Na przykład sekretarz 

obrony Leon Panetta nakazał przegląd etyki wojskowej po ujawnieniu potencjalnych niedyskrecji ze 



strony najwyższych dowódców wojskowych. Dochodzenia w sprawie niewłaściwych relacji 

najwyższego personelu wojskowego, w tym pozamałżeńskiego romansu byłego dyrektora Centralnego 

Wywiadu Davida Petraeusa, mogą zaszkodzić reputacji wojska. Według Panetty wyżsi oficerowie 

wojskowi mają obowiązek wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafią, a także wykazywać wysokie 

standardy etyczne w swoim zachowaniu osobistym i obchodzeniu się z zasobami rządowymi. Nawet 

sport może podlegać błędom etycznym. Znany mistrz kolarstwa Lance Armstrong został pozbawiony 

tytułów Tour de France po tym, jak Amerykańska Agencja Antydopingowa znalazła dowody, że 

Armstrong uczestniczył w dużym programie nielegalnych narkotyków przez ponad dekadę. Inny 

dylemat etyczny w sporcie pojawił się, gdy wniesiono szereg pozwów przeciwko National Football 

League (NFL), zarzucając im ukrywanie ryzyka i długotrwałych szkód, które mogą wystąpić w wyniku 

wstrząsu mózgu podczas meczów. Niezależnie od tego, czy są podejmowane w sferze biznesu, polityki, 

nauki czy sportu, większość decyzji ocenia się jako słuszną lub złą, etyczną lub nieetyczną. Bez względu 

na to, co dana osoba myśli o konkretnym działaniu, jeśli społeczeństwo uzna je za nieetyczne lub złe, 

zwykle następuje nowe ustawodawstwo. Niezależnie od tego, czy jest to poprawne, czy nie, ocena ta 

bezpośrednio wpływa na zdolność firmy do osiągania jej celów biznesowych. Należy mieć świadomość, 

że społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne wobec wątpliwych praktyk konsumenckich niż podobnych 

praktyk biznesowych. Podwójne standardy przynajmniej częściowo wynikają z różnic w zamożności i 

sukcesu między przedsiębiorstwami a konsumentami. Im większa firma odnosi sukcesy, tym bardziej 

opinia publiczna jest krytyczna w przypadku wystąpienia niewłaściwego postępowania. Tylko z tego 

powodu ważne jest zrozumienie etyki biznesowej i rozpoznanie kwestii etycznych 

Powody studiowania etyki biznesowej 

Studiowanie etyki biznesu jest cenne z kilku powodów. Etyka biznesowa nie jest jedynie przedłużeniem 

osobistej etyki jednostki. Wiele osób uważa, że jeśli firma zatrudnia dobrych ludzi o silnych wartościach 

etycznych, będzie to organizacja „dobrego obywatela”. Ale jak pokazujemy w tym tekście, osobiste 

wartości moralne jednostki są tylko jednym z czynników etycznego procesu podejmowania decyzji. To 

prawda, że wartości moralne można zastosować w różnych sytuacjach życiowych, a niektórzy nie 

odróżniają codziennych problemów etycznych od biznesowych. 

Naszym celem jest jednak stosowanie zasad, wartości i standardów w kontekście biznesowym. Wiele 

ważnych kwestii nie jest związanych z kontekstem biznesowym, chociaż pozostają złożonymi 

dylematami moralnymi w życiu człowieka. Na przykład, chociaż aborcja i klonowanie ludzi są kwestiami 

moralnymi, nie są problemem w większości organizacji biznesowych. Specjaliści z każdej dziedziny, w 

tym biznesu, muszą radzić sobie z osobistymi dylematami moralnymi, ponieważ takie dylematy 

wpływają na zdolność każdego do wykonywania pracy. Zwykle biznes nie narzuca moralności. Taka 

polityka byłaby nielegalna. Tylko wtedy, gdy moralność danej osoby wpływa na jej wyniki w pracy, ma 

to związek z etyką biznesową. Samo bycie dobrym człowiekiem i posiadanie solidnych wartości 

osobistych może nie wystarczyć do rozwiązania problemów etycznych, które pojawiają się w 

organizacji biznesowej. Chociaż często zakłada się, że prawdomówność, uczciwość, uczciwość i 

otwartość są oczywiste i akceptowane, decyzje dotyczące strategii biznesowej wymagają złożonych i 

szczegółowych dyskusji. Na przykład toczy się poważna debata na temat tego, co stanowi przepisy 

antymonopolowe, oszukańcze reklamy i naruszenia ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. 

Wysoki poziom osobistego rozwoju moralnego może nie przeszkodzić jednostce w naruszaniu prawa 

w skomplikowanym kontekście organizacyjnym, w którym nawet doświadczeni prawnicy dyskutują o 

dokładnym znaczeniu prawa. Na przykład Sąd Najwyższy uchylił wyrok przeciwko tajskiemu 

studentowi, który sprzedawał zagraniczne podręczniki w Stanach Zjednoczonych po niższych kosztach 

niż książki sprzedawane przez wydawców. Student kupował podręczniki opracowane na zagraniczne 

rynki za granicą i odsprzedawał je w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy zwykle ludzie mają prawo do 



odsprzedaży praw autorskich przedmiotów, które kupili legalnie, sądy uznały, że działania 

tajlandzkiego studenta naruszyły prawo zabraniające importu materiałów chronionych prawem 

autorskim bez zgody właściciela praw autorskich. Jednak Sąd Najwyższy odrzucił argumenty i orzekł na 

korzyść studenta. Niektóre podejścia do etyki biznesu zakładają, że szkolenie w zakresie etyki jest 

przeznaczone dla osób, których osobisty rozwój moralny jest niedopuszczalny, ale tak nie jest. 

Ponieważ organizacje są zróżnicowane kulturowo i należy szanować moralność osobistą, zapewnienie 

zbiorowego porozumienia w sprawie etyki organizacyjnej (to znaczy kodeksów, które w rozsądny 

sposób mogą zapobiegać niewłaściwemu postępowaniu) jest tak samo ważne, jak każdy inny wysiłek, 

jaki może podjąć kierownictwo organizacji. Wiele osób z ograniczonym doświadczeniem biznesowym 

nagle zaczyna podejmować decyzje dotyczące jakości produktu, reklamy, cen, technik sprzedaży, 

praktyk zatrudniania i kontroli zanieczyszczeń. Wartości, których nauczyli się od rodziny, religii i szkoły, 

mogą nie dostarczać szczegółowych wskazówek dotyczących tych złożonych decyzji biznesowych. 

Innymi słowy, doświadczenia i decyzje danej osoby w domu, w szkole i w społeczności mogą znacznie 

różnić się od jej doświadczeń i decyzji w pracy. Wiele decyzji dotyczących etyki biznesowej jest bliskich. 

Ponadto odpowiedzialność kierownictwa za postępowanie innych wymaga znajomości procesów i 

systemów etyki oraz zgodności. Aby wiedzieć, co jest dopuszczalne, może być wymagane wieloletnie 

doświadczenie w danej branży. Na przykład, kiedy twierdzenia reklamowe są bardziej przesadzone niż 

prawda? Kiedy taka przesada staje się nieetyczna? Kiedy firma Zale Corp. twierdziła, że jej diamenty 

Celebration Fire były „najbardziej błyskotliwymi diamentami na świecie”, automatycznie zasugerował, 

że diamenty konkurencji nie są tak genialne. Firma Sterling Jeweler’s Inc. złożyła pozew, twierdząc, że 

Zale angażuje się w fałszywą reklamę. Sędzia odmówił zablokowania reklam Zale, ponieważ nie było 

wystarczających dowodów na to, że reklamy zaszkodziły w jakikolwiek sposób firmie Sterlinga. 

Wydawałoby się, że jest to przykład zaciągania się lub przesadnego twierdzenia, że klienci 

niekoniecznie powinni traktować poważnie, a nie poważną próbę wprowadzenia w błąd. Studiowanie 

etyki biznesu pomoże ci zacząć identyfikować problemy etyczne, gdy się pojawią  i rozpoznać dostępne 

podejścia do ich rozwiązania. Dowiesz się więcej o etycznym procesie podejmowania decyzji oraz o 

sposobach promowania etycznego zachowania w Twojej organizacji. Studiując etykę biznesu, możesz 

także zacząć rozumieć, jak radzić sobie z konfliktami między własnymi osobistymi wartościami a 

wartościami organizacji, w której pracujesz. 

ROZWÓJ ETYKI BIZNESOWEJ 

Badanie etyki biznesu w Ameryce Północnej ewoluowało przez pięć odrębnych etapów - (1) przed 1960 

r., (2) w latach 60., (3) w latach 70., (4) w latach 80. i (5) w latach 90. - i nadal ewoluuje w XXI wieku.  

Przed 1960 rokiem Stany Zjednoczone przeszły kilka bolesnych faz kwestionowania koncepcji 

kapitalizmu. W latach dwudziestych ruch postępowy próbował zapewnić obywatelom „płacę 

wystarczającą na utrzymanie”, definiowaną jako dochód wystarczający na edukację, rekreację, zdrowie 

i emeryturę. Przedsiębiorstwa poproszono o sprawdzenie nieuzasadnionych podwyżek cen i wszelkich 

innych praktyk, które mogłyby zaszkodzić płacy wystarczającej na utrzymanie rodziny. W latach 

trzydziestych XX wieku pojawił się Nowy Ład, który obwiniał biznes za problemy gospodarcze kraju. 

Biznes został poproszony o ściślejszą współpracę z rządem w celu zwiększenia dochodów rodziny. W 

latach pięćdziesiątych New Deal przekształcił się w Fair Deal prezydenta Harry'ego S. Trumana, 

program, który definiował takie kwestie, jak prawa obywatelskie i odpowiedzialność za środowisko, 

jako kwestie etyczne, którymi muszą się zająć firmy. Do 1960 r. kwestie etyczne związane z biznesem 

były często dyskutowane na gruncie teologii lub filozofii lub w sferze stosunków prawnych i 

konkurencyjnych. Przywódcy religijni poruszyli kwestię godziwych wynagrodzeń, praktyk pracy i 

moralności kapitalizmu. Na przykład katolicka etyka społeczna, wyrażona w serii papieskich encyklik, 

obejmowała troskę o moralność w biznesie, prawa pracownicze i płace wystarczające na utrzymanie; 



dla wartości humanistycznych, a nie materialistycznych; i dla poprawy warunków ubogich. 

Protestancka etyka pracy zachęcała jednostki do skromności, ciężkiej pracy i osiągnięcia sukcesu w 

systemie kapitalistycznym. Takie tradycje religijne stały się podstawą przyszłej dziedziny etyki biznesu. 

Pierwsza książka o etyce biznesu została opublikowana w 1937 roku przez Franka Chapmana Sharpa i 

Philipa G. Foxa. Autorzy podzielili swoją książkę na cztery części: uczciwa obsługa, uczciwe traktowanie 

konkurentów, uczciwa cena i postęp moralny w świecie biznesu. Ten wczesny podręcznik omawia idee 

etyczne oparte w dużej mierze na teoriach ekonomicznych i filozofiach moralnych. Jednak tytuły sekcji 

wskazują, że autorzy uwzględniają również różnych interesariuszy. Przede wszystkim konkurenci i 

klienci są głównymi zainteresowanymi stronami, ale tekst określa również akcjonariuszy, 

pracowników, partnerów biznesowych, takich jak dostawcy i agencje rządowe. Chociaż teoria 

orientacji na interesariuszy nie będzie ewoluować jeszcze przez wiele lat, ten najwcześniejszy 

podręcznik etyki biznesu pokazuje konieczność etycznego traktowania różnych interesariuszy. 

Lata 60-te: wzrost problemów społecznych w biznesie 

W latach sześćdziesiątych społeczeństwo amerykańskie było świadkiem rozwoju trendu anty-

biznesowego, ponieważ wielu krytyków zaatakowało partykularne interesy kontrolujące ekonomiczne 

i polityczne aspekty społeczeństwa - tak zwany kompleks militarno-przemysłowy. W latach 

sześćdziesiątych XX wieku upadły centra miast i narastały problemy ekologiczne, takie jak 

zanieczyszczenie i usuwanie toksycznych i nuklearnych odpadów. W tym okresie narodził się również 

konsumpcjonizm - działania podejmowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje w celu 

ochrony ich praw jako konsumentów. W 1962 roku prezydent John F. Kennedy wygłosił „Specjalne 

przesłanie w sprawie ochrony interesów konsumentów”, w którym określono cztery podstawowe 

prawa konsumenta: prawo do bezpieczeństwa, prawo do informacji, prawo wyboru i prawo do bycia 

wysłuchanym. Stały się one znane jako Karta Praw Konsumentów. Uważa się, że współczesny ruch 

konsumencki rozpoczął się w 1965 roku wraz z publikacją Ralpha Nadera Unsafe at Any Speed, w której 

krytykowano przemysł samochodowy jako całość, a zwłaszcza General Motors Corporation (GM), za 

przedkładanie zysków i stylu przed życie i bezpieczeństwo. GM Corvair był głównym celem krytyki 

Nadera. Jego organizacja ochrony konsumentów, popularnie znana jako Nader’s Raiders, z 

powodzeniem walczyła o przepisy wymagające od producentów samochodów wyposażania 

samochodów w pasy bezpieczeństwa, wyściełane deski rozdzielcze, mocniejsze zamki drzwi, zagłówki, 

nietłukące szyby przednie i składane kolumny kierownicy. Działacze konsumenccy pomogli również w 

zabezpieczeniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów, takich jak ustawa o zdrowiu mięsa z 

1967 r., Ustawa o kontroli promieniowania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa z 1968 r., Ustawa o 

czystej wodzie z 1972 r. I ustawa o substancjach toksycznych z 1976 r. Po Kennedym przyszedł 

prezydent Lyndon B. Johnson i „Great Society”, seria programów, które rozszerzyły narodowy 

kapitalizm i powiedziały środowisku biznesowemu, że obowiązkiem rządu Stanów Zjednoczonych jest 

zapewnienie wszystkim obywatelom pewnego stopnia stabilności gospodarczej, równości i 

sprawiedliwości społecznej. Działania, które mogą destabilizować gospodarkę lub dyskryminować 

jakąkolwiek klasę obywateli, zaczęto postrzegać jako nieetyczne i niezgodne z prawem. 

Lata 70-te: Etyka biznesowa jako wyłaniająca się dziedzina 

Etyka biznesu zaczęła się rozwijać jako kierunek studiów w latach 70. Teolodzy i filozofowie położyli 

podwaliny, sugerując, że pewne zasady moralne można zastosować w działalności gospodarczej. 

Korzystając z tej podstawy, profesorowie biznesu zaczęli uczyć i pisać o społecznej odpowiedzialności 

biznesu, zobowiązaniu organizacji do maksymalizowania pozytywnego wpływu na interesariuszy i 

minimalizowania negatywnego wpływu. Filozofowie zwiększyli swoje zaangażowanie, stosując teorię 

etyczną i analizę filozoficzną do konstruowania dyscypliny etyki biznesu. Firmy stały się bardziej 

zainteresowane swoim publicznym wizerunkiem, a wraz ze wzrostem wymagań społecznych wiele firm 



zdało sobie sprawę, że muszą bardziej bezpośrednio zająć się kwestiami etycznymi. Skandal Watergate 

przeprowadzony przez administrację Nixona skupił zainteresowanie opinii publicznej na znaczeniu 

etyki w rządzie. Zorganizowano konferencje, na których omówiono odpowiedzialność społeczną i 

kwestie etyczne w biznesie. Powstały ośrodki zajmujące się zagadnieniami etyki biznesu. Spotkania 

interdyscyplinarne zgromadziły profesorów biznesu, teologów, filozofów i biznesmenów. Prezydent 

Jimmy Carter próbował skupić się na osobistych i administracyjnych wysiłkach na rzecz przestrzegania 

zasad etycznych w rządzie. Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych została uchwalona 

podczas jego administracji, przez co nielegalne jest przekupywanie urzędników państwowych z innych 

krajów przez firmy amerykańskie. Dziś to prawo jest najwyższym priorytetem Departamentu 

Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Pod koniec lat 70. XX wieku pojawiło się wiele poważnych 

problemów etycznych, w tym przekupstwo, oszukańcza reklama, zmowa cenowa, bezpieczeństwo 

produktów i ekologia. Etyka biznesu stała się powszechnym wyrazem. Naukowcy akademiccy starali 

się zidentyfikować problemy etyczne i opisać, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wybrać działanie w 

określonych sytuacjach. Podjęto jednak tylko ograniczone wysiłki, aby opisać, jak działał proces 

podejmowania decyzji etycznych i zidentyfikować wiele zmiennych, które wpływają na ten proces w 

organizacjach. 

Lata 80-te: Konsolidacja 

W latach 80. naukowcy i praktycy biznesu uznawali etykę biznesu za kierunek studiów, a rosnąca i 

zróżnicowana grupa instytucji o różnorodnych zainteresowaniach promowała ją. Ośrodki etyki biznesu 

zapewniły publikacje, kursy, konferencje i seminaria. R. Edward Freeman był jednym z pierwszych 

naukowców, którzy byli pionierami koncepcji interesariuszy jako teorii fundamentalnej dla decyzji 

dotyczących etyki biznesu. Freeman zdefiniował interesariuszy jako „każdą grupę lub osobę, która 

może wpływać lub jest pod wpływem osiągania celów organizacji”. Obrona teorii interesariuszy przez 

Freemana miała duży wpływ na zarządzanie strategiczne i poglądy korporacji na ich obowiązki. Etyka 

biznesowa była również ważnym przedmiotem troski wiodących firm, takich jak General Electric, 

Hershey Foods, General Motors, IBM, Caterpillar i S. C. Johnson & Son, Inc. Wiele z tych firm powołało 

komitety ds. Etyki i polityki społecznej, zajmujące się kwestiami etycznymi. W latach osiemdziesiątych 

XX wieku opracowano Inicjatywę Przemysłu Obronnego na temat etyki i postępowania w biznesie (DII), 

aby kierować korporacyjnym wsparciem dla etycznego postępowania. W 1986 r. 18 wykonawców z 

sektora obronnego opracowało zasady dotyczące etyki i postępowania w biznesie. Od tego czasu 

organizacja rozrosła się do prawie 50 członków. Wysiłek ten stworzył metodę omawiania najlepszych 

praktyk i taktyk pracy, aby połączyć praktyki i politykę organizacyjną z skutecznym przestrzeganiem 

zasad etycznych. DII zawiera sześć zasad. Po pierwsze, DII wspiera kodeksy postępowania i ich 

powszechną dystrybucję. Te kodeksy postępowania muszą być zrozumiałe i szczegółowo obejmować 

ich bardziej merytoryczne obszary. Po drugie, od firm członkowskich oczekuje się, że będą zapewniać 

swoim pracownikom szkolenia z zakresu etyki, a także zapewniać ciągłe wsparcie między okresami 

szkoleniowymi. Po trzecie, kontrahenci zbrojeniowi muszą stworzyć otwartą atmosferę, w której 

pracownicy czują się komfortowo zgłaszając naruszenia bez obawy o karę. Po czwarte, firmy muszą 

przeprowadzać szeroko zakrojone audyty wewnętrzne oraz opracowywać skuteczne raporty 

wewnętrzne i plany dobrowolnego ujawniania informacji. Po piąte, DII nalega, aby firmy członkowskie 

zachowały integralność przemysłu obronnego. Po szóste, firmy członkowskie muszą przyjąć filozofię 

odpowiedzialności publicznej. Lata osiemdziesiąte zapoczątkowały erę Reagana-Busha, wraz z 

towarzyszącym jej przekonaniem, że samoregulacja, a nie regulacja przez rząd, leży w interesie 

publicznym. Wiele ceł i barier handlowych zostało zniesionych, a przedsiębiorstwa zaczęły się łączyć i 

sprzedawać w coraz bardziej globalnej atmosferze. Tak więc, podczas gdy szkoły biznesu oferowały 

kursy z etyki biznesu, zasady prowadzenia biznesu zmieniały się w fenomenalnym tempie z powodu 

mniejszej liczby regulacji. Korporacje, które kiedyś miały siedziby krajowe, zaczęły działać na arenie 



międzynarodowej i znalazły się w strukturach wartości, w których nie obowiązują już przyjęte zasady 

postępowania biznesowego. 

Lata 90 -te: Instytucjonalizacja etyki biznesowej 

Administracja prezydenta Billa Clintona nadal wspierała samoregulację i wolny handel. Jednak podjęcie 

bezprecedensowych działań rządu wymagało jednak rozwiązania problemów społecznych związanych 

ze zdrowiem, takich jak palenie przez nastolatków. Jej propozycje obejmowały ograniczenie reklamy 

papierosów, zakaz sprzedaży w automatach do sprzedaży papierosów i zaprzestanie używania logo 

papierosów w związku z wydarzeniami sportowymi. Clinton mianował również Arthura Levitta na 

przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 1993 r. Levitt bezskutecznie forsował 

wiele reform, które, gdyby zostały przyjęte, mogłyby zapobiec skandalom etycznym księgowym, 

których przykładem były firmy Enron i WorldCom na początku XXI wieku. 

Federalne Wytyczne Skazujące dla Organizacji (FSGO), zatwierdzone przez Kongres w listopadzie 1991 

r., Nadały ton organizacyjnym programom przestrzegania etyki w latach dziewięćdziesiątych. 

Wytyczne, które były oparte na sześciu zasadach DII28, otworzyły nowy grunt, kodyfikując w prawie 

zachęt do nagradzania organizacji za podejmowanie działań zapobiegających nadużyciom, takich jak 

opracowanie skutecznych wewnętrznych programów przestrzegania prawa i etyki. Postanowienia 

zawarte w wytycznych łagodzą kary dla firm dążących do wykorzenienia niewłaściwego postępowania 

i ustanowienia wysokich standardów etycznych i prawnych. Z drugiej strony, w ramach FSGO, jeśli 

firma nie posiada skutecznego programu przestrzegania zasad etycznych, a jej pracownicy naruszają 

prawo, może zostać pociągnięta do surowych kar. Wytyczne koncentrują się na firmach podejmujących 

działania mające na celu zapobieganie i wykrywanie nadużyć biznesowych we współpracy z regulacjami 

rządowymi. Sercem FSGO jest podejście kija i marchewki; oznacza to, że podejmując działania 

zapobiegawcze przeciwko niewłaściwemu postępowaniu, firma może uniknąć uciążliwych kar w 

przypadku naruszenia. Mechaniczne podejście z wykorzystaniem logiki legalistycznej nie wystarczy, 

aby uniknąć poważnych kar. Firma musi rozwijać wartości korporacyjne, egzekwować własny kodeks 

etyczny i starać się zapobiegać niewłaściwemu postępowaniu. Prawie co roku wprowadza nowe 

zmiany. 

XXI wiek etyki biznesowej 

Chociaż etyka biznesowa wydawała się bardziej zinstytucjonalizowana w latach 90-tych XX wieku, na 

początku XXI wieku pojawiły się nowe dowody na to, że więcej niż kilku dyrektorów i menedżerów nie 

w pełni zaakceptowało społeczne pragnienie wysokich standardów etycznych. Po tym, jak George W. 

Bush został prezydentem w 2001 r., szeroko nagłośnione korporacyjne wykroczenia w Enron, 

WorldCom, Halliburton i firmie księgowej Arthur Andersen skłoniły rząd i opinię publiczną do 

poszukiwania nowych sposobów zachęcania do etycznego postępowania. Skandale księgowe, 

zwłaszcza fałszowanie sprawozdań finansowych, stały się częścią kultury wielu firm. Firmy spoza 

Stanów Zjednoczonych, takie jak Royal Ahold w Holandii i Parmalat we Włoszech, stały się głównymi 

przykładami globalnych oszustw księgowych. Chociaż administracja Busha próbowała zminimalizować 

regulacje rządowe, wydawało się, że nie ma alternatywy dla rozwijania bardziej regulacyjnego nadzoru 

biznesu. Takie nadużycia zwiększyły społeczne i polityczne żądania poprawy standardów etycznych w 

biznesie. Aby zaradzić utracie zaufania do sprawozdawczości finansowej i etyki korporacyjnej, w 2002 

r. Kongres przyjął ustawę Sarbanes – Oxley, najdalej idącą zmianę w zakresie kontroli organizacyjnej i 

przepisów księgowych od czasu ustawy o papierach wartościowych i giełdach z 1934 r. Nowe prawo 

spowodowało oszustwa związane z papierami wartościowymi przestępstwo i zaostrzone kary za 

oszustwa korporacyjne. Utworzono również radę nadzorującą rachunkowość, która wymaga od 

korporacji ustanowienia kodeksów etyki sprawozdawczości finansowej i zapewnienia większej 



przejrzystości sprawozdań finansowych dla inwestorów i innych zainteresowanych stron. Ponadto 

prawo wymaga od kierownictwa najwyższego szczebla podpisywania sprawozdań finansowych swoich 

firm i narażania się na grzywny i długie wyroki więzienia, jeśli fałszywie przedstawiają sytuację 

finansową swoich firm. Ustawodawstwo wymaga ponadto od kierownictwa firmy natychmiastowego 

ujawniania informacji o sprzedaży akcji i zabrania firmom udzielania pożyczek najwyższym 

menedżerom. Poprawki do FSGO wymagają, aby władze przedsiębiorstwa były dobrze poinformowane 

o programie etycznym dotyczącym jego treści, wdrażania i skuteczności. To nakłada odpowiedzialność 

bezpośrednio na barki kierownictwa firmy, zwykle rady dyrektorów. Rada jest zobowiązana do 

zapewnienia zasobów do nadzorowania wykrywania ryzyk oraz projektowania, wdrażania i 

modyfikowania podejść do radzenia sobie z tymi ryzykami. Ustawa Sarbanes – Oxley i FSGO 

zinstytucjonalizowały potrzebę odkrywania i reagowania na ryzyko etyczne i prawne. Najwyższe 

kierownictwo i rada dyrektorów korporacji są odpowiedzialne za odkrywanie ryzyka związanego z 

etycznym postępowaniem. Takie specyficzne branże, jak sektor publiczny, energetyka i chemia, opieka 

zdrowotna, ubezpieczenia i handel detaliczny, muszą odkryć unikalne zagrożenia związane z ich 

działalnością i opracować programy etyczne, aby zapobiegać niewłaściwemu postępowaniu 

etycznemu, zanim doprowadzi to do kryzysu. Większość firm opracowuje formalne i nieformalne 

mechanizmy, które wpływają na komunikację interaktywną i przejrzystość w kwestiach związanych z 

ryzykiem niewłaściwego postępowania. Liderzy biznesowi powinni wziąć pod uwagę, że największe 

zagrożenie dla ich organizacji polega na tym, aby nie wykryć żadnych poważnych uchybień lub 

nielegalnych działań, które mogą się czaić. Niestety, większość menedżerów nie postrzega ryzyka 

etycznej katastrofy jako tak ważnego, jak ryzyko związane z pożarami, klęskami żywiołowymi czy 

awarią technologii. W rzeczywistości katastrofy etyczne mogą być znacznie bardziej szkodliwe dla 

reputacji firmy niż ryzyko zarządzane za pomocą ubezpieczeń i innych metod. Wielki inwestor Warren 

Buffett stwierdził, że niemożliwe jest wykorzenienie wszystkich wykroczeń w dużej organizacji i można 

mieć tylko nadzieję, że wykroczenie jest niewielkie i zostanie wykryte na czas. Obawy Buffetta 

urzeczywistniły się w 2008 roku, kiedy załamał się system finansowy z powodu powszechnego, 

systemowego stosowania takich instrumentów, jak swapy ryzyka kredytowego, ryzykowne zadłużenie, 

takie jak kredyty subprime i korupcja w dużych korporacjach. W 2009 roku Barack Obama został 

prezydentem w środku wielkiej recesji spowodowanej krachem światowego przemysłu finansowego. 

Wiele firm, takich jak AIG, Lehman Brothers, Merrill Lynch i Countrywide Financial, zaangażowało się 

w etyczne postępowanie przy opracowywaniu i sprzedaży produktów finansowych wysokiego ryzyka. 

Prezydent Obama poprowadził uchwalenie przepisów, które miały stanowić bodziec do powrotu do 

zdrowia. Jego ustawodawstwo ma na celu poprawę opieki zdrowotnej i zapewnienie większej ochrony 

konsumentom skoncentrowanym na problemach społecznych. Kongres przyjął przepisy dotyczące 

odpowiedzialności za karty kredytowe, niewłaściwych płatności związanych z agencjami federalnymi, 

oszustw i marnotrawstwa oraz bezpieczeństwa żywności. Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street 

i ochronie konsumentów dotyczyła niektórych kwestii związanych z kryzysem finansowym i recesją. 

Ustawa Dodda-Franka była najobszerniejszym aktem prawnym dotyczącym finansów od czasu ustawy 

Sarbanes-Oxley i prawdopodobnie od czasu wejścia w życie podczas Wielkiego Kryzysu. Został 

zaprojektowany w celu uczynienia branży usług finansowych bardziej etyczną i odpowiedzialną. To 

skomplikowane prawo wymagało od organów regulacyjnych stworzenia setek przepisów w celu 

promowania stabilności finansowej, poprawy rozliczalności i przejrzystości oraz ochrony konsumentów 

przed nadużyciami finansowymi. Podstawowe założenia kapitalizmu są przedmiotem debaty, gdy kraje 

na całym świecie pracują nad stabilizacją rynków i kwestionują tych, którzy zarządzają pieniędzmi 

indywidualnych korporacji i organizacji non-profit. Kryzys finansowy spowodował, że wiele osób 

zakwestionowało instytucje rządowe, które zapewniają nadzór i regulacje. W miarę jak społeczeństwa 

pracują nad wprowadzaniem zmian na lepsze, muszą zająć się kwestiami związanymi z prawem, etyką 

i wymaganym poziomem zgodności niezbędnym dla rządu i biznesu, aby służyły interesowi 



publicznemu. Od czasu Wielkiego Kryzysu i prezydenta Franklina Delano Roosevelta Stany Zjednoczone 

nie widziały tak szeroko zakrojonych rządowych interwencji i regulacji - czegoś, co wydaje się 

najbardziej konieczne, niemniej jednak jest to niepokojące dla wolnorynkowych kapitalistów. Przyszłe 

kwestie etyczne dotyczą pozyskiwania i sprzedaży informacji. Przetwarzanie w chmurze 

zapoczątkowało nowy paradygmat. Firmy nie mogą już opracowywać strategii opartych na przeszłych 

praktykach; Zaczynają od petabajtów informacji i szukają relacji i korelacji, aby odkryć nowe zasady 

biznesu. To, co kiedyś uważano za natrętne, teraz jest akceptowane i promowane. Dopiero niedawno 

ludzie zaczęli pytać, czy informacje zebrane przez biznes są do przyjęcia. Firmy stają się coraz bardziej 

wyrafinowane w zrozumieniu swoich klientów dzięki wykorzystaniu predykcyjnych technologii 

analitycznych. Czy firma może recenzować Cię na Facebooku lub w innych serwisach 

społecznościowych? Czy podczas zakupów przeszkadza Ci fakt, że kody Q i mikroczipy przekazują 

firmom informacje o tym, gdzie jesteś, na co patrzysz i co zrobiłeś w ciągu ostatniego dnia (za pomocą 

triangulacji wieży telefonii komórkowej)? Czy Twoje życie pozazawodowe powinno podlegać zasadom 

etyki korporacji, gdy nie jesteś w pracy? Wreszcie, czy jesteś najpierw obywatelem, a potem 

pracownikiem lub najpierw pracownikiem, a potem obywatelem? Oto niektóre z problemów 

związanych z etyką biznesową w przyszłości 

ROZWÓJ ORGANIZACYJNEJ I GLOBALNEJ KULTURY ETYCZNEJ 

Inicjatywy dotyczące zgodności i etyki w organizacjach mają na celu ustanowienie odpowiedniego 

postępowania i podstawowych wartości. Etyczny element kultury korporacyjnej odnosi się do wartości, 

przekonań oraz ustalonych i narzuconych wzorców postępowania, których pracownicy używają do 

identyfikowania problemów etycznych i reagowania na nie. U nas termin kultura etyczna to 

akceptowalne zachowanie zdefiniowane przez firmę i branżę. Kultura etyczna jest składnikiem kultury 

korporacyjnej, który zawiera wartości i normy zdefiniowane przez organizację i jest porównywany 

przez branżę jako właściwe postępowanie. Celem kultury etycznej jest zminimalizowanie potrzeby 

wymuszonego przestrzegania zasad i maksymalne wykorzystanie zasad, które przyczyniają się do 

etycznego rozumowania w trudnych lub nowych sytuacjach. Kultura etyczna jest pozytywnie związana 

z konfrontacją w miejscu pracy z kwestiami etycznymi, zgłaszaniem kierownictwu zaobserwowanych 

wykroczeń oraz obecnością infolinii etycznych.  Aby rozwinąć lepszą etyczną kulturę korporacyjną, 

wiele firm przekazuje swoim pracownikom podstawowe wartości, tworząc programy etyczne i 

wyznaczając osoby odpowiedzialne za etykę, które ich nadzorują. Kultura etyczna tworzy wspólne 

wartości i wspiera decyzje etyczne i jest napędzana przez najwyższe kierownictwo. Na całym świecie 

firmy ściśle ze sobą współpracują, aby ustanowić standardy akceptowalnego zachowania. Już teraz 

obserwujemy wspólne wysiłki szeregu organizacji w celu ustalenia celów i wyznaczenia minimalnych 

poziomów etycznego postępowania, z Unii Europejskiej, Północnoamerykańskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (NAFTA), Wspólnego Rynku Południowego (MERCOSUR) i Światowej Organizacji 

Handlu. (WTO), a ostatnio Radzie ds. Odpowiedzialności społecznej 8000 w sprawach priorytetów 

gospodarczych (SA 8000), inicjatywie na rzecz etycznego handlu i partnerstwu przemysłu odzieżowego 

Stanów Zjednoczonych. Niektóre firmy odmawiają prowadzenia interesów z organizacjami, które nie 

wspierają i nie przestrzegają tych standardów. Wiele firm wykazuje swoje zaangażowanie w 

akceptowalne postępowanie, przyjmując uznane na całym świecie zasady podkreślające prawa 

człowieka i odpowiedzialność społeczną. Na przykład w 2000 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

ogłosiła Global Compact, zbiór 10 zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i 

przeciwdziałania korupcji. Celem Global Compact jest stworzenie otwartości i harmonii między 

biznesem, rządem, społeczeństwem, pracownikami i ONZ. Firmy, które przyjęły ten kodeks, zgadzają 

się na włączenie dziesięciu zasad do swoich praktyk biznesowych, coroczne publikowanie postępów w 

realizacji tych celów i współpracę z innymi w celu realizacji szerszych celów ONZ 



KORZYŚCI Z ETYKI BIZNESOWEJ 

Dziedzina etyki biznesowej nadal szybko się zmienia, ponieważ coraz więcej firm dostrzega korzyści 

płynące z poprawy etycznego postępowania oraz powiązania między etyką biznesową a wynikami 

finansowymi. Zarówno badania, jak i przykłady ze świata biznesu pokazują, że budowanie etycznej 

reputacji wśród pracowników, klientów i ogółu społeczeństwa się opłaca. Chociaż uważamy, że etyka 

przynosi wiele praktycznych korzyści, wielu biznesmenów podejmuje decyzje, ponieważ wierzą, że 

dany sposób działania jest po prostu właściwy jako odpowiedzialny członek społeczeństwa. 

Konstrukcje granitowe zdobyły miejsce w „Najbardziej etycznych firmach świata” Ethisphere przez 

cztery lata z rzędu w wyniku integracji etyki z kulturą firmy. Granite sformułował swój program etyczny 

zgodnie z federalnymi wytycznymi dotyczącymi kar dla organizacji i pomógł zainspirować inicjatywę w 

zakresie etyki i zgodności w branży budowlanej. Aby upewnić się, że wszyscy pracownicy firmy są 

zaznajomieni z wysokimi standardami etycznymi Granite, firma organizuje sześć obowiązkowych sesji 

szkoleniowych rocznie, przeprowadza audyty etyczne i zgodności oraz korzysta z pracowników 

terenowych, aby upewnić się, że w całej organizacji mają miejsce pewne etyczne zachowania.  Wśród 

nagród za bycie bardziej etycznym i odpowiedzialnym społecznie w biznesie są zwiększona 

efektywność w codziennych działaniach, większe zaangażowanie pracowników, większa gotowość 

inwestorów do powierzania funduszy, większe zaufanie i satysfakcja klientów oraz lepsze wyniki 

finansowe. Reputacja firmy ma duży wpływ na jej relacje z pracownikami, inwestorami, klientami i 

wieloma innymi stronami 

Etyka przyczynia się do zaangażowania pracowników 

Zaangażowanie pracowników pochodzi od pracowników, którzy wierzą, że ich przyszłość jest związana 

z przyszłością organizacji oraz z chęci do podejmowania osobistych poświęceń dla organizacji. Im 

bardziej firma poświęca się dbaniu o swoich pracowników, tym bardziej prawdopodobne jest, że 

pracownicy będą dbać o organizację. Kwestie, które sprzyjają rozwojowi kultury etycznej pracowników, 

obejmują brak zachowań stanowiących nadużycia, bezpieczne środowisko pracy, konkurencyjne 

wynagrodzenia oraz wypełnianie wszystkich zobowiązań umownych wobec pracowników. Program 

etyki i zgodności może wspierać wartości i właściwe postępowanie. Programy społeczne poprawiające 

kulturę etyczną obejmują programy pracujące dla rodziny, plany własności akcji i usługi społeczne. Na 

przykład współpracownicy Home Depot biorą udział w akcjach ratunkowych po huraganach i 

tornadach, odbudowie dachów, naprawie szkód spowodowanych przez wodę, sadzeniu drzew i 

oczyszczaniu dróg w swoich społecznościach. Ponieważ pracownicy spędzają w pracy znaczną liczbę 

godzin bezsenności, zaangażowanie organizacji w dobrą wolę i szacunek dla pracowników zwykle 

zwiększa lojalność pracowników wobec organizacji i wsparcie dla jej celów. Firma SAS zajmowała 

pierwsze miejsce na liście „100 najlepszych miejsc pracy” Fortunes od ośmiu lat dzięki temu, jak ceni 

swoich pracowników. Podczas ostatniej recesji założyciel Charles Goodnight odmówił zwolnienia 

pracowników i zamiast tego poprosił swoich pracowników o przedstawienie pomysłów na obniżenie 

kosztów. Aktywnie angażując pracowników w środki cięcia kosztów, SAS był w stanie obniżyć wydatki 

o 6 do 7 procent. SAS jest również niezwykły, ponieważ jego roczny wskaźnik obrotów wynosi 4% w 

porównaniu ze średnią 20% w branży. Posiada również ekologiczne gospodarstwo dla firm, cztery 

kawiarnie. Pracownicy5 przekonania, że ich firma ma kulturę etyczną, prowadzi do poprawy wyników 

w organizacji. Stwierdzono, że kultura korporacyjna, która integruje silne wartości etyczne i pozytywne 

praktyki biznesowe, zwiększa kreatywność grupy i satysfakcję z pracy oraz zmniejsza rotację. Ze 

względu na produktywność i pracę zespołową konieczne jest, aby pracownicy zarówno w działach 

organizacji, jak i między nimi mieli wspólną wizję zaufania. Wyższy poziom zaufania ma największy 

wpływ na relacje w ramach działów lub grup roboczych, ale zaufanie jest również istotnym czynnikiem 

w relacjach między działami. Programy, które tworzą godne zaufania środowisko pracy, sprawiają, że 



ludzie są bardziej skłonni polegać na decyzjach swoich współpracowników i działać na ich podstawie. 

W takim środowisku pracy pracownicy mogą rozsądnie oczekiwać, że będą traktowani z pełnym 

szacunkiem i uwagą ze strony współpracowników i przełożonych. Relacje oparte na zaufaniu między 

wyższym kierownictwem a kierownikami i ich podwładnymi przyczyniają się do większej efektywności 

podejmowania decyzji. Jedno z badań wykazało, że kiedy pracownicy widzą wartości takie jak 

uczciwość, szacunek i zaufanie często stosowane w miejscu pracy, odczuwają mniejszą presję, aby 

naruszać standardy etyczne, obserwują mniej wykroczeń, są ogólnie bardziej zadowoleni ze swoich 

organizacji i czują się bardziej docenieni jako pracownicy. Kultura etyczna firmy ma znaczenie dla 

pracowników. Zgodnie z raportem na temat lojalności pracowników i praktyk pracy, firmy postrzegane 

przez swoich pracowników jako wysoce etyczne były sześć razy bardziej skłonne do zatrzymywania 

swoich pracowników.41 Ponadto pracownicy, którzy postrzegają swoją firmę jako silnie zaangażowaną 

społecznie, czują się bardziej lojalni wobec swoich pracodawców i pozytywnie o sobie. 

Etyka przyczynia się do lojalności inwestorów 

Etyczne postępowanie skutkuje lojalnością akcjonariuszy i przyczynia się do sukcesu, który wspiera 

jeszcze szersze społeczne przyczyny i obawy. Inwestorzy są dziś coraz bardziej zaniepokojeni etyką i 

odpowiedzialnością społeczną, które tworzą reputację firm, w które inwestują, a różne społecznie 

odpowiedzialne fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami pomagają inwestorom kupować 

akcje etycznych spółek. Inwestorzy uznają także, że kultura etyczna stanowi podstawę wydajności, 

produktywności i zysków. Inwestorzy również wiedzą, że negatywny rozgłos, procesy sądowe i grzywny 

mogą obniżyć ceny akcji, zmniejszyć lojalność klientów i zagrozić długoterminowej rentowności firmy. 

Wiele spółek oskarżonych o niewłaściwe postępowanie doświadczyło dramatycznego spadku wartości 

swoich akcji, gdy zaniepokojeni inwestorzy zostali zbyli. Warren Buffett i jego firma Berkshire 

Hathaway cieszą się dużym szacunkiem inwestorów ze względu na ich osiągnięcia w zakresie zwrotów 

finansowych i uczciwość ich organizacji. Buffett mówi: „Chcę, aby pracownicy zadawali sobie pytanie, 

czy chcą, aby jakikolwiek planowany akt pojawił się następnego dnia na pierwszej stronie lokalnej 

gazety - do przeczytania przez ich małżonków, dzieci i przyjaciół - z raportem sporządzonym przez i 

krytyczny reporter ”. Gdy zapytano uczestników inwestorów TIAA-CREF, czy wybraliby firmę 

świadczącą usługi finansowe o silnej etyce lub wyższych zwrotach, 92 procent respondentów 

stwierdziło, że wybrałby etykę, podczas gdy tylko 5 procent wybrało wyższe zyski. Inwestorzy zwracają 

uwagę na zyski lub potencjał wzrostu cen akcji lub dywidend, ale szukają również wszelkich 

potencjalnych wad w wynikach, postępowaniu i sprawozdaniach finansowych firmy. Dlatego zdobycie 

zaufania inwestorów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej firmy. 

Etyka przyczynia się do satysfakcji klienta 

Powszechnie przyjmuje się, że satysfakcja klienta jest jednym z najważniejszych czynników skutecznej 

strategii biznesowej. Chociaż firma stale rozwija i dostosowuje produkty, aby nadążać za zmieniającymi 

się pragnieniami i preferencjami klientów, musi również rozwijać długoterminowe relacje ze swoimi 

klientami i udziałowcami. Jak wspomniano wcześniej, wysoki poziom postrzeganych wykroczeń 

korporacyjnych zmniejsza zaufanie klientów. Z drugiej strony firmy postrzegane jako odpowiedzialne 

społecznie zwiększają zaufanie i satysfakcję klientów. Patagonia, Inc. od wielu lat angażuje się w szeroki 

wachlarz zachowań ekologicznych, odpowiedzialnych społecznie i etycznych, aby lepiej łączyć się z 

rynkami docelowymi. Firma przekazuje 1 procent swojej sprzedaży na ochronę środowiska i 

odbudowę. Pracownicy mogą pracować jako wolontariusze w grupach ekologicznych i zarabiać do 

jednego miesiąca. Cała linia odzieży była pozyskiwana z bawełny organicznej od 1996 roku. Ponadto 

firma tworzy obecnie Park Narodowy Patagonia w celu ochrony ekosystemów i różnorodności 

biologicznej w Chile i Argentynie. Wszystkie nowe obiekty są budowane z certyfikatem LEED, co 

świadczy o zaangażowaniu w ekologiczne budownictwo i środowisko. W przypadku większości firm 



podstawą sukcesu są zarówno powtarzalne zakupy, jak i trwała relacja oparta na wzajemnym szacunku 

i współpracy z klientami. Koncentrując się na satysfakcji klienta, firma stale pogłębia zależność klienta 

od firmy, a wraz ze wzrostem zaufania klientów firma zyskuje lepsze zrozumienie, jak służyć klientowi, 

aby relacja mogła trwać. Firmy odnoszące sukcesy dają możliwość uzyskania informacji zwrotnej od 

klientów, która angażuje go we wspólne rozwiązywanie problemów. Jak często się podkreśla, 

zadowolony klient wróci, ale niezadowoleni klienci powiedzą innym o swoim niezadowoleniu z firmy i 

zniechęcą znajomych do zajmowania się nią. Zaufanie jest niezbędne dla dobrych, długoterminowych 

relacji między firmą a konsumentami. Postrzegana etyczność firmy jest pozytywnie związana z 

zaufaniem do marki, emocjonalną identyfikacją z marką i lojalnością wobec marki. Badanie 

przeprowadzone przez firmę Nielsen ujawniło, że dwie trzecie globalnych respondentów 

konsumenckich stwierdziło, że woli firmy, które oddają społeczeństwu w sposób społecznie 

odpowiedzialny. W miarę jak odpowiedzialność społeczna staje się coraz ważniejsza dla firm, społeczna 

odpowiedzialność biznesu może być postrzegana jako przejaw dobrego zarządzania i może, zgodnie z 

jednym z badań, wskazywać na dobre wyniki finansowe. Jednak inne badanie wskazuje, że może być 

odwrotnie, a firmy, które mają dobre wyniki finansowe, są w stanie wydać więcej pieniędzy na 

odpowiedzialność społeczną. Przykładem takiej firmy byłby Google. W siedzibie Googlepleksu w 

Mountain View w Kalifornii Google okazuje ogromną troskę o swoich pracowników. Inwestycja w 

satysfakcję i utrzymanie pracowników obejmuje zapewnienie rowerów do efektywnego podróżowania 

między spotkaniami, lamp lawowych, foteli do masażu, wspólnych kabin roboczych umożliwiających 

stymulację intelektualną i generowanie pomysłów, laptopów dla każdego pracownika, stołów 

bilardowych, boisk do siatkówki, miejsc na zewnątrz do burzy mózgów, przekąsek pokoje wypełnione 

różnymi przekąskami i napojami i nie tylko. Kiedy organizacja ma silne środowisko etyczne, zwykle 

koncentruje się na podstawowej wartości, jaką jest stawianie interesów klientów na pierwszym 

miejscu. Jednak stawianie klientów na pierwszym miejscu nie oznacza, że należy ignorować interesy 

pracowników, inwestorów i społeczności lokalnych. Kultura etyczna, która koncentruje się na 

klientach, uwzględnia interesy wszystkich pracowników, dostawców i innych zainteresowanych stron 

w decyzjach i działaniach. Pracownicy pracujący w etycznym środowisku wspierają i przyczyniają się do 

zrozumienia wymagań i obaw klientów.  

Czy bycie etycznym skutkuje lepszymi wynikami? 

Chociaż badania sugerują, że etyczne firmy mają lepsze wyniki, istnieje również inny pogląd. Wielu 

biznesmenów uważa, że etyka i odpowiedzialność społeczna wymaga zasobów, które nie przyczyniają 

się do zysków, a czas spędzony na szkoleniach z etyki mógłby być lepiej wykorzystany na inne działania 

biznesowe. Jeden punkt widzenia jest taki, że kiedy firmy przesuwają się na krawędzi, płacą drobne 

grzywny za niewłaściwe postępowanie lub nie są przyłapane na wykroczeniach, mogą w rezultacie być 

bardziej dochodowe niż firmy o silnej kulturze etycznej. Wiele firm finansowych stało się niezwykle 

dochodowych, podejmując ryzykowne okazje przy ograniczonej przejrzystości co do charakteru 

sprzedawanych przez nie złożonych produktów. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, firma musi być 

w stanie dotrzeć na rynki i prowadzić sprzedaż. Jeśli firma jest zbyt etyczna, może stracić przewagę 

konkurencyjną. Z drugiej strony, indeks najbardziej etycznych firm na świecie Ethisphere wskazuje, że 

etyczne firmy mają lepsze wyniki finansowe. 

1. Etyczne biznesy są najbardziej dochodowe.  

2. Najbardziej etyczne biznesy nie są najbardziej dochodowe. 

Etyka przyczynia się do zysków 

Firma nie może pielęgnować i rozwijać kultury etycznej, jeśli nie osiągnęła odpowiednich wyników 

finansowych pod względem zysków. Firmy dysponujące większymi zasobami - niezależnie od wielkości 



personelu - mają środki do praktykowania odpowiedzialności społecznej, jednocześnie służąc swoim 

klientom, doceniając swoich pracowników i budując zaufanie opinii publicznej. Etyczne postępowanie 

wobec klientów buduje silną pozycję konkurencyjną, która pozytywnie wpływa na wyniki biznesowe i 

innowacyjność produktów. Zappos ceni dobre samopoczucie swoich pracowników i daje im swobodę 

świadczenia wysokiej jakości obsługi swoim klientom. Na przykład pracownicy call-center mogą 

spędzać tyle czasu, ile potrzeba, aby odpowiedzieć na obawy klientów. Ten nacisk na klienta umożliwia 

firmie osiągnięcie celu, jakim jest „dostarczanie WOW poprzez obsługę klienta”. To też stworzyło firmę 

z sukcesem, co doprowadziło do jej przejęcia przez Amazon.com w ramach umowy o wartości 1,2 

miliarda dolarów. Codziennie gazety i magazyny biznesowe oferują nowe przykłady konsekwencji 

niewłaściwego postępowania w biznesie. Warto jednak zauważyć, że większość z tych firm wyciągnęła 

wnioski ze swoich błędów i doszła do siebie po wdrożeniu programów mających na celu poprawę 

etycznego i legalnego postępowania. Wiele dowodów pokazuje, że bycie etycznym opłaca się lepszymi 

wynikami. Jak wskazano wcześniej, firmy postrzegane przez swoich pracowników jako posiadające 

wysoki stopień uczciwości i rzetelności mają znacznie wyższy średni całkowity zwrot dla akcjonariuszy 

niż firmy postrzegane jako charakteryzujące się niskim stopniem uczciwości i rzetelności. Indeks 

Najbardziej etycznych firm świata został opracowany przy użyciu metodologii opracowanej przez 

komitet kierowniczy , prawnicy, profesorowie i liderzy organizacji. W okresie pięciu lat spółki w tym 

indeksie radziły sobie lepiej niż inne indeksy spółek giełdowych. Wyniki te stanowią mocny dowód na 

to, że korporacyjna troska o etyczne postępowanie staje się częścią planowania strategicznego w celu 

uzyskania wyniku w postaci wyższej rentowności. Zamiast być tylko funkcją zgodności, etyka staje się 

integralną częścią wysiłków kierownictwa w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 

PODSUMOWANIE 

Dokonano przeglądu obszaru etyki biznesu i przedstawiono ramy dyskusji na ten temat. Etyka 

biznesowa obejmuje zasady, wartości i normy organizacyjne, które mogą wynikać z poszczególnych 

osób, oświadczeń organizacyjnych lub z systemu prawnego, który kieruje przede wszystkim 

zachowaniem jednostek i grup w biznesie. Inwestorzy, pracownicy, klienci, grupy interesu, system 

prawny i społeczność często decydują o tym, czy dane działanie jest dobre, czy złe, etyczne czy 

nieetyczne. Studiowanie etyki biznesu jest ważne z wielu powodów. Niedawne przypadki nieetycznych 

działań w biznesie podkreślają powszechną potrzebę lepszego zrozumienia czynników wpływających 

na etyczne i nieetyczne decyzje. Osobiste filozofie moralne i doświadczenie w podejmowaniu decyzji 

mogą nie wystarczyć, aby pokierować nimi w świecie biznesu. Studiowanie etyki biznesowej pomaga 

zacząć identyfikować problemy etyczne i rozpoznawać dostępne podejścia do ich rozwiązywania. 

Badanie etyki biznesu rozwijało się w pięciu różnych etapach. Przed 1960 rokiem kwestie etyki biznesu 

omawiano przede wszystkim z perspektywy religijnej. W latach sześćdziesiątych pojawiło się wiele 

problemów społecznych związanych z biznesem i koncepcją społecznego sumienia, a także wzrost 

konsumpcjonizmu, którego kulminacją była Karta Praw Konsumentów Kennedy'ego. Etyka biznesu 

zaczęła się rozwijać jako niezależny kierunek studiów w latach siedemdziesiątych XX wieku, a naukowcy 

i praktycy badali kwestie etyczne i próbowali zrozumieć, w jaki sposób jednostki i organizacje 

podejmują etyczne decyzje. Eksperci ci zaczęli uczyć i pisać o idei społecznej odpowiedzialności 

biznesu, zobowiązaniu organizacji do maksymalizacji pozytywnego wpływu na interesariuszy i 

minimalizowania negatywnego wpływu. W latach 80. centra etyki biznesu wydawały publikacje, kursy, 

konferencje i seminaria, a wiele firm powołało komisje etyczne i komisje polityki społecznej. Inicjatywa 

Przemysłu Obronnego dotycząca etyki i postępowania w biznesie została opracowana, aby kierować 

korporacyjnym wsparciem dla etycznego postępowania; jej zasady miały duży wpływ na etykę 

korporacyjną. Jednak mniej regulacji rządowych i wzrost liczby przedsiębiorstw prowadzących 

działalność międzynarodową spowodowały nowe problemy etyczne. W latach 90. rząd nadal wspierał 

samoregulację. FSGO nadaje ton programom etyki organizacyjnej, dostarczając zachęty dla firm do 



podejmowania działań zapobiegających niewłaściwym postępowaniom organizacyjnym. Dwudziesty 

pierwszy wiek zapoczątkował nowy zestaw skandali etycznych, co sugeruje, że wiele firm nie 

zaakceptowało pragnienia opinii publicznej w zakresie wyższych standardów etycznych. Ustawa 

Sarbanes-Oxley zaostrzyła kary za oszustwa korporacyjne i ustanowiła radę nadzoru księgowego. 

Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów została później uchwalona w 

celu zreformowania systemu finansowego. Obecny trend odchodzi od prawnie uzasadnionych 

inicjatyw etycznych w organizacjach i kieruje się ku inicjatywom kulturalnym, które czynią etykę częścią 

podstawowych wartości organizacyjnych. Etyczny składnik kultury korporacyjnej odnosi się do 

wartości, przekonań oraz ustalonych i egzekwowanych wzorców postępowania, których pracownicy 

używają do identyfikowania problemów etycznych i reagowania na nie. Termin kultura etyczna opisuje 

element kultury korporacyjnej, który obejmuje reguły i zasady, które organizacja określa jako właściwe 

postępowanie. Etyczną kulturę można postrzegać jako charakter procesu decyzyjnego, z którego 

korzystają pracownicy, aby określić, czy ich odpowiedzi na kwestie etyczne są dobre, czy złe. Badania i 

anegdoty pokazują, że budowanie etycznej reputacji wśród pracowników, klientów i ogółu 

społeczeństwa zapewnia korzyści, które obejmują zwiększoną wydajność w codziennych działaniach, 

większe zaangażowanie pracowników, większą gotowość inwestorów do powierzania funduszy, 

większe zaufanie i satysfakcję klientów oraz lepsze wyniki finansowe. Reputacja firmy ma duży wpływ 

na jej relacje z pracownikami, inwestorami, klientami i wieloma innymi stronami, a zatem może 

wpływać na jej wyniki finansowe. Wreszcie, ten tekst przedstawia ramy do studiowania etyki biznesu. 

Każdy rozdział dotyczy pewnego aspektu etyki biznesowej i podejmowania decyzji w kontekście 

biznesowym. Głównymi problemami są kwestie etyczne w biznesie, relacje z interesariuszami, 

odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, pojawiające się kwestie etyki biznesowej, 

instytucjonalizacja etyki biznesowej, zrozumienie procesu podejmowania decyzji etycznych, filozofie 

moralne i poznawczy rozwój moralny, kultura korporacyjna, relacje organizacyjne i konflikty, 

opracowanie skutecznego programu etycznego, wdrożenie i audyt programu etycznego, globalna 

etyka biznesowa, etyczne przywództwo i zrównoważony rozwój. 

 


