
POJAWIAJĄCE SIĘ KWESTIE ETYKI BIZNESOWEJ 

Obawy interesariuszy decydują o tym, czy określone decyzje i decyzje biznesowe są postrzegane jako 

dobre czy złe, co wpływa na to, co firma określa jako etyczne lub nieetyczne. W przypadku rządu, 

społeczności i społeczeństwa to, co było jedynie kwestią etyczną, może stać się debatą prawną, a 

ostatecznie prawem. Konflikty etyczne, w których dochodzi do szkód, mogą przekształcić się w spory 

sądowe. Ponadto interesariusze często podnoszą kwestie, gdy wywierają presję na firmy, aby 

podejmowały decyzje, które służą ich konkretnym agendom. Inni interesariusze również mogą 

wywierać różne naciski. Na przykład niektórzy interesariusze uważali, że firma Caterpillar postąpiła 

nieetycznie, decydując się na zamknięcie swojego zakładu w Kanadzie i przeniesienie produkcji do 

Stanów Zjednoczonych. Caterpillar zablokował pracowników, którzy protestowali przeciwko ich 

płacom. Przenosząc się do Stanów Zjednoczonych, firma Caterpillar zaoszczędziła na kosztach pracy, 

ponieważ średnie wynagrodzenie pracowników fabryk w USA jest niższe niż pracowników fabryk w 

Kanadzie. W wyniku przeprowadzki stracono około 450 miejsc pracy. Z drugiej strony przeniesienie 

fabryki do Stanów Zjednoczonych przyniosło korzyści amerykańskim pracownikom bardzo 

potrzebującym pracy. Ludzie podejmują etyczne decyzje dopiero wtedy, gdy uznają, że dana kwestia 

lub sytuacja ma element etyczny; Dlatego pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia etyki biznesu 

jest rozwinięcie świadomości etycznej w kwestiach. Kwestie etyczne zwykle wynikają z konfliktów 

między osobistymi przekonaniami i wartościami moralnymi poszczególnych osób a podstawowymi 

wartościami i kulturą organizacji, w których pracują. Instytucje społeczne zapewniają fundamentalne 

zasady i wartości, które mają wpływ zarówno na jednostki, jak i organizacje. W środowisku biznesowym 

istnieje wiele potencjalnych konfliktów etycznych. Cele organizacji mogą kolidować z próbami realizacji 

ich osobistych celów przez pracowników. Podobnie, zapotrzebowanie konsumentów na bezpieczne i 

wysokiej jakości produkty może stwarzać zapotrzebowanie na regulacje konsumenckie. Chęć koncernu 

naftowego, takiego jak BP czy Chevron, do stworzenia opłacalnych i niezawodnych dostaw ropy i gazu 

może kolidować z potrzebami wielu interesariuszy. Fakt, że BP prawdopodobnie przeznaczył zyski na 

bezpieczeństwo pracowników i środowiska, zakończył się eksplozją Deepwater Horizon, w wyniku 

której do Zatoki Meksykańskiej wpłynęło 206,2 miliona galonów ropy. W tym rozdziale rozważymy 

niektóre kwestie etyczne pojawiające się w dzisiejszym biznesie, w tym sposób, w jaki wynikają one z 

wymagań określonych grup interesariuszy. W pierwszej połowie rozdziału wyjaśniamy pewne 

uniwersalne pojęcia, które przenikają etykę biznesu, takie jak uczciwość, uczciwość i sprawiedliwość. 

W drugiej połowie rozdziału omówiono szereg pojawiających się kwestii etycznych, w tym niewłaściwe 

wykorzystanie czasu i zasobów firmy, obraźliwe i zastraszające zachowania, kłamstwa, konflikty 

interesów, przekupstwo, wywiad korporacyjny, dyskryminacja, molestowanie seksualne, oszustwa, 

wykroczenia finansowe, wykorzystywanie informacji poufnych , prawa własności intelektualnej i 

prywatność. Analizujemy również wyzwanie związane z podejmowaniem decyzji, które mają aspekt 

etyczny, który firma powinna rozważyć. W związku z rozwojem korporacji wielonarodowych, a także 

rosnącą konkurencją w systemach wertykalnych, istnieją pewne praktyki i produkty, które stają się 

kwestiami etycznymi i prawnymi. Ważne jest, aby zrozumieć, że to, co kiedyś było legalną działalnością, 

może stać się kwestią etyczną, co spowoduje, że dobrze znane praktyki staną się nielegalne. 

ROZPOZNAWANIE KWESTII ETYCZNEJ (ŚWIADOMOŚĆ ETYCZNA) 

Chociaż opisaliśmy szereg relacji i sytuacji, które mogą generować problemy etyczne, w praktyce ich 

rozpoznanie może być trudne. Brak uznania lub braku świadomości problemów etycznych jest wielkim 

niebezpieczeństwem w każdej organizacji. Niektóre problemy są trudne do rozpoznania, ponieważ są 

to szare obszary, po których trudno jest się poruszać. Na przykład, kiedy mały prezent staje się 

łapówką? Pracownicy mogą zachowywać się wątpliwie, ponieważ starają się osiągnąć konkretne cele 

związane ze sprzedażą lub zarobkami. Nasze osobiste kwestie etyczne są łatwiejsze do zdefiniowania i 



kontrolowania. Jednak złożoność środowiska pracy utrudnia zdefiniowanie i ograniczenie kwestii 

etycznych. Decyzje biznesowe, podobnie jak decyzje osobiste, mogą wiązać się z dylematem. W 

przypadku dylematu wszystkie alternatywy mają negatywne konsekwencje, więc dokonuje się mniej 

szkodliwego wyboru. Kwestia etyczna to po prostu sytuacja obejmująca grupę, problem, a nawet 

okazja, która wymaga przemyślenia, dyskusji lub zbadania, zanim będzie można podjąć decyzję. 

Ponieważ świat biznesu jest dynamiczny, przez cały czas pojawiają się nowe kwestie etyczne. Tabela 

3–1 przedstawia konkretne kwestie etyczne zidentyfikowane przez pracowników w Krajowym badaniu 

etyki biznesu (NBES). Niewłaściwe wykorzystanie czasu w firmie, obelżywe zachowanie i okłamywanie 

pracowników mają charakter osobisty, ale są zaangażowani w przekonanie, że działanie służy realizacji 

celów organizacyjnych. Fałszowanie czasu lub wydatków, naruszenia bezpieczeństwa i nadużywanie 

zasobów firmy to kwestie bezpośrednio związane z konfliktem etycznym, który może zaszkodzić firmie. 

Pracownicy mogą dopuścić się więcej niż jednej formy wykroczenia; w związku z tym każdy rodzaj 

wykroczenia reprezentuje procent pracowników, którzy byli świadkami tego konkretnego czynu. 

Chociaż nie sposób wymienić wszystkich możliwych kwestii etycznych. Każdy rodzaj manipulacji lub 

oszustwa, a nawet brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji może wyrządzić krzywdę innym. Na 

przykład zmowa to tajne porozumienie między dwiema lub więcej stronami w oszukańczym, 

nielegalnym lub oszukańczym celu. „Podstępny cel” jest odpowiednim zwrotem w odniesieniu do etyki 

biznesowej, ponieważ sugeruje oszustwo, fałszywe przedstawienie lub strategię mającą na celu 

skłonienie innych do uwierzenia w coś mniej niż całą prawdę. Zmowa narusza ogólną wartość 

biznesową, jaką jest uczciwość. Następnie przyjrzymy się trzem fundamentalnym wartościom, które 

służą do identyfikacji problemów etycznych. 

PODSTAWOWE WARTOŚCI DLA IDENTYFIKACJI KWESTII ETYCZNYCH 

Itegralność, uczciwość i sprawiedliwość to wartości powszechnie stosowane przy ocenie działań, które 

mogą stać się kwestiami etycznymi. Kwestie etyczne mogą wynikać z prawie każdej decyzji podjętej w 

organizacji. Zrozumienie tych fundamentalnych wartości może pomóc w identyfikacji i rozwijaniu 

dyskusji i konstruktywnego dialogu na temat właściwego postępowania. Równie ważne jest 

podkreślanie właściwego postępowania związanego z tymi wartościami, jak odkrywanie niewłaściwego 

postępowania. 

Integralność 

Integralność jest jednym z najważniejszych i najczęściej cytowanych elementów cnoty i odnosi się do 

bycia całością, zdrowym i nienaruszonym stanem. Integralność to wartość, która dotyczy wszystkich 

działań biznesowych, a nie tylko kwestii etycznych. Uczciwość odnosi się do jakości produktu, otwartej 

komunikacji, przejrzystości i relacji. Dlatego integralność jest podstawową wartością dla menedżerów 

w budowaniu wewnętrznej organizacyjnej kultury zaufania. W organizacji oznacza to 

bezkompromisowe trzymanie się zbioru lub grupy wartości. Integralność wiąże się z etycznym 

działaniem; innymi słowy, istnieją materialne lub normatywne ograniczenia co do tego, co to znaczy 

działać w sposób uczciwy. Integralność organizacji zwykle opiera się na jej trwałych wartościach i 

niechęci do odchodzenia od standardów postępowania określonych przez firmę i branżę. Oczekuje się, 

że firmy będą przynajmniej przestrzegać praw i przepisów. Ponadto organizacje nie powinny 

świadomie krzywdzić klientów, klientów, pracowników, a nawet innych konkurentów, wprowadzając 

w błąd, wprowadzając w błąd lub stosując przymus. Chociaż często działają we własnym interesie 

gospodarczym, stosunki biznesowe powinny opierać się na takich wartościach, jak uczciwość, prawość 

i sprawiedliwość. Niespełnienie tych oczekiwań lub nieprzestrzeganie praw i standardów niszczy 

zaufanie i utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, kontynuowanie wymiany handlowej. Te wartości stają się 

spoiwem, które spaja relacje biznesowe wszystko inne bardziej efektywne i wydajne. 



Uczciwość 

Uczciwość odnosi się do prawdomówności lub wiarygodności. Szczerze mówiąc, to mów prawdę 

zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, niczego nie ukrywając. Konfucjusz zdefiniował uczciwą osobę jako 

junzi, czyli kogoś, kto ma cnotę ren. Ren można luźno zdefiniować jako tego, który ma człowieczeństwo. 

Yi jest kolejnym składnikiem uczciwości i wiąże się z tym, co powinniśmy robić zgodnie z naszymi 

relacjami z innymi. Inna koncepcja konfucjańska li, odnosi się do uczciwości, ale odnosi się do cnoty 

dobrych manier lub szacunku. Wreszcie, zhi określa, czy dana osoba wie, co powiedzieć i co zrobić, w 

odniesieniu do koncepcji uczciwości. Konfucjańska wersja Złotej Reguły Kanta polega na traktowaniu 

podwładnych tak, jak chcielibyście, aby ich przełożeni traktowali was. W rezultacie cnoty takie jak 

honor rodzinny i reputacja uczciwości stają się nadrzędne. 

Kwestie związane z uczciwością pojawiają się również dlatego, że biznes jest czasami postrzegany jako 

gra rządząca się własnymi regułami, a nie regułami społeczeństwa jako całości. Autor Eric Beversluis 

sugeruje, że uczciwość jest problemem, ponieważ ludzie często rozumują w ten sposób: 

1. Relacje biznesowe to podzbiór relacji międzyludzkich, rządzących się własnymi regułami, które w 

społeczeństwie rynkowym obejmują konkurencję, maksymalizację zysków i rozwój osobisty w 

organizacji. 

2. Biznes można zatem uznać za grę, w którą grają ludzie, porównywalną pod pewnymi względami do 

sportów wyczynowych, takich jak koszykówka czy boks. 

3. Zwykłe zasady etyczne i moralne nie obowiązują w grach takich jak koszykówka czy boks. (A co by 

było, gdyby koszykarz zrobił innym tak, jak chciałby, żeby mu zrobili? A gdyby bokser uznał, że próba 

zranienia innej osoby jest czymś złym?) 

4. Logicznie rzecz biorąc, jeśli biznes jest grą taką jak koszykówka czy boks, zwykłe zasady etyczne nie 

mają zastosowania. 

Tego typu rozumowanie prowadzi wielu do wniosku, że w biznesie wszystko jest dopuszczalne. 

Rzeczywiście, w kilku książkach porównano biznes do wojny, na przykład The Guerrilla Marketing 

Handbook i Sun Tsu: The Art of War for Managers. Powszechnym tematem jest to, że ataki z 

zaskoczenia, wojna partyzancka i inne taktyki wojenne są konieczne, aby wygrać bitwę o dolary 

konsumpcyjne. Larry Ellison, dyrektor generalny Oracle, dał tego przykład, sprzedając technologię 

PeopleSoft i wypuszczając większość z jej 8 000 pracowników. Prezes PeopleSoft Craig Conway 

stwierdził: „Ellison śledził stronę prosto z Czyngis-chana”. Ellison często cytuje trzynastowiecznego 

mongolskiego watażkę, mówiąc: „Nie wystarczy, że wygramy; wszyscy inni muszą przegrać ”. Nawet 

wtedy, gdy Ellison otrzymał rozkaz darowizny 100 milionów dolarów na cele charytatywne i 22 miliony 

dolarów na prawników, którzy wytoczyli mu pozew za domniemane nadużycia związane z handlem 

akcjami, twierdził, że działał w dobrej wierze i w najlepszym interesie akcjonariuszy Oracle i Oracle. Ta 

mentalność biznesowo-wojenna sprzyja idei, że uczciwość jest niepotrzebna w biznesie. Wielu 

twierdzi, że ponieważ ludzie nie są samowystarczalni ekonomicznie, nie mogą wycofywać się z relacji 

biznesowych. Dlatego etyka biznesowa musi nie tylko wyjaśniać, jakie zasady obowiązują w biznesie, 

ale także opracowywać zasady odpowiednie do mimowolnego charakteru wielu jej uczestników. Takie 

zasady powinny zawierać wartość uczciwości. Przeciwieństwem uczciwości jest nieuczciwość. 

Nieuczciwość można ogólnie zdefiniować jako brak uczciwości, niepełne ujawnienie i niechęć do 

powiedzenia prawdy. Kłamstwo, oszukiwanie i kradzież to działania zwykle związane z nieuczciwym 

postępowaniem. Przyczyny nieuczciwości są złożone i dotyczą zarówno nacisków indywidualnych, jak 

i organizacyjnych. Wielu pracowników kłamie, aby pomóc osiągnąć cele dotyczące wyników. Na 

przykład mogą zostać poproszeni o skłamanie na temat tego, kiedy klient otrzyma zakup. Kłamstwo 



można zdefiniować jako (1) nieprawdziwe oświadczenia, które powodują uszkodzenie lub krzywdę; (2) 

„białe kłamstwa”, które nie powodują szkód, lecz zamiast tego działają jako wymówki lub środek 

przynoszący korzyści innym; oraz (3) stwierdzenia, które w oczywisty sposób mają na celu 

zaangażowanie lub rozrywkę bez złośliwości.  

Sprawiedliwość 

Sprawiedliwość to cecha bycia sprawiedliwym, sprawiedliwym i bezstronnym. Sprawiedliwość 

wyraźnie pokrywa się z koncepcjami sprawiedliwości, równości, równości i moralności. Istnieją trzy 

podstawowe elementy, które motywują ludzi do uczciwości: równość, wzajemność i optymalizacja. W 

biznesie równość dotyczy podziału korzyści i zasobów. Ten podział można zastosować do interesariuszy 

lub większego społeczeństwa. Wzajemność to wymiana dawania i otrzymywania w relacjach 

społecznych. Wzajemność ma miejsce, gdy działanie, które ma wpływ na inną osobę, jest 

odwzajemniane z działaniem, które ma w przybliżeniu taki sam skutek. Wzajemność to zwrot przysług 

w przybliżeniu równej wartości. Na przykład wzajemność oznacza, że pracownicy otrzymają 

wynagrodzenie w przybliżeniu równe ich wysiłkowi. Etyczną kwestią dotyczącą wzajemności w biznesie 

jest wysokość wynagrodzeń dyrektorów generalnych i innych dyrektorów w odniesieniu do swoich 

pracowników. Czy stosunek wynagrodzenia 380 do 1 jest przykładem wzajemności etycznej? To jest 

różnica płac między dyrektorem generalnym a przeciętnym pracownikiem w Stanach Zjednoczonych. 

Optymalizacja to kompromis między równością (równością) a wydajnością (maksymalną 

produktywnością). Dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub religię jest ogólnie uważana za 

niesprawiedliwą, ponieważ cechy te mają niewielki wpływ na zdolność danej osoby do wykonywania 

pracy. Optymalnym sposobem zatrudnienia jest wybranie pracownika najbardziej utalentowanego, 

biegłego, wykształconego i zdolnego. Idee sprawiedliwości są czasami kształtowane przez partykularne 

interesy. Jedna lub obie strony związku mogą uznać działanie za nieuczciwe lub nieetyczne, ponieważ 

wynik był mniej korzystny niż oczekiwano.  

KWESTIE ETYCZNE I DYLEMATY W BIZNESIE 

Jak wspomniano wcześniej, interesariusze i firma definiują kwestie etyczne. Kwestia etyczna to 

problem, sytuacja lub okazja, które wymagają od osoby, grupy lub organizacji wyboru spośród kilku 

działań, które należy ocenić jako dobre lub złe, etyczne lub nieetyczne. Dylemat etyczny to problem, 

sytuacja lub szansa, która wymaga od osoby, grupy lub organizacji wyboru spośród kilku działań, które 

mają negatywne skutki. W dylemacie nie ma słusznego ani etycznego wyboru, a jedynie mniej 

nieetyczne lub nielegalne wybory, jakie są postrzegane przez wszystkich interesariuszy. Kolejnym 

konstruktywnym krokiem w kierunku identyfikacji i rozwiązania problemów etycznych jest klasyfikacja 

problemów, które są istotne dla większości organizacji biznesowych. Zwróć uwagę, że niektóre z tych 

kwestii dotyczą warunków ekonomicznych i / lub niewłaściwego postępowania w firmach z innych 

krajów. Na przykład nieprawidłowości księgowe w chińskich firmach wywołały obawy wśród firm 

posiadających chińskich partnerów lub dostawców. Na przykład firma Caterpillar Inc. została zmuszona 

do odpisania swoich zysków z powodu oszustwa w chińskiej spółce zależnej. W tej sekcji klasyfikujemy 

kwestie etyczne związane z niewłaściwym wykorzystaniem czasu i zasobów firmy, obraźliwym lub 

zastraszającym zachowaniem, kłamstwem, konfliktem interesów, przekupstwem, wywiadem 

korporacyjnym, dyskryminacją, molestowaniem seksualnym, oszustwami, wykorzystywaniem 

informacji poufnych, prawami własności intelektualnej i prywatnością problemy. 

Niewłaściwe wykorzystanie czasu i zasobów firmy 

Kradzież czasu może być trudna do zmierzenia, ale szacuje się, że kosztuje firmy setki miliardów 

dolarów rocznie. Powszechnie uważa się, że przeciętny pracownik „kradnie” 4,25 godziny tygodniowo 

z powodu spóźnionych przyjazdów, wczesnych, długich przerw na lunch, nieodpowiednich dni 



chorobowych, nadmiernych kontaktów towarzyskich i angażowania się w czynności osobiste, takie jak 

zakupy online i oglądanie sportu podczas pracy. Chociaż firmy mają różne punkty widzenia i zasady, 

niewłaściwe wykorzystanie czasu i zasobów zostało zidentyfikowane przez Centrum Zasobów ds. Etyki 

jako główna forma zaobserwowanego niewłaściwego postępowania w organizacjach. W najnowszym 

badaniu 33 procent respondentów zauważyło, że inni niewłaściwie wykorzystują czas firmy, a 20 

procent zaobserwowało nadużywanie zasobów firmy, takie jak kradzież materiałów biurowych. W 

związku z tym ponad 50 procent odnotowało niewłaściwe postępowanie związane z problemami z 

zasobami. Często luźne egzekwowanie zasad firmy stwarza wśród pracowników wrażenie, że mają 

prawo do określonych zasobów firmy, w tym do sposobu spędzania czasu w pracy. Takie nadużycie 

może obejmować nieautoryzowane użycie sprzętu lub niewłaściwe wykorzystanie zasobów 

finansowych. Korzystanie z firmowego oprogramowania komputerowego i usług internetowych do 

celów prywatnych jest jednym z najczęstszych sposobów wykorzystywania zasobów firmy przez 

pracowników. Chociaż nie jest dopuszczalne, aby pracownicy siedzieli w lobby i rozmawiali z krewnymi 

lub ich maklerami giełdowymi, ci sami pracownicy przechodzą do trybu online i robią to samo, być 

może niezauważeni przez innych. Typowe przykłady wykorzystywania komputera do wykorzystywania 

czasu w firmie obejmują wysyłanie osobistych wiadomości e-mail, robienie zakupów, pobieranie 

muzyki, prowadzenie bankowości osobistej, surfowanie po Internecie w poszukiwaniu informacji o 

sporcie lub romansie lub odwiedzanie portali społecznościowych, takich jak Facebook. Stwierdzono, że 

March Madness, turniej koszykówki NCAA, jest jednym z najważniejszych okresów, w których 

pracownicy kradną czas. Wiele firm blokuje strony internetowe, na których pracownicy mogą oglądać 

wydarzenia sportowe. Ponieważ niewłaściwe wykorzystanie zasobów firmy jest tak powszechnym 

problemem, wiele firm, takich jak Boeing, wdrożyło zasady określające dopuszczalne wykorzystanie 

takich zasobów. Polityka Boeinga stanowi, że wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne, jeśli nie 

powoduje „znacznych dodatkowych kosztów, zakłócenia procesów biznesowych lub jakiejkolwiek innej 

niekorzystnej sytuacji dla firmy”. Polityka dalej stwierdza, że wykorzystanie zasobów firmy do celów 

niezwiązanych z firmą jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pracownik otrzyma na to wyraźne 

pozwolenie. 

Zachowanie obraźliwe lub zastraszające 

Obraźliwe lub zastraszające zachowanie to kolejny powszechny problem etyczny pracowników, ale co 

to znaczy być obraźliwym lub zastraszającym? Terminy te odnoszą się do wielu rzeczy - groźby fizycznej, 

fałszywych oskarżeń, bycia irytującym, wulgaryzmów, obelg, wrzasków, szorstkości, ignorowania kogoś 

i nieracjonalności - a ich znaczenie różni się w zależności od osoby. Ważne jest, aby zrozumieć, że w 

każdym semestrze istnieje kontinuum. Na przykład zachowanie, które jedna osoba może zdefiniować 

jako krzyk, może być definicją normalnej mowy innej osoby. Brak uprzejmości w naszym 

społeczeństwie jest problemem i jest tak samo powszechny w miejscu pracy, jak gdzie indziej. Poziom 

produktywności wielu organizacji został obniżony przez czas spędzony na rozwiązywaniu 

problematycznych relacji. Czy poproszenie pracownika o ukończenie projektu zamiast przebywania z 

członkiem rodziny lub krewnym w sytuacji kryzysowej jest zachowaniem stanowiącym nadużycie? Co 

to znaczy mówić wulgarnie? Czy wulgaryzmy odnoszą się tylko do określonych słów lub terminów, 

które w rzeczywistości są powszechne w dzisiejszym świecie biznesu? Jeśli używasz słów, które możesz 

zaakceptować, ale inni uważają je za wulgaryzmy, czy właśnie je obraziłeś, znieważałeś lub 

zlekceważyłeś? W ramach obraźliwego zachowania lub zastraszania należy wziąć pod uwagę zamiar. 

Jeśli pracownik próbuje przekazać komplement, to prawdopodobnie po prostu popełnił błąd. A co, jeśli 

menadżer zapyta podwładną kobietę, czy ma randkę, bo jest ubrana ładnie? Kiedy sposób wymawiania 

słowa (odmiana głosu) staje się ważny? Istnieje również problem znaczenia słów według wieku i w 

kulturach. Czy można powiedzieć „kochanie” pracownikowi, współpracownikowi, przyjacielowi 

pracownika i / lub przełożonemu i czy zależy to od płci lub lokalizacji? Na przykład, jeśli zadzwoniłeś do 



przyjaciela, który pracował z tobą „kochanie” w południowym Illinois, Arkansas lub Kentucky, czy masz 

taki sam współczynnik akceptacji jak w północnym Illinois, Michigan czy Minnesocie? Czy agresywne 

zachowanie różni się w zależności od płci? Jest możliwe, że termin miód może być mową akceptowalną 

w niektórych środowiskach i być interpretowany jako obraźliwy lub zastraszający w innych sytuacjach. 

Fakt, że żyjemy w środowisku wielokulturowym, prowadzimy interesy i pracujemy z wieloma różnymi 

grupami kulturowymi i narodowościami, pogłębia problemy etyczne i prawne, które mogą się pojawić. 

Znęcanie się wiąże się z wrogim miejscem pracy, w którym ktoś (lub grupa) uznana za cel jest 

zagrożona, nękana, lekceważona, obrażana słownie lub nadmiernie krytykowana. Znęcanie się tworzy 

coś, co określa się jako „wrogie środowisko”, ale pojęcie wrogiego środowiska jest generalnie 

kojarzone zamiast z molestowaniem seksualnym. Niezależnie od tego, zastraszanie może powodować 

szkody psychiczne, które mogą skutkować konsekwencjami zagrażającymi zdrowiu ofiary. Na przykład 

zastraszanie w miejscu pracy jest silnie związane z zaburzeniami snu. Im częstsze znęcanie się, tym 

większe ryzyko zaburzeń snu. Inne objawy fizyczne obejmują depresję, zmęczenie, zwiększoną liczbę 

dni chorobowych i problemy żołądkowe. Jak wskazuje Tabela 3–3, dręczyciele mogą używać kombinacji 

werbalnych, niewerbalnych i manipulacyjnych wyrażeń zawierających groźby, aby obniżyć 

produktywność w miejscu pracy. Znęcanie się zdarza się częściej, niż ludzie zdają sobie sprawę. Jeden 

na trzech amerykańskich pracowników padł ofiarą zastraszania, a 20% przypadków to nękanie z 

technicznego punktu widzenia, co jest nielegalne. Co więcej, korporacyjni dręczyciele często atakują 

pracowników, którzy wyróżniają się na swojej pracy i są popularni wśród swoich współpracowników. 

Jeśli menedżerowie nie odniosą się do zachowań związanych z nękaniem w organizacji, to to, co 

zaczyna się jako jeden lub dwóch łobuzów, może zacząć się rozprzestrzeniać. Stwierdzono, że 

pracownicy, którzy byli prześladowani częściej uznają dokuczanie innym. Obecnie w USA nie ma prawa 

zabraniającego zastraszania w miejscu pracy. Jednak 24 stany wprowadziły ustawę o zdrowym miejscu 

pracy, aby rozważyć sposoby zwalczania zastraszania. 15 Prześladowanie w miejscu pracy jest 

nielegalne w wielu innych krajach. Niektórzy sugerują pracodawcom podjęcie następujących kroków 

w celu zminimalizowania przemocy w miejscu pracy: 

• Twórz zasady, które przewidują upomnienia i / lub zwolnienia za takie zachowanie. 

• Podkreśl wzajemny szacunek w podręczniku pracownika. 

• Zachęcaj pracowników, którzy czują się prześladowani, do zgłaszania takiego zachowania za 

pośrednictwem gorących linii lub w inny sposób. 

Oprócz trzech wymienionych elementów firmy pomagają teraz pracownikom zrozumieć, czym jest 

nękanie, zadając następujące pytania: 

• Czy Twój przełożony wymaga od Ciebie rzeczy niemożliwych bez przeszkolenia? 

• Czy Twój przełożony zawsze stwierdza, że Twoja wykonana praca nigdy nie jest wystarczająco dobra? 

• Czy spotkania, na które należy uczęszczać, są zwoływane bez Twojej wiedzy? 

• Czy inni powiedzieli ci, żebyś przestał z nimi pracować, rozmawiać lub towarzysko? 

• Czy ktoś nigdy nie zostawia Cię samego, abyś wykonywał swoją pracę bez przeszkód? 

• Czy ludzie czują się usprawiedliwieni krzycząc lub wrzeszcząc na ciebie w obecności innych i czy jesteś 

karany, jeśli odwzajemnisz krzyk? 

• Czy urzędnicy ds. Zasobów ludzkich mówią Ci, że Twoje molestowanie jest legalne i musisz to 

rozwiązać między sobą? 



• Czy wiele osób sprawdza, czy Twoja udręka jest prawdziwa, ale nic z tym nie robią? 

Znęcanie się występuje również między firmami, które są w intensywnej konkurencji. Nawet 

szanowane firmy, takie jak Apple, zostały oskarżone o monopolistyczne zastraszanie. Były dyrektor 

generalny Palm, Edward Colligan, oskarżył nieżyjącego już Steve'a Jobsa, byłego dyrektora generalnego 

Apple, o antykonkurencyjne zachowanie w stosunku do jego firmy. Jobs rzekomo skontaktował się z 

Colliganem, aby zaproponować porozumienie o niezatrudnianiu pracowników z firm należących do 

drugiej strony. Zgodnie z zarzutami Jobs stwierdził, że jeśli Palm nadal będzie kradł pracowników Apple, 

może spodziewać się pozwu ze strony Apple oskarżającego Palm o naruszenie patentu. Pięciu 

pracowników technicznych złożyło pozwy przeciwko Apple, Google i innym firmom technologicznym 

w związku z istnieniem umów „bez zatrudnienia”. Gdyby takie porozumienia zostały zawarte, 

najprawdopodobniej zostałyby uznane za antykonkurencyjne, ponieważ stawiają w niekorzystnej 

sytuacji zarówno pracowników, jak i konkurencyjne firmy. W wielu przypadkach domniemane 

niewłaściwe postępowanie może mieć nie tylko konsekwencje finansowe i prawne, ale może również 

zagrozić reputacji, zaufaniu inwestorów i lojalności klientów. 

Kłamstwo 

Wcześniej omówiliśmy definicje kłamstwa i jak kłamstwo odnosi się do zniekształcania prawdy. 

Wspomnieliśmy o trzech rodzajach kłamstw, z których jednym jest żartowanie bez złośliwości. 

Pozostałe dwa mogą być kłopotliwe dla firm: kłamstwo przez prowizję i kłamstwo przez zaniedbanie. 

Kłamstwo Komisji to tworzenie percepcji lub przekonań za pomocą słów, które celowo zwodzą 

odbiorcę wiadomości; na przykład kłamstwa na temat bycia w pracy, zestawień wydatków lub 

wykonywania zadań. Kłamstwo Komisji pociąga za sobą również celowe tworzenie „szumu” w 

komunikacie, który świadomie dezorientuje lub zwodzi odbiorcę. Szum można zdefiniować jako 

wyjaśnienia techniczne, których komunikator wie, że odbiorca nie rozumie. Może to być celowe użycie 

form komunikacji, które utrudniają odbiorcy faktyczne usłyszenie prawdziwego przesłania. Używanie 

terminów prawnych lub terminów odnoszących się do nieznanych procesów i systemów w celu 

wyjaśnienia, co zostało zrobione w sytuacji zawodowej, ułatwia tego typu kłamstwo. Kłamstwo na 

zlecenie może wiązać się ze złożonymi formami, procedurami, umowami, słowami, które są pisane tak 

samo, ale mają różne znaczenia, lub obalać prawdę fałszywym oświadczeniem. Do form kłamstwa 

prowizji należy nadęcie w reklamie. Na przykład stwierdzenie, że produkt jest „domowej roboty”, kiedy 

jest wytwarzany w fabryce, jest kłamstwem. „Zrobione od podstaw” w gotowaniu z technicznego 

punktu widzenia oznacza, że wszystkie składniki produktu były różne i oddzielne i nie zostały połączone 

przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. Można kłamać na podstawie prowizji, pokazując zdjęcie 

produktu, które nie odzwierciedla rzeczywistego produktu. Na przykład wiele sieci fast foodów kupuje 

sałatę lodową do swoich produktów, ale używa sałaty rzymskiej w swoich reklamach, ponieważ 

uważają, że jest ładniejsza i bardziej atrakcyjna niż posiekana sałata lodowa. Kłamstwo to celowe nie 

informowanie innych o jakichkolwiek różnicach, problemach, ostrzeżeniach dotyczących 

bezpieczeństwa lub negatywnych kwestiach związanych z produktem lub firmą, które znacząco 

wpływają na świadomość, zamiary lub zachowanie. Klasycznym przykładem kłamstwa zaniedbania jest 

wieloletnia odmowa producentów tytoniu zezwalania na negatywne badania dotyczące wpływu 

tytoniu na papierosy i cygara. Innym przykładem jest zachowanie FreeCreditReport.com, firmy, która 

promuje się jako sposób na sprawdzenie przez konsumentów swoich wyników kredytowych. Wielu 

klientów nie zdaje sobie sprawy, że FreeCreditReport.com to usługa monitorowania kredytu, która 

kosztuje 14,95 USD miesięcznie i zostanie obciążona opłatą, jeśli nie anuluje usługi w ciągu 30 dni. 

Kiedy kłamstwo szkodzi innym, może być przedmiotem pozwu. Na przykład prokuratorzy i sprawy 

cywilne często ograniczają wykroczenia do kłamstwa na temat faktu, takiego jak wyniki finansowe, 

który może zaszkodzić innym. Dyrektorzy generalni AIG, Lehman Brothers, Fannie Mae i Freddie Mac 



zostali zbadani, aby sprawdzić, czy powiedzieli prawdę o warunkach finansowych swoich firm. Punkt, 

w którym kłamstwo staje się nieetyczne w biznesie, zależy od kontekstu wypowiedzi i jego intencji 

zniekształcenia prawdy. Kłamstwo staje się niezgodne z prawem, jeśli sądy stwierdzi, że zaszkodziło 

innym. Niektórzy biznesmeni mogą uważać, że trzeba trochę kłamać lub że sporadyczne kłamstwo jest 

sankcjonowane przez organizację. Pytanie, które musisz zadać, brzmi: czy kłamstwa zniekształcają 

otwartość i przejrzystość oraz inne wartości związane z etycznym zachowaniem. 

Konflikt interesów 

Konflikt interesów ma miejsce, gdy jednostka musi zdecydować, czy promować swoje własne interesy, 

interesy organizacji, czy interesy innej grupy. Trzy główne agencje ratingowe obligacji - Moody’s, 

Standard & Poor’s i Fitch Ratings - analizują transakcje finansowe i przypisują ratigi (takie jak AAA, B, 

CC) w celu przedstawienia jakości obligacji i innych inwestycji. Przed krachem finansowym te agencje 

ratingowe miały poważne konflikty interesów. Agencje zarabiały aż trzy razy więcej na ocenie 

złożonych produktów niż na obligacjach korporacyjnych. Konkurowali także ze sobą w ocenianiu miejsc 

pracy, co przyczyniło się do obniżenia standardów oceny. Ponadto firmy, które chciały uzyskać oceny, 

były tymi, które płaciły agencjom. Ponieważ agencje ratingowe były bardzo konkurencyjne, firmy 

inwestycyjne i banki „kupowały” różne agencje w celu uzyskania najlepszego ratingu. Konflikty 

interesów były nieuniknione. Aby uniknąć konfliktów interesów, pracownicy muszą mieć możliwość 

oddzielenia swoich interesów prywatnych od interesów. Organizacje muszą również unikać 

potencjalnych konfliktów interesów przy dostarczaniu produktów. Amerykańskie Biuro Księgowe 

stwierdziło konflikt interesów, gdy rząd udzielał ofert na kontrakty obronne. Konflikty interesów zwykle 

dotyczą zatrudniania przyjaciół, krewnych lub emerytowanych oficerów wojskowych w celu 

zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania kontraktu. 

Przekupstwo 

Przekupstwo to praktyka oferowania czegoś (często pieniędzy) aby uzyskać nielegalną korzyść od kogoś 

u władzy. Prezenty, rozrywka i podróże mogą być również wykorzystywane jako łapówki. Kluczową 

kwestią dotyczącą tego, czy coś jest uważane za przekupstwo, czy nie, jest to, czy jest wykorzystywane 

do uzyskania przewagi w związku. Przekupstwo można zdefiniować jako działanie niezgodne z prawem, 

ale może to być również kwestia etyki biznesowej, ponieważ w kulturze takie opłaty są standardową 

praktyką. Z etyką przekupstwa związane jest pojęcie korupcji czynnej lub czynnego rabunku, co 

oznacza, że przestępstwo popełnia osoba, która obiecuje lub wręcza łapówkę. Przekupstwo bierne to 

przestępstwo popełnione przez funkcjonariusza, który przyjmuje łapówkę. Nie jest to jednak 

przestępstwo, jeśli korzyść była dozwolona lub wymagana przez pisemne prawo lub przepisy kraju 

zagranicznego funkcjonariusza publicznego, w tym orzecznictwo. Drobne gratyfikacje dokonane w celu 

uzyskania lub utrzymania biznesu lub innych niewłaściwych korzyści nie stanowią łapówki dla firm 

amerykańskich w niektórych sytuacjach. Płatności takie są często dokonywane w celu skłonienia 

urzędników publicznych do wykonywania ich funkcji, takich jak wydawanie licencji lub pozwoleń. W 

Wielkiej Brytanii te gratyfikacje były początkowo nielegalne. Jednak rząd Wielkiej Brytanii zdecydował 

się zrewidować ten zakaz, ponieważ w krajach rozwijających się często konieczne jest płacenie 

urzędnikom rządowym niższego szczebla niewielkich napiwków lub napiwków za wykonywanie ich 

obowiązków. Pracownicy Ralph Lauren Corp. przekazali argentyńskim celnikom sukienki, perfumy i 

gotówkę, aby przyspieszyć przewóz towarów do kraju. Wypłacono ponad 580 000 USD. Kwota ta nie 

została uznana za gratyfikację - uznano ją za łapówkę. Po odkryciu Ralph Lauren zgłosił przekupstwo i 

współpracował przy dochodzeniu. W wyniku ich współpracy stali się pierwszą firmą, która nie została 

ścigana na podstawie ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. Jednak zgodzili się zapłacić 1,6 

miliona dolarów za rozwiązanie śledztwa. W większości krajów rozwiniętych powszechnie uznaje się, 

że pracownicy nie powinni przyjmować łapówek, osobistych wpłat, prezentów ani specjalnych przysług 



od osób, które mają nadzieję wpłynąć na wynik decyzji. Jednak przekupstwo jest akceptowanym 

sposobem prowadzenia interesów w innych krajach, co stwarza trudne sytuacje dla globalnych 

przedsiębiorstw. Łapówki wiązano z upadkiem wielu menedżerów, ustawodawców i urzędników 

państwowych. Bank Światowy szacuje, że corocznie łapówki wypłacane są w wysokości ponad 1 biliona 

dolarów. Kiedy urzędnik państwowy przyjmuje łapówkę, zwykle pochodzi to od firmy, która szuka 

jakiejś korzyści, na przykład w celu uzyskania interesu lub możliwości uniknięcia regulacji. Dawanie 

łapówek ustawodawcom lub urzędnikom publicznym jest zarówno kwestią prawną, jak i etyczną. Jest 

to kwestia prawna w Stanach Zjednoczonych zgodnie z amerykańską ustawą o zagranicznych 

praktykach korupcyjnych (FCPA). Zgodnie z tym aktem osoby fizyczne, firmy lub osoby trzecie 

prowadzące działalność na rynkach amerykańskich nie mogą „dokonywać płatności na rzecz 

zagranicznych urzędników państwowych w celu uzyskania lub utrzymania działalności”. Firmy zapłaciły 

Departamentowi Sprawiedliwości miliardy dolarów grzywien za naruszenia łapownictwa. Prawo nie 

dotyczy tylko firm amerykańskich, ale wszystkich firm prowadzących działalność w Stanach 

Zjednoczonych. Może to również oznaczać, że firmy nie muszą koniecznie dopuszczać się przekupstwa 

w Stanach Zjednoczonych, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Na przykład Royal Philips 

Electronics NV zapłacił 4,5 miliona dolarów w celu uregulowania zarzutów, że płacił łapówki w Polsce 

w celu uzyskania sprzedaży.  

Wywiad korporacyjny 

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele kwestii związanych z wywiadem korporacyjnym. Ogólnie 

mówiąc, wywiad korporacyjny to gromadzenie i analiza informacji o rynkach, technologiach, klientach 

i konkurentach, a także o trendach społeczno-ekonomicznych i zewnętrznych trendach politycznych. 

Istnieją trzy różne typy modeli wywiadowczych: pasywny system monitorowania służący do wczesnego 

ostrzegania, taktyczne wsparcie terenowe oraz wsparcie dedykowane do zarządzania na najwyższym 

poziomie strategii. Wywiad korporacyjny (CI) obejmuje dogłębne odkrywanie informacji z akt 

korporacyjnych, dokumentów sądowych, wniosków regulacyjnych i komunikatów prasowych, a także 

wszelkich innych podstawowych informacji o firmie lub jej kadrze kierowniczej. Inteligencja 

korporacyjna może być uzasadnionym dochodzeniem w celu uzyskania znaczących informacji 

wykorzystywanych do zachowania konkurencyjności. Na przykład firma programistyczna może legalnie 

monitorować działania internetowe konkurenta, takie jak blogi i posty na Facebooku. Jeśli firma dowie 

się z monitorowania publicznych ogłoszeń konkurencji, prawdopodobnie planuje wprowadzić nowy 

produkt, może wykorzystać tę inteligencję, aby najpierw wypuścić produkt i pokonać konkurencję. 

Taka czynność jest dopuszczalna. CI ma własny zestaw procedur. Na przykład, czy możesz powiedzieć, 

które z poniższych są akceptowalnymi strategiami i praktykami w CI? 

1. Rozwiń skuteczną sieć informatorów. Zachęcaj pracowników do zbierania informacji o konkurencji 

podczas interakcji z osobami spoza firmy. 

2. Niech każdy sprzedawca porozmawia z klientami, o których sądzi się, że rozmawiali z konkurencją. 

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy konkurencji, poproś dział kadr o podanie 

najważniejszych informacji. 

4. Poproś kupujących, aby porozmawiali z dostawcami, aby spróbować dowiedzieć się, kto żąda czego 

i kiedy jest to potrzebne. 

5. Przeprowadź wywiady z każdym pracownikiem na temat jego wiedzy lub doświadczenia i 

wykorzystaj je do uzyskania zewnętrznych informacji o innych firmach w branży. 

6. Podczas rozmowy z konsultantami poproś ich o podzielenie się przykładami swojej pracy. 



7. Wykorzystaj komunikaty prasowe ogłaszające nowe osoby jako wskaźnik tego, jakiego rodzaju firmy 

zatrudniają talenty. 

8. Korzystaj z usług internetowych, aby śledzić wszystkie zmiany, które ktoś wprowadza na stronie 

internetowej firmy, dając w ten sposób wskazanie, o jakich obszarach myśli konkurent i dokąd może 

zmierzać. 

9. Skorzystaj z usług pełnomocnika lub innej firmy, aby działać jako klient konkurenta, aby zapytać o 

strukturę cen firmy, szybkość ich wysyłki, czas realizacji i liczbę pracowników. Poproś o referencje i 

zadzwoń również do tych osób. 

Wszystkie te scenariusze są legalne i często używane przez działy wywiadu korporacyjnego i firmy. 

Jednak wywiad korporacyjny, podobnie jak inne obszary biznesu, może być nadużywany, jeśli nie 

podejmie się należytej staranności w celu utrzymania legalnych i etycznych metod wykrywania. 

Komputery, sieci LAN (sieci lokalne) i Internet sprawiły, że kradzież tajemnic handlowych jest bardzo 

łatwa. Informacje zastrzeżone, takie jak tajne formuły, schematy produkcyjne, plany fuzji lub przejęć 

oraz strategie marketingowe, mają ogromną wartość. Wśród firm technologicznych, takich jak 

Samsung, rośnie liczba kradzieży tajemnic handlowych. Szacuje się, że szpiegostwo korporacyjne 

kosztuje amerykańską gospodarkę 13 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy niemieckie firmy tracą 

od 28 do 71 miliardów dolarów rocznie. W przypadku wykrycia szpiegostwo korporacyjne może 

skutkować wysokimi grzywnami i wyrokami więzienia. Na przykład były inżynier oprogramowania 

Hanjuan Jin został uznany za winnego kradzieży tajemnic handlowych firmy Motorola. Miała w swoim 

posiadaniu ponad 1000 dokumentów Motoroli. Brak bezpieczeństwa i odpowiedniego przeszkolenia 

pozwala na stosowanie różnych technik w celu uzyskania dostępu do ważnych informacji firmy. 

Niektóre techniki uzyskiwania dostępu do cennych informacji korporacyjnych obejmują fizyczne 

usuwanie dysków twardych i kopiowanie zawartych w nich informacji na inne maszyny, hakowanie, 

nurkowanie w śmietniku, socjotechnikę, przekupstwo i zatrudnianie kluczowych pracowników. 

Hakowanie jest uważane za jedną z trzech najpopularniejszych metod uzyskiwania tajemnic 

handlowych. Obecnie istnieją tysiące witryn internetowych, które oferują do bezpłatnego pobrania i 

dostosowywania narzędzia hakerskie, które nie wymagają dogłębnej znajomości protokołów ani 

adresów protokołów internetowych. Hakowanie dzieli się na trzy kategorie: systemowe, zdalne i 

fizyczne. Hackowanie systemu zakłada, że osoba atakująca ma już dostęp do uprzywilejowanego konta 

użytkownika niskiego poziomu. Zdalne hakowanie polega na próbie zdalnej penetracji systemu przez 

Internet. Zdalny haker zwykle zaczyna bez specjalnych uprawnień i próbuje uzyskać wyższy poziom lub 

dostęp administracyjny. 

Kilka form tego typu włamań obejmuje nieoczekiwane dane wejściowe, przepełnienia bufora, 

domyślne konfiguracje i złe praktyki administratora systemu. Wzrasta liczba zdalnych hakerów 

skierowanych przeciwko firmom i instytucjom finansowym, a hakerzy przenikają nawet do sieci 

komputerowej firmy prowadzącej giełdę Nasdaq. Fizyczne hakowanie wymaga, aby agent CI osobiście 

wszedł do obiektu. Wewnątrz może znaleźć wolną lub niezabezpieczoną stację roboczą z nazwą 

użytkownika i hasłem. Następnie agent CI wyszukuje notatki lub nieużywane papiery firmowe i wstawia 

dokumenty do firmowego systemu pocztowego. Agenci CI mogą również uzyskać fizyczny dostęp do 

serwera lub pomieszczenia telefonicznego, szukać sprzętu zdalnego dostępu, zanotować numery 

telefonów zapisane na gniazdach ściennych i umieścić analizator protokołów w szafie kablowej w celu 

przechwytywania danych, nazw użytkowników i haseł. Inżynieria społeczna to kolejna popularna 

metoda uzyskiwania cennych informacji korporacyjnych. Podstawowe cele są takie same jak w 

przypadku hakowania. Inżynieria społeczna to oszukiwanie osób w celu ujawnienia swoich haseł lub 

innych cennych informacji korporacyjnych. Taktyka polega na swobodnych rozmowach z krewnymi 

dyrektorów firmy i wysyłaniu e-maili podających się za administratora systemu i prosząc o hasła pod 



pozorem „ważnej pracy związanej z administrowaniem systemem”. Inną popularną sztuczką inżynierii 

społecznej jest surfowanie przez ramię, w którym ktoś po prostu patrzy przez ramię pracownika, gdy 

wpisuje hasło. Odgadywanie haseł to kolejna łatwa technika inżynierii społecznej. Jeśli dana osoba 

może dowiedzieć się o kimś osobistych rzeczy, może być w stanie wykorzystać te informacje do 

odgadnięcia hasła. Na przykład imię i nazwisko dziecka, urodziny, rocznice i numery PESEL to popularne 

hasła, które łatwo odgadnąć. Nurkowanie w śmietniku jest kłopotliwe, ale udaje się zdobyć tajemnice 

handlowe. Gdy śmieci zostaną wyrzucone na publiczną ulicę lub alejkę, uważa się to za uczciwą 

zwierzynę. Kosz może stanowić bogate źródło informacji dla każdego agenta CI. Książki telefoniczne 

mogą podawać hakerom nazwiska i numery osób, które mogą kierować reklamy i podszywać się pod 

inne osoby. Schematy organizacyjne zawierają informacje o osobach, które zajmują kierownicze 

stanowiska w organizacji. Notatki dostarczają niewielkich ilości przydatnych informacji i pomagają w 

tworzeniu autentycznie wyglądających fałszywych notatek. W hacking to bezprzewodowe hakowanie. 

Aby podsłuchiwać sieci bezprzewodowe, agent CI potrzebuje jedynie odpowiedniego rodzaju radia i 

znajdowania się w zasięgu transmisji bezprzewodowej. Po podłączeniu się do sieci bezprzewodowej, 

intruz może łatwo uzyskać dostęp do czegokolwiek w sieci przewodowej i bezprzewodowej, ponieważ 

dane przesyłane przez sieci są zwykle niezaszyfrowane. Jeśli firma nie korzysta z sieci bezprzewodowej, 

osoba atakująca może udawać woźnego i wstawić fałszywy bezprzewodowy węzeł dostępowy do 

rzekomo bezpiecznej sieci przewodowej. Podsłuch telefoniczny to kolejne narzędzie dla agentów CI. 

Osoba posiadająca cyfrowe urządzenie rejestrujące może monitorować i nagrywać linię faksową. 

Odtwarzając nagranie, intruz może odtworzyć dokładną kopię wiadomości bez niczyjej wiedzy. Nawet 

bez monitorowania linii faksu można odczytać lub odczytać faks wysłany do „wspólnego” urządzenia 

faksowego. Podnosząc numer wewnętrzny lub dotykając telefonu, można nagrać za pomocą 

magnetofonu tony, które reprezentują czyjś numer konta i hasło. Nagranie na taśmie można następnie 

odtworzyć przez telefon, aby uzyskać dostęp do czyjegoś konta. 

Dyskryminacja 

Chociaż uprzedzenia rasowe i seksualne należą do domeny etyki indywidualnej, dyskryminacja rasowa 

i seksualna w miejscu pracy jest przyczyną problemów etycznych w świecie biznesu. Dyskryminacja ze 

względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, status pomocy publicznej, 

niepełnosprawność, wiek, pochodzenie narodowe lub status weterana jest nielegalna w Stanach 

Zjednoczonych. Ponadto dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne lub przynależność do 

związku jest określana jako nękanie. Dyskryminacja pozostaje istotnym problemem etycznym w 

biznesie, mimo że od dziesięcioleci ustawodawstwo próbuje ją zakazać. Firma w Stanach 

Zjednoczonych może zostać pozwana, jeśli (1) odmawia zatrudnienia osoby fizycznej, (2) utrzymuje 

system zatrudnienia, który bezzasadnie wyklucza osobę z zatrudnienia, (3) zwalnia osobę lub (4) 

dyskryminuje osobę indywidualne w odniesieniu do zatrudniania, warunków zatrudnienia, awansów 

lub przywilejów związanych z zatrudnieniem, w odniesieniu do definicji dyskryminacji. W 2012 r. Do 

Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) wniesiono ponad 99 000 zarzutów dyskryminacji. 

Dyskryminacja ze względu na rasę, płeć i wiek to główne źródła etycznej i prawnej debaty w miejscu 

pracy. Niegdyś zdominowana przez europejskich mężczyzn, amerykańska siła robocza obejmuje dziś 

znacznie więcej kobiet, Afroamerykanów, Latynosów i innych mniejszości, a także niepełnosprawnych 

i starszych pracowników. Grupy te tradycyjnie borykały się z dyskryminacją i wyższymi stopami 

bezrobocia oraz odmawiano im możliwości objęcia ról przywódczych w korporacyjnej Ameryce. Na 

przykład tylko nieco ponad tuzin firm z listy Fortune 500 jest zarządzanych przez dyrektorów 

generalnych Afroamerykanów. Chociaż jest to nadal wysoce nieproporcjonalne do populacji, jest 

jednak więcej dyrektorów generalnych Afroamerykanów niż kiedykolwiek wcześniej. Inną formą 

dyskryminacji jest dyskryminacja osób ze względu na wiek. Ustawa o dyskryminacji ze względu na wiek 

w zatrudnieniu wyraźnie zakazuje praktyk zatrudniania, które dyskryminują osoby w wieku 40 lat lub 



starszych, a także te, które wymagają od pracowników przejścia na emeryturę przed ukończeniem 70 

roku życia. Ustawa zabrania pracodawcom zatrudniającym 20 i więcej pracowników podejmowania 

decyzji o zatrudnieniu, w tym decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, ze względu na wiek lub w wyniku 

polis wymagających przejścia na emeryturę po 40 roku życia. Pomimo tych przepisów w miejscu pracy 

nadal występują zarzuty dyskryminacji ze względu na wiek. Dyskryminacja ze względu na wiek stanowi 

około jednej czwartej skarg wniesionych do EEOC. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie jedna trzecia 

pracowników w kraju będzie miała 55 lat lub więcej do 2016 r., Wiele firm musi zmienić swoje podejście 

do starszych pracowników. Aby pomóc w budowaniu siły roboczej, która odzwierciedla ich bazę 

klientów, wiele firm zainicjowało programy akcji afirmatywnych, które obejmują wysiłki mające na celu 

rekrutację, zatrudnianie, szkolenie i promowanie wykwalifikowanych osób z grup, które tradycyjnie 

były dyskryminowane ze względu na rasę, płeć lub inne. cechy. Takie inicjatywy mogą zostać nałożone 

przez prawo federalne na pracodawcę, który zawiera umowy lub zleca podwykonawstwo w interesach 

z rządem federalnym, w ramach ugody zawartej z agencją stanową lub federalną lub na mocy 

orzeczenia sądu. Na przykład Safeway, sieć supermarketów, ustanowiła program poszerzenia 

możliwości kobiet na średnim i wyższym szczeblu kierowniczym po rozstrzygnięciu pozwu o 

dyskryminację seksualną. Jednak wiele firm dobrowolnie wdraża plany działań afirmatywnych w celu 

zbudowania bardziej zróżnicowanej siły roboczej. Chociaż wiele osób uważa, że akcja afirmatywna 

wymaga użycia kwot do regulowania decyzji o zatrudnieniu, ważne jest, aby odnotować dwie dekady 

orzeczeń Sądu Najwyższego jasno, że akcja afirmacyjna nie zezwala ani nie wymaga kwot, odwrotnej 

dyskryminacji lub przychylnego traktowania kobiet niewykwalifikowanych lub mniejszości. Aby 

zapewnić sprawiedliwość programów akcji afirmatywnej, Sąd Najwyższy ustanowił standardy, którymi 

kierują się przy ich wdrażaniu: (1) Musi istnieć mocny powód do opracowania programu akcji 

afirmatywnej; (2) programy akcji afirmatywnej muszą mieć zastosowanie tylko do wykwalifikowanych 

kandydatów; oraz (3) programy akcji afirmatywnych muszą być ograniczone i tymczasowe, a zatem nie 

mogą obejmować „sztywnych i nieelastycznych kwot. Dyskryminacja może być również kwestią 

etyczną w biznesie, gdy firmy wykorzystują rasę lub inne czynniki osobiste do dyskryminacji 

określonych grup klientów. Wiele firm zostało oskarżonych o wykorzystywanie rasy, 

niepełnosprawności, płci lub wieku do odmowy świadczenia usług lub pobierania wyższych cen od 

niektórych grup etnicznych. Pracownicy zostali również zwolnieni lub odmówiono im zatrudnienia z 

powodu dyskryminacji. Outback Steakhouse zapłacił 65 000 dolarów w celu rozstrzygnięcia pozwu 

EEOC, w którym menedżer z Arizony zlikwidował serwer z powodu niepełnosprawności. Firma 

oświadczyła, że zrewiduje swoje zasady dotyczące dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 

Molestowanie 

Molestowanie seksualne jest formą dyskryminacji ze względu na płeć, która narusza tytuł VII ustawy o 

prawach obywatelskich z 1964 r. Tytuł VII ma zastosowanie do pracodawców zatrudniających 15 lub 

więcej pracowników, w tym do władz państwowych i lokalnych. Molestowanie seksualne można 

zdefiniować jako każde powtarzające się, niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym 

popełniane na jednej osobie przez drugą. Może to być werbalne, wizualne, pisemne lub fizyczne i może 

występować między osobami różnej płci lub tej samej płci. Wyświetlanie materiałów o charakterze 

jednoznacznie seksualnym „może stworzyć wrogie środowisko pracy lub stanowić nękanie, nawet jeśli 

prywatne posiadanie, czytanie i dobrowolne udostępnianie takich materiałów jest chronione na mocy 

Konstytucji”. EEOC otrzymuje rocznie od 11 000 do 14 000 zarzutów molestowania seksualnego. 

Nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych, organizacja, której misją jest ochrona praw człowieka na 

całym świecie, zajmowała się serią przypadków molestowania seksualnego. Wielu pracowników ONZ, 

którzy złożyli lub stanęli w obliczu oskarżeń, twierdzi, że system jest słabo przygotowany do 

rozpatrywania skarg, co skutkuje niesprawiedliwymi, powolnymi i arbitralnymi decyzjami. Na przykład 



jeden z pracowników, który twierdził, że była nękana przez lata w Gazie, widział, jak jej przełożony 

oczyszczony przez jednego z jego kolegów. Aby ustalić molestowanie seksualne, pracownik musi 

zrozumieć definicję wrogiego środowiska pracy, w którym muszą być spełnione trzy kryteria: 

zachowanie było niepożądane; zachowanie było surowe, powszechne i uważane przez powoda za tak 

wrogie lub obraźliwe, że mogło zmienić jego warunki zatrudnienia; a zachowanie było takie, że 

rozsądna osoba uznałaby je za wrogie lub obraźliwe. Aby zapewnić wrogie środowisko pracy, 

pracownik nie musi udowadniać, że poważnie wpłynęło to na jego samopoczucie psychiczne lub że 

spowodowało obrażenia; decydującą kwestią jest to, czy postępowanie przeszkadzało w wykonywaniu 

pracy przez powoda. Molestowanie seksualne obejmuje niechciane podejścia seksualne (w tym 

dotykanie, czucie lub obmacywanie) i / lub powtarzające się nieprzyjemne, poniżające lub 

seksistowskie uwagi skierowane do pracownika z domniemaną sugestią, że status zatrudnienia, awans 

lub korzystne traktowanie osoby docelowej zależą od pozytywnej reakcji i / lub współpraca. Można to 

uznać za uciążliwość prywatną, nieuczciwą praktykę pracy lub, w niektórych stanach, wykroczenie 

cywilne (delikt), które mogą być podstawą do wytoczenia powództwa przeciwko osobie, która 

dokonała zaliczek, oraz przeciwko pracodawcy, który nie podjął kroków w celu powstrzymać nękanie. 

Prawo dotyczy przede wszystkim wpływu zachowania, a nie jego zamiarów. Ważnym aspektem prawa 

dotyczącego molestowania seksualnego jest skupienie się na rozsądnych zachowaniach i 

oczekiwaniach ofiary. Jednak definicja „rozsądnych” różni się w zależności od stanu, podobnie jak 

koncepcja oczekiwań. Ponadto argumentem używanym przez niektórych w obronie tego, co inni 

nazywają molestowaniem seksualnym, jest wolność słowa przyznana przez pierwszą poprawkę. 

Kluczowymi kwestiami etycznymi związanymi z molestowaniem seksualnym są podwójne związki i 

nieetycznie intymne relacje. Podwójny związek definiuje się jako osobisty, pełen miłości i / lub stosunek 

seksualny z kimś, z kim dzielisz obowiązki zawodowe. Nieetyczne podwójne relacje to takie, w których 

związek może potencjalnie spowodować bezpośredni lub pośredni konflikt interesów lub ryzyko 

naruszenia zawodowego osądu. Innym ważnym czynnikiem w tych przypadkach jest zamiar. Jeśli 

postępy seksualne w jakiejkolwiek formie są uważane za wzajemne, powstaje zgoda. Problem polega 

na tym, że jeśli pracownik lub pracodawca nie dostanie czegoś na piśmie przed rozpoczęciem 

romantycznej akcji, zgoda zawsze może zostać zakwestionowana, a jeśli chodzi o molestowanie 

seksualne, domniemany sprawca musi wykazać obopólną zgodę. Aby uniknąć zarzutów o wykroczenia 

seksualne lub molestowanie, firma powinna podjąć co najmniej następujące kroki 

1. Opracuj politykę określającą osobę w firmie jako ostateczną osobę odpowiedzialną za zapobieganie 

molestowaniu w firmie. 

2. Ustanowić definicję molestowania seksualnego, która obejmuje niepożądane zaloty, prośby o 

przysługi seksualne i wszelkie inne zachowania werbalne, wizualne lub fizyczne o charakterze 

seksualnym; który zawiera przykłady każdego; i przypomina pracownikom, że lista przykładów nie jest 

wyczerpująca. 

3. Ustanowienie polityki zakazu podejmowania działań odwetowych, chroniącej skarżących i 

świadków. 

4. Ustanowić szczegółowe procedury zapobiegania takim praktykom na wczesnym etapie. Jeśli jednak 

firma przedstawia te procedury na piśmie, prawo wymaga od niej szkolenia pracowników zgodnie z 

nimi, mierzenia ich skutków i zapewnienia egzekwowania zasad. 

5. Ustanawiać, egzekwować i zachęcać ofiary molestowania seksualnego do zgłaszania zachowania 

upoważnionym osobom. 

6. Ustanowić procedurę raportowania. 



7. Upewnij się, że firma ma terminowe zgłaszanie wymagań do odpowiednich władz. Zwykle istnieje 

ograniczenie czasowe (od sześciu miesięcy do roku) na złożenie skargi na formalną administracyjną 

opłatę za seksualność. Jednak niedotrzymanie krótszego okresu reklamacji (na przykład 60 do 90 dni), 

więc może nastąpić szybka reakcja i środki zaradcze oraz pomoc w zapewnieniu środowiska wolnego 

od nękania, może być obroną firmy przed zarzutami, które dopuściła się zaniedbania. 

 

Po podjęciu tych kroków program szkoleniowy powinien zidentyfikować i opisać formy molestowania 

seksualnego oraz podać przykłady, nakreślić procedury składania skarg, wyjaśnić, jak stosować 

procedury i omówić ich znaczenie, omówić kary za naruszenie i przeszkolić pracowników w zakresie 

niezbędna potrzeba miejsca pracy wolnego od molestowania, obraźliwego zachowania lub 

zastraszania. Program szkoleniowy firmy powinien obejmować sposoby rozpoznawania molestowania 

seksualnego; jak badać reklamacje, w tym odpowiednią dokumentację; co zrobić w przypadku 

zaobserwowania molestowania seksualnego, nawet jeśli nie złożono żadnej skargi; jak zadbać o jak 

najbardziej profesjonalne i nie wrogie środowisko pracy; jak uczyć pracowników o zawodowych i 

prawnych konsekwencjach molestowania seksualnego; oraz jak szkolić kierownictwo, aby rozumiało 

procedury następcze po incydentach. 

Oszustwo 

Kiedy osoby angażują się w umyślne zwodnicze praktyki, aby promować własne interesy nad 

interesami organizacji lub innej grupy, popełniają oszustwo. Ogólnie rzecz biorąc, oszustwo to każda 

celowa komunikacja, która oszukuje, manipuluje lub ukrywa fakty, aby zaszkodzić innym. Oszustwo 

może być przestępstwem, a wyroki skazujące mogą skutkować grzywną, więzieniem lub jednym i 

drugim. Globalne oszustwa kosztują organizacje ponad 3,5 biliona dolarów rocznie; przeciętna firma 

traci około 5 procent rocznych przychodów z powodu oszustw. Należy pamiętać, że większość 

przypadków wykrywania oszustw ma miejsce z powodu napiwków, co sprawia, że raportowanie jest 

ważnym sposobem zapobiegania i wykrywania oszustw na szeroką skalę. W ostatnich latach oszustwa 

księgowe stały się poważnym problemem etycznym, ale jak zobaczymy, oszustwa mogą również 

odnosić się do kwestii marketingowych i konsumenckich. Oszustwa księgowe zwykle obejmują raporty 

finansowe korporacji, w których firmy dostarczają ważnych informacji, na podstawie których 

inwestorzy i inne osoby podejmują decyzje dotyczące milionów dolarów. Jeśli dokumenty zawierają 

niedokładne informacje, celowo lub nie, mogą skutkować procesami sądowymi i sankcjami karnymi. 

Były dyrektor generalny AIG, Maurice Greenberg i inni oskarżeni zgodzili się zapłacić akcjonariuszom 

AIG 115 milionów dolarów w celu rozstrzygnięcia zarzutów oskarżających ich o wprowadzanie w błąd 

inwestorów w związku z nielegalnym zmowem przetargowym w branży ubezpieczeniowej, a także 

dokonywanie mylących wyczynów dotyczących rzekomego oszustwa księgowego, które miało miejsce 

w firmie lata wcześniej. Dziedzina rachunkowości zmieniła się dramatycznie w ciągu ostatniej dekady. 

Zawód ten miał mentalność klubową, a ci, którzy zostali biegłymi rewidentami (CPA), nie przejmowali 

się konkurencją. Obecnie CPA reklamują swoje umiejętności i krótkoterminowe wyniki w środowisku, 

w którym wzrosła konkurencja, a ogólne rozliczane godziny znacznie się zmniejszyły z powodu 

innowacji technologicznych. Ponadto księgowi mogą pobierać opłaty oparte na wynikach zamiast 

stawek godzinowych, co jest zmianą reguły, która zachęciła niektóre duże firmy księgowe do 

promowania strategii unikania opodatkowania dla osób o wysokich dochodach, ponieważ firmy mogą 

pobierać od 10 do 40 procent kwoty podatków zapisane. Obecna presja na księgowych obejmuje czas, 

obniżone opłaty, prośby klientów o zmianę opinii dotyczących warunków finansowych lub niższych 

podatków oraz zwiększoną konkurencję. Inne kwestie, z którymi codziennie stykają się księgowi, to 

zgodność ze złożonymi zasadami i przepisami, przeciążenie danymi, ewentualne opłaty i prowizje. Życie 

księgowego jest pełne zasad i danych, które muszą być poprawnie interpretowane, a ze względu na te 



naciski i wynikające z nich problemy etyczne narastają problemy w branży księgowej. W rezultacie 

księgowi muszą przestrzegać ścisłego kodeksu etycznego, który określa ich obowiązki wobec klientów 

i interesu publicznego. Kodeks omawia również koncepcje uczciwości, obiektywizmu, niezależności i 

należytej staranności. Pomimo standardów zawartych w kodeksie, branża księgowa była w ostatnich 

latach źródłem wielu dochodzeń w sprawie oszustw. Kongres uchwalił ustawę Sarbanes – Oxley w 2002 

r., Aby rozwiązać wiele problemów, które powodują konflikty interesów w firmach księgowych 

prowadzących audyt korporacji publicznych. Prawo generalnie zabrania firmom księgowym 

świadczenia usług audytorskich i konsultingowych na rzecz tej samej firmy. Ponadto prawo określa, że 

zarządy spółek muszą składać dyrektorów zewnętrznych posiadających wiedzę finansową w komitecie 

audytu firmy. Oszustwa marketingowe - proces nieuczciwego tworzenia, dystrybucji, promowania i 

wyceny produktów - to kolejny obszar biznesowy, który generuje potencjalne problemy etyczne. 

Fałszywe lub wprowadzające w błąd komunikaty marketingowe niszczą zaufanie klientów do firmy. 

Kłamstwo, poważny problem etyczny związany z komunikacją, jest potencjalnie poważnym 

problemem. W komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej powoduje kłopoty etyczne, ponieważ niszczy 

zaufanie. SEC obciążyła dwie jednostki firmy świadczącej usługi finansowe Oppenheimer & Company 

za wprowadzanie inwestorów w błąd co do wartości ich funduszy private equity. Zgodzili się zapłacić 

ponad 2,9 miliona dolarów za rozstrzygnięcie sprawy. Marketing wprowadzający w błąd może również 

kosztować konsumentów ciężko zarobione pieniądze. Fałszywe lub wprowadzające w błąd reklamy to 

kluczowa kwestia w komunikacji marketingowej. Jeden zbiór przepisów wspólnych dla wielu krajów 

dotyczy reklamy wprowadzającej w błąd, czyli reklam, które nie są wyraźnie oznaczone jako reklamy. 

W Stanach Zjednoczonych sekcja 5 ustawy Federalnej Komisji Handlu (FTC) dotyczy reklam 

wprowadzających w błąd. Nadużycia w reklamie obejmują zarówno przesadne twierdzenia i ukryte 

fakty, jak i jawne kłamstwo, chociaż niewłaściwa kategoryzacja twierdzeń reklamowych jest punktem 

krytycznym. Sądy dzielą fałszywe lub wprowadzające w błąd reklamy na trzy kategorie: nadęty, 

domniemany fałsz i dosłowny fałsz. 

Puffery można zdefiniować jako przesadną reklamę, przekomarzanie się i przechwalanie się, na których 

żaden rozsądny nabywca nie polegałby i nie podlega zaskarżeniu na mocy ustawy Lanham. Na przykład 

w procesie sądowym pomiędzy dwoma firmami produkującymi produkty do golenia pozwany 

reklamował, że pasek nawilżający na maszynce do golenia był „sześć razy gładszy” niż paski 

konkurentów, pokazując mężczyznę pocierającego twarz ręką. Sąd odrzucił argument pozwanego, że 

„sześciokrotnie gładsza” oznacza, że tylko nawilżający pasek na główce maszynki do golenia był gładszy. 

Zamiast tego sąd uznał, że roszczenie reklamowe „sześć razy gładsze” oznaczało, że konsument 

otrzyma gładsze golenie z całej brzytwy pozwanego, co było fałszywe. Domniemana fałsz oznacza, że 

wiadomość ma tendencję do wprowadzania w błąd, dezorientowania lub oszukiwania odbiorców. 

Reklamy twierdzą, że użycie domniemanego fałszu to takie, które są dosłownie prawdziwe, ale 

sugerują inny przekaz, który jest fałszywy. W większości przypadków oskarżenia o domniemany fałsz 

można udowodnić jedynie za pomocą czasochłonnych i kosztownych ankiet konsumenckich, których 

wyniki często są niejednoznaczne. Przykładem domniemanego fałszu może być twierdzenie firmy, że 

jej produkt ma dwa razy więcej składnika w produkcie, co oznacza, że działa dwa razy lepiej, podczas 

gdy w rzeczywistości dodatkowa ilość składnika nie ma wpływu na wydajność. Charakterystykę 

twierdzenia reklamowego jako dosłownie fałszywego można podzielić na dwie podkategorie: testy 

dowodzą (twierdzenia zakładowe), gdy reklama cytuje badanie lub test, które potwierdzają 

twierdzenie; i bezmyślne stwierdzenia (oświadczenia o braku ustaleń), gdy reklama zawiera 

twierdzenie, którego nie można uzasadnić, tak jak w przypadku, gdy firma handlowa stwierdza, że dany 

produkt jest lepszy od innych na rynku. Inną formą nadużyć reklamowych jest składanie 

niejednoznacznych stwierdzeń; kiedy słowa są tak słabe lub ogólne, że widz, czytelnik lub słuchacz musi 

wywnioskować, jaki jest zamierzony przekaz reklamodawcy. Te „łasice” są z natury niejasne i pozwalają 



reklamodawcy zaprzeczyć wszelkim zamiarom oszukania. Dobrym przykładem jest czasownik „pomoc” 

(jak w wyrażeniach takich jak „pomaga zapobiegać”, „pomaga w walce”, „pomaga czuć”). Konsumenci 

mogą postrzegać takie reklamy jako nieetyczne, ponieważ nie przekazują wszystkich informacji 

potrzebnych do podjęcia dobrej decyzji o zakupie lub wręcz oszukują konsumenta. Problemy są jeszcze 

bardziej niejasne. Na przykład Monster Beverage Corp. zdecydował się zmienić swoją etykietę, aby 

wskazać, że jest to napój, a nie suplement diety. Zamiast umieszczać „Fakty dotyczące suplementów” 

na swoich puszkach, firma zastąpi je „Fakty o wartości odżywczej”. Może się to wydawać niewielką 

zmianą, ale ma ona na celu powstrzymanie rosnącej kontroli krytyków, którzy uważają, że poziomy 

kofeiny w napoju energetycznym są niebezpieczne. W ramach zmiany etykiet Monster etykiety teraz 

wyświetlają zawartość kofeiny w napoju. Reklama i komunikacja dotycząca sprzedaży bezpośredniej 

mogą również wprowadzać konsumentów w błąd, ukrywając fakty w przekazie. Na przykład 

sprzedawca, który chce sprzedać polisę ubezpieczenia zdrowotnego, może wymienić dużą liczbę 

chorób objętych polisą, ale nie wspomina, że nie obejmuje ona niektórych powszechnie objętych 

polisą. Rzeczywiście, najszybciej rozwijającym się obszarem oszukańczych działań jest marketing 

bezpośredni, który wykorzystuje telefon i bezosobowe media do przekazywania informacji klientom, 

którzy następnie kupują produkty za pośrednictwem poczty, telefonu lub Internetu. 

Oszustwo konsumenckie 

Oszustwa konsumenckie mają miejsce, gdy konsumenci próbują oszukać firmy dla własnego zysku. 

Szacuje się, że kradzieże sklepowe kosztują sprzedawców detalicznych około 30 miliardów dolarów 

rocznie. Konsumenci angażują się w wiele innych form oszustw wymierzonych w firmy, w tym zmianę 

cenników, zmianę artykułów, kłamstwa w celu uzyskania rabatów związanych z wiekiem i inne, a także 

skorzystanie z hojnych zasad zwrotu, zwracając używane przedmioty, zwłaszcza odzież, która była 

metki z cenami nadal dołączone). Takie zachowanie konsumentów wpływa na sklepy detaliczne, a 

także na innych konsumentów, którzy na przykład mogą nieświadomie kupić nową, faktycznie noszoną 

odzież. Szacuje się, że nieuczciwe zwroty towarów kosztują około 8,9 miliarda dolarów rocznie. 

Oszustwa konsumenckie obejmują celowe oszukiwanie w celu uzyskania nieuczciwej korzyści 

gospodarczej przez osobę fizyczną lub grupę nad organizacją. Przykłady oszukańczych działań obejmują 

kradzieże w sklepach, zmowę lub dwulicowość i podstęp. Zmowa zazwyczaj dotyczy pracownika, który 

pomaga konsumentowi w oszustwie. Na przykład kasjer może nie odebrać wszystkich towarów lub 

udzielić nieuzasadnionej zniżki. Dwulicowość może oznaczać, że konsument inscenizuje wypadek w 

sklepie spożywczym, a następnie domaga się odszkodowania od sklepu za brak dbałości o 

bezpieczeństwo. Konsument może kupić, założyć, a następnie zwrócić element garderoby w celu 

uzyskania pełnego zwrotu kosztów. W innych sytuacjach konsument może domagać się zwrotu 

pieniędzy poprzez reklamację wady. Guile jest powiązany z osobą, która jest przebiegła lub rozumie 

dobre / złe zachowanie, ale używa sztuczek, aby uzyskać nieuczciwą przewagę. Korzyść jest 

niesprawiedliwa, ponieważ osoba ma zamiar sprzeciwić się właściwemu zachowaniu lub wynikowi. 

Chociaż niektóre z tych czynów wymagają postępowania sądowego, mogą być trudne do 

udowodnienia, a wiele firm niechętnie oskarża patronów o przestępstwo, gdy nie ma możliwości ich 

zweryfikowania. Firmy działające zgodnie z filozofią „klient ma zawsze rację” zauważyły, że niektórzy 

konsumenci korzystają z tej obietnicy i dlatego zmodyfikowali zasady zwrotów, aby ograniczyć 

nieuczciwe użycie. 

Niewłaściwe postępowanie finansowe 

Brak zrozumienia ryzyka etycznego i zarządzania nim odegrał znaczącą rolę w kryzysie finansowym. 

Różnica między złymi decyzjami biznesowymi a niewłaściwym postępowaniem biznesowym może być 

trudna do określenia, a między etyką stosowania wyłącznie zachęt finansowych do oceny wyników a 

stosowaniem całościowych miar, które obejmują etykę, przejrzystość i odpowiedzialność wobec 



interesariuszy, jest cienka granica. Od prezesów po handlowców i brokerów - w branży finansowej 

istniały aż nazbyt kuszące lukratywne zachęty finansowe. Ostatnia globalna recesja była częściowo 

spowodowana niezdolnością branży finansowej do wzięcia odpowiedniej odpowiedzialności za swoją 

decyzję o wykorzystaniu ryzykownych i złożonych instrumentów finansowych. Wykorzystano luki w 

przepisach i awarie organów regulacyjnych. Kultura korporacyjna została zbudowana na nagrodach za 

podejmowanie ryzyka, a nie na nagrodach za tworzenie wartości dla interesariuszy. Decyzje etyczne 

opierały się bardziej na tym, co jest zgodne z prawem, niż na tym, co należy zrobić. Niestety większość 

interesariuszy, w tym opinia publiczna, organy regulacyjne i środki masowego przekazu, nie zawsze 

rozumieją naturę ryzyka finansowego podejmowanego przez banki i inne instytucje w celu 

generowania zysków. Niematerialny charakter produktów finansowych utrudnia zrozumienie 

złożonych transakcji finansowych. Problemy na rynkach kredytów hipotecznych subprime były 

sygnałem alarmowym dla ostatniej recesji. Kwestie etyczne pojawiły się na wczesnym etapie pożyczek 

subprime, a urzędnicy ds. pożyczek otrzymywali prowizje za zabezpieczenie pożyczek od 

pożyczkobiorców bez żadnych konsekwencji, jeśli pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki. Wkrótce 

opracowano „pożyczki kłamców”, aby zapewnić większą sprzedaż i wyższe osobiste wynagrodzenie dla 

pożyczkodawców. Pożyczkodawcy zachęcali pożyczkobiorców subprime do podawania fałszywych 

informacji we wnioskach o pożyczkę w celu zakwalifikowania się i zabezpieczenia pożyczki. Niektórzy 

rzeczoznawcy podali zawyżone wartości mieszkań, aby zwiększyć kwoty kredytu. W innych 

przypadkach konsumenci byli proszeni o fałszowanie swoich dochodów, aby kredyty stały się bardziej 

atrakcyjne dla instytucji pożyczkowych. Szansa na niewłaściwe postępowanie była powszechna. 

Najwyżsi menedżerowie i prezesi byli zadowoleni z wykroczenia, o ile zyski były dobre. Kongres i 

Prezydent Clinton zachęcali Fannie Mae i Freddie Mac do wspierania posiadania domu wśród osób o 

niskich dochodach poprzez udzielanie kredytów hipotecznych. Na początku XXI wieku, w gospodarce 

o szybko rosnących wartościach domowych, kultura nieetycznego zachowania nie była widoczna dla 

większości ludzi. Kiedy wartości domów zaczęły spadać, a ludzie byli „do góry nogami” ze względu na 

swoje pożyczki (zawdzięczając więcej niż kapitał własny domu), niepowodzenia i nieetyczne 

zachowania instytucji udzielających pożyczek stały się oczywiste. Najwyższe kierownictwo lub 

dyrektorzy generalni są ostatecznie odpowiedzialni za konsekwencje decyzji swoich pracowników. 

Kadra kierownicza Merrill Lynch przyznała 3,6 miliarda dolarów premii na krótko przed fuzją firmy z 

Bank of America w 2008 roku. 51 Łącznie 121 milionów dolarów trafiło do czterech dyrektorów, 

pomimo faktu, że Merrill Lynch musiał zostać uratowany przed bankructwem przez rząd. W tej sytuacji 

grają dwie kwestie etyczne. Po pierwsze, wypłata wszystkich premii; a po drugie, przyspieszenie ich 

dystrybucji w celu wykonania zadania przed Bankiem. Zarządzanie ryzykiem w branży finansowej jest 

kluczowym zagadnieniem, w tym wypłacaniem premii menedżerom, którzy nie wypełnili swoich 

obowiązków. Niestety, w tym samym czasie branża skupiała się na własnych wynikach finansowych, 

agencje regulacyjne i Kongres nie były proaktywne w badaniu wczesnych przypadków nadużyć 

finansowych i problemów systemowych, które doprowadziły do kryzysu. Systemy prawne i regulacyjne 

były bardziej skoncentrowane na indywidualnych wykroczeniach niż na systemowych błędach 

etycznych. To powszechne uchybienie finansowe doprowadziło do wezwania do reformy finansowej. 

Sekretarz skarbu USA Timothy Geithner próbował zmienić sposób, w jaki rząd zajmuje się 

nadzorowaniem podejmowania ryzyka na rynkach finansowych. Opowiadał się za bardziej 

rygorystycznymi zasadami zarządzania finansami i kontroli funduszy hedgingowych i funduszy 

inwestycyjnych rynku pieniężnego. Uważał, że Stany Zjednoczone potrzebują większej otwartości i 

przejrzystości, większego nadzoru i egzekwowania oraz jaśniejszego, zdrowszego języka w swoim 

systemie finansowym. Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów została 

uchwalona w 2010 r. W celu zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości w branży finansowej oraz 

ochrony konsumentów przed oszukańczymi praktykami finansowymi. Ustawa ustanowiła Biuro 

Ochrony Konsumentów (CFPB) w celu ochrony konsumentów przed niebezpiecznymi produktami 



finansowymi. CFPB otrzymała władzę nadzorczą nad rynkiem kredytowym. Jej odpowiedzialność 

obejmuje ułatwianie zrozumienia produktów finansowych, ograniczanie nieuczciwych praktyk 

związanych z pożyczkami i kartami kredytowymi oraz zapewnianie bezpieczeństwa produktów 

finansowych przed ich wprowadzeniem na rynek. Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i 

ochronie konsumentów daje również federalnym organom regulacyjnym większą władzę nad dużymi 

firmami i instytucjami finansowymi, aby uniemożliwić im angażowanie się w ryzykowne praktyki lub 

stawanie się „zbyt dużymi, by upaść”. Ustawa nakłada również na prezesów odpowiedzialnych za 

zachowanie ich firm. Duże firmy finansowe muszą zatrzymać co najmniej połowę premii dla kadry 

kierowniczej przez co najmniej trzy lata. Celem jest powiązanie wynagrodzenia z wynikami decyzji 

kierownictwa w czasie. 

Wykorzystywanie informacji poufnych 

Osoba mająca dostęp do informacji poufnych to każdy urzędnik, dyrektor lub właściciel co najmniej 10 

procent klasy papierów wartościowych firmy. Istnieją dwa rodzaje wykorzystywania informacji 

poufnych: nielegalne i legalne. Nielegalne wykorzystywanie informacji poufnych to kupowanie lub 

sprzedawanie akcji przez osoby posiadające informacje, które nie są jeszcze podane do wiadomości 

publicznej. Ten czyn, który stawia insiderów w naruszeniu ich obowiązków powierniczych, może zostać 

popełniony przez każdego, kto ma dostęp do materiałów niepublicznych, takich jak maklerzy, rodzina, 

przyjaciele i pracownicy. Ponadto osoba przyłapana na „dawaniu wskazówek” osobie postronnej z 

niepublicznymi informacjami również może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Aby ustalić, czy 

osoba mająca dostęp do informacji poufnych przekazała wskazówkę nielegalnie, SEC stosuje test 

Dirksa, który stwierdza, że jeśli typer naruszy swoje zaufanie do firmy i zrozumie, że było to naruszenie, 

jest on odpowiedzialny za wykorzystanie informacji poufnych. Legal insider trading polega na legalnym 

kupowaniu i sprzedawaniu akcji własnej firmy, ale nie zawsze. Osoby mające dostęp do informacji 

poufnych są zobowiązane do zgłaszania swoich transakcji w ciągu dwóch dni roboczych od daty 

zawarcia transakcji. Na przykład, jeśli osoba mająca dostęp do informacji poufnych sprzedała 10 000 

akcji w poniedziałek 12 czerwca, musiałaby zgłosić tę sprzedaż do SEC do środy 14 czerwca. sześciu 

miesięcy, zachęcając w ten sposób osoby z wewnątrz do kupowania akcji tylko wtedy, gdy uważają, że 

firma będzie dobrze funkcjonować w perspektywie długoterminowej. Wykorzystywanie informacji 

poufnych jest często przeprowadzane w tajemnicy przez osobę, która stara się wykorzystać okazję do 

szybkiego wzrostu na rynku. Departament Sprawiedliwości w ostatnich latach zajął się handlem 

informacjami poufnymi, w tym nagrywaniem rozmów telefonicznych osób podejrzanych o 

wykorzystanie informacji poufnych w celu zebrania dowodów. Założyciel Galleon Group, Raj 

Rajaratnam, i były dyrektor Goldman Sachs Rajat Gupta zostali skazani po potajemnych nagranych na 

wideo rozmowach telefonicznych, które wydawały się być wplątane w system wykorzystywania 

informacji poufnych. Rząd wykorzystał również nagrania rozmów telefonicznych do skazania byłego 

menadżer funduszu hedgingowego Douga Whitmana za handel niepublicznymi informacjami od 

Google i innych firm. Badania wykazały, że ludzie, którzy angażują się w tego typu działania, często 

czują się lepsi od innych i są ślepi na możliwość odkrycia lub poniesienia konsekwencji 

Prawa własności intelektualnej 

Prawa własności intelektualnej obejmują prawną ochronę własności intelektualnej, takiej jak muzyka, 

książki i filmy. Przepisy, takie jak ustawa o prawach autorskich z 1976 r., Ustawa Digital Millennium 

Copyright Act oraz ustawa Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act z 1999 

roku miały na celu ochronę twórców własności intelektualnej. Jednak wraz z postępem 

technologicznym w przypadku witryn internetowych nadal istnieje wiele problemów etycznych. Na 

przykład, dopóki nie został pozwany za naruszenie praw autorskich, a następnie zmienił swój model 

biznesowy, Napster. com zezwalało osobom fizycznym na pobieranie muzyki chronionej prawem 



autorskim do użytku osobistego bez wypłacania artystom wynagrodzenia. Decyzja Federalnego Urzędu 

ds. Praw Autorskich (FCO) pomogła stworzyć podwaliny pod przepisy dotyczące własności 

intelektualnej w cyfrowym świecie. FCO postanowiło uczynić nielegalnym dla użytkowników sieci 

włamywanie się przez bariery, które właściciele praw autorskich stawiają wokół materiałów 

udostępnianych online, dopuszczając tylko dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek dotyczyło oprogramowania, 

które uniemożliwia użytkownikom znajdowanie nieprzyzwoitych lub kontrowersyjnych materiałów w 

sieci, a drugi dotyczyło osób, które chcą ominąć nieprawidłowo działające zabezpieczenia 

oprogramowania lub innych zakupionych przez nich towarów objętych prawem autorskim. Decyzja ta 

odzwierciedla fakt, że właściciele praw autorskich są zazwyczaj faworyzowani w kwestiach związanych 

z prawami autorskimi cyfrowymi. Jednak cyfrowe prawa autorskie są nadal kontrowersyjną kwestią w 

Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, a obowiązujące przepisy są często trudne do 

wyegzekwowania. Prawie jedna czwarta całego ruchu internetowego obejmuje materiały chronione 

prawem autorskim, w tym nielegalnie pobraną lub załadowaną muzykę, filmy i programy telewizyjne. 

Gdy Chiny wyrosły na potęgę gospodarczą, rynek wszelkiego rodzaju pirackich towarów, od DVD po 

leki, a nawet samochody, stał się przemysłem wartym miliardy dolarów. Rząd Chin okazał się słaby w 

ochronie własności intelektualnej, a podziemny rynek takich pirackich towarów, które są sprzedawane 

na całym świecie, rozrósł się w szybkim tempie. Osoby pobierające nielegalne treści są mniej 

zainteresowane prawem niż osoby niepobierające i są bardziej skłonne do angażowania się w inne 

formy nielegalnego zachowania, takie jak kradzieże w sklepach. Chociaż naruszenie praw własności 

intelektualnej zawsze stanowi zagrożenie dla firm, które ryzykują utratę zysków i reputacji, może 

również zagrozić zdrowiu i dobrobytowi konsumentów. Na przykład nielegalnie wyprodukowane leki 

spożywane przez nieświadomych konsumentów mogą powodować choroby, a nawet śmierć. Badania 

nad piractwem komputerowym wykazały, że wysoki poziom dobrobytu gospodarczego i sektor 

zaawansowanych technologii skutecznie powstrzymują piractwo komputerowe. 60 Jednak wraz ze 

wzrostem liczby patentów zgłaszanych w Chinach rośnie liczba spraw sądowych dotyczących własności 

intelektualnej. Wygląda na to, że kradzież własności intelektualnej staje się coraz ważniejszym 

problemem w Chinach. Być może wraz z postępem gospodarki Chin piractwo stanie się mniejszym 

problemem, ale na razie stanowi poważne zagrożenie. 

Prywatne problemy 

Rzecznicy praw konsumentów nadal ostrzegają konsumentów przed nowymi zagrożeniami dla ich 

prywatności, szczególnie w branży opieki zdrowotnej i branży internetowej. Wraz ze wzrostem liczby 

osób korzystających z Internetu rosną również obszary niepokojów związane z jego wykorzystaniem. 

Niektóre kwestie dotyczące prywatności, którymi muszą się zająć firmy, obejmują monitorowanie 

korzystania przez pracowników z dostępnych technologii i prywatności konsumentów. Aktualne 

badania sugerują, że nawet gdy firmy korzystają z obniżek cen lub spersonalizowanych usług, 

konsumenci pozostają podejrzliwi. Jednak niektórzy konsumenci nadal chcą podawać dane osobowe 

pomimo potencjalnego ryzyka. Wyzwaniem dla dzisiejszych firm jest zaspokojenie ich potrzeb 

biznesowych przy jednoczesnej ochronie pragnienia prywatności pracowników. Istnieje niewiele 

zabezpieczeń prawnych dotyczących prawa pracowników do prywatności, co pozwala firmom na dużą 

elastyczność w ustalaniu zasad dotyczących prywatności pracowników podczas korzystania z 

firmowego sprzętu na terenie firmy. Od monitoringu komputerowego i nagrań telefonicznych po 

nadzór wideo i śledzenie satelitarne GPS, pracodawcy używają technologii do zarządzania 

produktywnością i ochrony zasobów. Możliwość gromadzenia i wykorzystywania danych o zachowaniu 

pracowników stwarza problem etyczny związany z zaufaniem i odpowiedzialnością. Elektroniczny 

monitoring pozwala firmie określić, czy produktywność spada, ponieważ pracownicy spędzają zbyt 

dużo czasu na czynnościach osobistych. Posiadanie tych informacji umożliwia firmie podjęcie działań 

naprawczych. Wielu pracodawców ma zasady regulujące korzystanie z telefonu osobistego i Internetu 



w czasie pracy. Ponadto niektóre firmy śledzą wszystko, od rozmów telefonicznych i historii Internetu 

po naciśnięcia klawiszy i czas spędzany przez pracowników przy biurkach. Jedno z badań wykazało, że 

42 procent pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy z przypisanym do firmy 

kontem e-mail „często używa” go do komunikacji osobistej, podczas gdy inne 29 procent „czasami” to 

robi. Inne badanie wykazało, że 89 procent pracowników twierdzi, że wysyłało e-maile z pracy do 

strony zewnętrznej, które zawierały dowcipy, plotki, plotki lub uwłaczające uwagi, podczas gdy 14 

procent wysyłało wiadomości zawierające informacje poufne lub zastrzeżone, a 9 procent 

respondentów przyznało się, że wysyłanie tekstów lub obrazów o charakterze seksualnym, 

romantycznym lub pornograficznym. Wprowadzanie praktyk, które okazują szacunek dla prywatności 

pracowników, ale nie zrzekają się odpowiedzialności pracodawcy, pomaga stworzyć atmosferę 

zaufania, która sprzyja możliwości rozwiązywania sporów między pracownikami a pracodawcami bez 

procesu sądowego. Z drugiej strony, jeśli gromadzone są dane osobowe, które obejmują informacje 

medyczne lub religijne, może to skutkować w postępowaniu sądowym. Istnieją dwa wymiary 

prywatności konsumentów: świadomość konsumentów w zakresie gromadzenia informacji i rosnący 

brak kontroli konsumentów nad sposobem wykorzystywania przez firmy danych osobowych, które 

gromadzą. Na przykład wielu nie zdaje sobie sprawy, że firma Google, Inc. zastrzega sobie prawo do 

śledzenia każdego kliknięcia łącza w jednym z jej wyszukiwań. Zakupy online, a nawet przypadkowe 

surfowanie po Internecie można śledzić bez wiedzy konsumenta. Badanie przeprowadzone przez 

Fundację Postępu i Wolności wykazało, że 96 procent popularnych komercyjnych witryn internetowych 

zbiera dane osobowe odwiedzających. Dane osobowe konsumentów są cenne nie tylko dla 

przedsiębiorstw, ale także dla przestępców. Szacuje się, że tożsamość jest kradziona raz na trzy 

sekundy. Dane osobowe są kradzione i sprzedawane online. Chociaż część tych informacji pochodzi z 

takich źródeł jako profile w serwisach społecznościowych kolejnym ważnym źródłem są słabo 

chronione pliki firmowe. Amerykańskie organizacje zgłaszają co roku setki naruszeń bezpieczeństwa. 

Firmy pracują nad znalezieniem sposobów na zwiększenie zaufania konsumentów do swoich witryn 

internetowych. Na przykład coraz większa liczba witryn internetowych wyświetla pieczęć online od 

Better Business Bureau, dostępną tylko dla witryn spełniających określone standardy. Podobna pieczęć 

jest dostępna za pośrednictwem TRUSTe, globalnej inicjatywy non-profit, która poświadcza, że witryny 

internetowe przestrzegają jej zasad. (Odwiedź witrynę http://e-businessethics.com, aby uzyskać 

więcej informacji na temat prywatności w Internecie). 

WYZWANIE DOTYCZĄCE USTALENIA KWESTII ETYCZNEJ W BIZNESIE 

Większość kwestii etycznych dotyczących biznesu stanie się widoczna poprzez obawy interesariuszy 

dotyczące wydarzenia, działania lub wyników decyzji biznesowej. Środki masowego przekazu, grupy 

interesu i osoby indywidualne, korzystając z blogów, podcastów i innych generowanych przez siebie 

mediów, często generują dyskusję na temat etycznego charakteru decyzji. Innym sposobem ustalenia, 

czy określone zachowanie lub sytuacja ma komponent etyczny, jest zapytanie innych osób w firmie, 

jak się z tym czują i czy uważają to za wyzwanie etyczne. Stowarzyszenia branżowe i grupy 

samoregulujące przedsiębiorców, takie jak Better Business Bureau, często dają firmom wskazówki 

dotyczące definiowania kwestii etycznych. Na koniec ważne jest, aby ustalić, czy organizacja przyjęła 

określone zasady dotyczące działalności. Czynność zatwierdzona przez większość członków organizacji, 

jeśli jest również zwyczajowo stosowana w branży, jest prawdopodobnie etyczna. Problem, działanie 

lub sytuacja, która może wytrzymać otwartą dyskusję między wieloma interesariuszami, zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, prawdopodobnie nie stwarza problemów etycznych. Jednak z 

biegiem czasu problemy mogą stać się kwestiami etycznymi w wyniku zmieniających się wartości 

społecznych. Na przykład produkty wytwarzane przez Kraft Foods, Inc., takie jak Kraft Macaroni and 

Cheese, Chips Ahoy! ciasteczka, lunchables, kool-Aid, Fruity Pebbles i Oreo, były podstawą w prawie 

każdym domu w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci, nie stając się przedmiotem publicznej 



debaty; ale kiedy rodzice, szkoły i politycy stali się bardziej świadomi, że Stany Zjednoczone mają 

najwięcej osób z nadwagą na świecie, sytuacja się zmieniła. Ponadto od 1980 r. Wskaźnik otyłości u 

dzieci i młodzieży wzrósł ponad trzykrotnie. W rezultacie Kongres zaproponował przepisy dotyczące 

reklamowania dzieciom niezdrowej żywności. Firma Kraft stanęła w obliczu etycznej sytuacji związanej 

z reklamowaniem wielu swoich produktów spożywczych. Niektóre grupy konsumentów mogą 

postrzegać budżet reklamowy Kraft, który był skierowany głównie do dzieci, jako nieetyczny. Ponieważ 

ignorowanie sytuacji może być potencjalnie katastrofalne, Kraft zdecydował się zaprzestać 

reklamowania niektórych swoich produktów dzieciom i zamiast tego wprowadzać na rynek zdrowszą 

żywność. Kiedy interesariusze wyzwalają świadomość problemu etycznego, a ludzie otwarcie o nim 

dyskutują i proszą o wskazówki oraz opinie innych, rozpoczyna się etyczny proces decyzyjny. 

PODSUMOWANIE 

Obawy interesariuszy w dużej mierze decydują o tym, czy działania i decyzje biznesowe są postrzegane 

jako etyczne, czy nieetyczne. Gdy zaangażują się władze, społeczności i społeczeństwo, to, co było 

jedynie kwestią etyczną, może szybko stać się kwestią prawną. Akcjonariusze mogą nieświadomie 

komplikować etyczne prowadzenie biznesu, wymagając od menedżerów podejmowania decyzji o 

zwiększeniu krótkoterminowych zysków, a tym samym utrzymaniu lub zwiększeniu wartości ich akcji. 

Pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia etyki biznesowej jest rozwinięcie świadomości kwestii 

etycznych; to znaczy nauczyć się rozpoznawać, które kwestie interesariuszy zawierają element etyczny. 

Charakterystyka pracy, kultura korporacyjna lub lokalna oraz społeczeństwo, w którym prowadzi się 

działalność, mogą stwarzać problemy etyczne. Rozpoznanie problemu etycznego jest niezbędne do 

zrozumienia etyki biznesowej, a tym samym do stworzenia skutecznego programu etycznego i 

zgodności, który minimalizuje nieetyczne zachowania. Przedsiębiorcy muszą rozumieć uniwersalne 

stałe moralne uczciwości, sprawiedliwości i prawości. Bez przyjęcia tych koncepcji prowadzenie 

biznesu staje się trudne. Sprawiedliwość to cecha bycia sprawiedliwym, sprawiedliwym i bezstronnym 

i pokrywa się z koncepcjami sprawiedliwości, równości, równości i moralności. Trzy podstawowe 

elementy motywujące ludzi do uczciwości to równość, wzajemność i optymalizacja. Równość odnosi 

się do sposobu podziału bogactwa między pracowników w firmie, kraju lub na świecie; wzajemność 

odnosi się do zwrotu przysług w przybliżeniu równej wartości; a integralność odnosi się do charakteru 

osoby i składa się z dwóch podstawowych części, formalnej relacji, jaką człowiek ma do samego siebie, 

oraz zestawu ostatecznych lub trwałych wartości danej osoby, od których nie odbiega. Kwestia etyczna 

to problem, sytuacja lub okazja, które wymagają od osoby, grupy lub organizacji wyboru spośród kilku 

działań, które należy ocenić jako dobre lub złe, etyczne lub nieetyczne. Z drugiej strony dylemat etyczny 

nie ma słusznego ani etycznego rozwiązania. Obraźliwe lub zastraszające zachowanie obejmuje groźby 

fizyczne, fałszywe oskarżenia, irytację, wulgaryzmy, obelgi, krzyki, szorstkość, ignorowanie kogoś i 

nieracjonalność. Przekupstwo to praktyka oferowania czegoś (zwykle pieniędzy) w celu uzyskania 

nielegalnej korzyści. Konflikt interesów ma miejsce, gdy osoby muszą zdecydować, czy chcą działać na 

rzecz swoich własnych interesów, interesów organizacji lub innej grupy. Inteligencja korporacyjna to 

gromadzenie i analiza informacji o rynkach, technologiach, klientach i konkurentach, a także o trendach 

społeczno-ekonomicznych i zewnętrznych trendach politycznych. Istnieją trzy modele inteligencji: 

pasywny, taktyczny i najwyższego kierownictwa. Narzędzi inteligencji korporacyjnej jest wiele. Jednym 

z narzędzi jest hakowanie, realizowane za pomocą środków systemowych, zdalnych i fizycznych; innym 

jest inżynieria społeczna, w której ktoś zostaje oszukany w celu ujawnienia cennych informacji 

korporacyjnych. Inne techniki obejmują nurkowanie w śmietniku, walenie i podsłuchiwanie telefonu. 

Inną kwestią etyczną / prawną jest dyskryminacja, która jest nielegalna w Stanach Zjednoczonych, jeśli 

występuje ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, status 

pomocy publicznej, niepełnosprawność, wiek, pochodzenie narodowe lub weterana status. Ponadto 

dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne lub przynależność do związku jest określana jako 



nękanie. Molestowanie seksualne jest formą dyskryminacji ze względu na płeć. Aby zbudować siłę 

roboczą, która odzwierciedla ich bazę klientów, wiele firm zainicjowało programy akcji afirmatywnych. 

Ogólnie rzecz biorąc, oszustwo to każda celowa komunikacja, która zwodzi, manipuluje lub ukrywa 

fakty w celu stworzenia fałszywego wrażenia. Istnieje kilka rodzajów oszustw: księgowe, marketingowe 

i konsumenckie. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych to każdy urzędnik, dyrektor lub 

właściciel co najmniej 10 procent klasy papierów wartościowych firmy. Istnieją dwa rodzaje 

wykorzystywania informacji poufnych: legalne i nielegalne. Prawa własności intelektualnej obejmują 

prawną ochronę własności intelektualnej, takiej jak muzyka, książki i filmy. Rzecznicy praw 

konsumentów nadal ostrzegają konsumentów przed nowymi zagrożeniami dla ich prywatności. 


