
GLOBALIZACJA PODEJMOWANIA DECYZJI ETYCZNEJ 

Postępy w komunikacji, technologii i transporcie zmniejszyły granice świata, tworząc nową globalną 

gospodarkę, w której coraz więcej krajów uprzemysławia się i konkuruje na arenie międzynarodowej. 

Transakcje te ponad granicami krajowymi definiują globalny biznes, praktykę, która łączy ludzi  z 

krajami o różnych kulturach, wartościach, prawach i standardach etycznych. Dlatego międzynarodowi 

przedsiębiorcy muszą rozumieć wartości, kulturę i standardy etyczne swoich krajów, a także być 

wrażliwi na wartości innych kultur. W tym rozdziale badamy zawiłości etyczne i wyzwania stojące przed 

firmami które działają na arenie międzynarodowej. Pomożemy Ci zrozumieć, w jaki sposób globalna 

etyka biznesu jest bardziej złożona niż biznes krajowy. Globalne środowisko biznesowe, jeśli nie 

zostanie zrozumiane, może zniszczyć zaufanie, którego firmy potrzebują, aby odnieść sukces. Przejście 

z jednej dobrze rozumianej kultury lub kraju na arenę globalną wymaga dodatkowej wiedzy. Naszym 

celem w tym rozdziale jest pomóc ci uświadomić sobie lub uniknąć etycznych bagien, które czają się w 

tej dziedzinie. Aby pomóc Ci stać się etycznie wrażliwym na globalne środowisko etyki biznesu, 

zaczynamy od omówienia globalnych wartości i wymiarów kulturowych wykorzystywanych przez firmy 

do modyfikowania swoich praktyk biznesowych w różnych krajach. Następnie badamy ekonomiczne 

podstawy etyki biznesu. Ponadto pomagamy Ci zrozumieć, że istnieją globalne podmioty, które 

niekoniecznie odpowiadają światopoglądowi Twojego kraju lub sposobowi prowadzenia działalności. 

W tym rozdziale przyjrzymy się międzynarodowym korporacjom i problemom etycznym, z jakimi się 

borykają. Następnie omawiamy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, United Nations Global Compact 

i Światową Organizację Handlu. Kończymy analizą obecnych i przyszłych problemów etycznych 

stojących przed globalnymi firmami, w tym globalnych zagrożeń etycznych, przekupstwa, działań 

antymonopolowych, bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, praw człowieka, opieki zdrowotnej, 

pracy i prawa do pracy, odszkodowań i konsumpcjonizmu. Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, w 

jaki sposób międzynarodowe działania biznesowe mogą powodować konflikty etyczne i pomóc Ci 

poprawić swoją zdolność do podejmowania etycznych decyzji. 

GLOBALNA KULTURA, WARTOŚCI I PRAKTYKI 

Kultura narodu składa się z wartości subiektywnych, opartych na instytucjach społecznych i 

ekonomicznych, używanych do tworzenia norm, które są społecznie i prawnie narzucane. Ponieważ 

instytucje, takie jak rząd i religia, wpływają na rozwój norm, wynalazków i innych aspektów kultury, 

wartości mogą być specyficzne dla krajów, regionów, sekt lub grup. Kultura narodowa jest pojęciem 

znacznie szerszym niż kultura organizacyjna i obejmuje wszystko w naszym otoczeniu wytworzone 

przez ludzi – zarówno przedmioty materialne, takie jak artefakty, jak i byty niematerialne, takie jak 

koncepcje i wartości. Definicja ta obejmuje język, prawo, politykę, technologię, edukację, organizacje 

społeczne, ogólne wartości i standardy etyczne. Każdy naród zawiera unikalne kultury i odrębne 

przekonania o tym, jakie działania biznesowe są dopuszczalne lub nieetyczne. Subkultury istnieją 

również w wielu narodach, grupach etnicznych i grupach religijnych. Dlatego też, dokonując transakcji 

w międzynarodowym biznesie, jednostki napotykają wartości, przekonania i idee, które mogą odbiegać 

od ich własnych. Kiedy ktoś z innej kultury mówi o „uczciwości” lub „demokracji”, wielu Amerykanów 

może mieć pewność, że są to znane pojęcia. Jednak te koncepcje oznaczają różne rzeczy dla różnych 

ludzi, w zależności od ich kultury. Ponadto należy pamiętać, że kultura organizacyjna różni się od 

kultury narodowej, chociaż często kultury organizacyjne wywodzą się z kultur narodowych i mają na 

nie wpływ. Większość kultur potrzebuje audytorów, dyrektorów lub innych podmiotów związanych z 

ładem korporacyjnym w celu zapewnienia niezależnego nadzoru nad operacjami organizacji. Jednak 

nawet przy tak prostej koncepcji, jak „niezależny nadzór”, kultura może wejść w grę. Na przykład w 

japońskim systemie bankowym pojęcie „niezależnego nadzoru” jest zamazane, ponieważ emerytowani 

japońscy biurokraci często stają się audytorami i dyrektorami. Cieszy się zaufaniem po prostu ze 



względu na swój status. Jeżeli osoby sprawujące nadzór mają również powiązania wewnątrz i/lub 

żywotny interes w sukcesie firmy, prawdziwie niezależna relacja nie istnieje i może powodować 

konflikty interesów lub niepowodzenie nadzoru nad ładem korporacyjnym. Różne wartości kulturowe 

i ich wpływ na biznes od lat intrygują ekspertów od zarządzania. Wiele z nich opracowało ramy do 

klasyfikacji wzorców zachowań kulturowych, które mogą pomóc biznesmenom pracującym w różnych 

krajach. Jeden z najbardziej znanych frameworków został zaproponowany przez holenderskiego 

profesora zarządzania Geerta Hofstede. Hofstede zidentyfikował cztery wymiary kulturowe, które 

mogą mieć głęboki wpływ na środowisko biznesowe: indywidualizm/kolektywizm, dystans władzy, 

unikanie niepewności oraz męskość/kobiecość. Pierwsze trzy omówimy w kolejnych akapitach. 

Indywidualizm/kolektywizm w kulturze odnosi się do tego, jak zorientowani na siebie członkowie 

kultury zachowują się w swoich zachowaniach. Kultury indywidualistyczne przywiązują dużą wagę do 

indywidualnych osiągnięć i własnego interesu. Stany Zjednoczone stanowią przykład kultury 

indywidualistycznej. Kultury kolektywistyczne cenią pracę na rzecz wspólnych celów i harmonii 

grupowej. Meksyk i kilka krajów Azji przestrzegają bardziej kolektywistycznych zasad. Kultury 

kolektywistyczne mają tendencję do unikania publicznych konfrontacji i nieporozumień. Na przykład w 

Tajlandii negatywów, takich jak „nie”, zwykle unika się w warunkach biznesowych. Rozumiejąc ten 

wymiar kulturowy, masz większe szanse na prawidłowe poruszanie się w różnych kulturowych 

warunkach biznesowych. Wymiar dystansu władzy odnosi się do nierówności władzy między 

przełożonymi a podwładnymi. Stany Zjednoczone mają elementy kultury zarówno wyższego, jak i 

niższego dystansu władzy. Z biegiem lat amerykańskie środowisko biznesowe przyjęło formy 

zarządzania, takie jak zarządzanie partycypacyjne, które stawiają przełożonych i podwładnych na 

równi. W niektórych firmach pracownicy zwracają się do przełożonych po imieniu i mają prawo do 

podejmowania decyzji zarezerwowanych zwykle dla kierownictwa. Kraje arabskie osiągają wyższe 

wyniki w wymiarze dystansu władzy. Kultury o dużym dystansie władzy są zwykle bardziej 

hierarchiczne, a szacunek (lub strach przed) przełożonymi może być tak wielki, że trudno jest wskazać 

niewłaściwe postępowanie kierownictwa. Unikanie niepewności odnosi się do tego, jak członkowie 

społeczeństwa reagują na niepewność lub niejednoznaczność. Kultury osiągające wysokie wyniki w 

wymiarze unikania niepewności, takie jak Wielka Brytania, mają tendencję do unikania podejmowania 

ryzyka. Organizacje w tych kulturach mogą mieć więcej zasad, aby zapewnić, że pracownicy nie będą 

odbiegać od przyjętych standardów. . Kultury o niskim poziomie unikania niepewności, takie jak 

Kanada, uważają, że podejmowanie ryzyka i innowacje są ważne dla osiągnięcia pomyślnych wyników. 

Firmy z obu kultur muszą być świadome tego, jak konkretna kultura postrzega unikanie niepewności. 

Na przykład, jeśli przedsiębiorca ze Stanów Zjednoczonych przedstawia prezentację handlową firmie 

w Urugwaju – w kulturze charakteryzującej się większym unikaniem niepewności – amerykański 

przedsiębiorca może uspokoić urugwajskie przedsiębiorstwo, łagodząc związane z tym ryzyko. Jak 

sugerują wymiary Hofstede, biznesmeni podróżujący do innych krajów szybko dostrzegają, że inne 

kultury biznesowe mają różne tryby działania. Co ciekawe, badania pokazują, że konsumenci, którzy 

uzyskują wysokie wyniki za kolektywizm i unikanie niepewności, a niskie za męskość i dystans władzy, 

zwykle unikają angażowania się w bardziej wątpliwe czynności niż ci, którzy uzyskują dokładnie 

odwrotne wyniki. Ma to ważne implikacje dla międzynarodowych menedżerów w kontaktach z 

konsumentami w różnych krajach. Istnieje przekonanie, że firmy amerykańskie różnią się od firm w 

innych krajach, a niektórzy uważają amerykańskie firmy za lepsze od swoich zagranicznych 

odpowiedników. Ta implikowana perspektywa etycznej wyższości – „my” kontra „oni” – jest również 

powszechna w innych krajach. W biznesie ideę, że „my” różnimy się od „oni”, nazywa się kryterium 

samoodniesienia (SRC). SRC to nieświadome odniesienie do własnych wartości kulturowych, 

doświadczeń i wiedzy. W konfrontacji z sytuacją reagujemy na podstawie wiedzy, którą zgromadziliśmy 

przez całe życie, zwykle zakorzenionej w naszej kulturze pochodzenia. Nasze reakcje opierają się na 

znaczeniach, wartościach i symbolach, które w pewien sposób odnoszą się do naszej kultury, ale mogą 



nie mieć takiego samego znaczenia dla ludzi z innych kultur. Starcie Yahoo! z rządem francuskim jest 

jednym z przykładów tego, jak SRC może powodować problemy. Międzynarodowa Liga Przeciwko 

Rasizmowi i Antysemityzmowi (LICRA) twierdziła, że Yahoo! naruszył francuskie prawo, wystawiając na 

swoich portalach aukcyjnych pamiątki nazistowskie. Wieśniak! został poproszony o usunięcie pamiątek 

lub zablokowanie dostępu do aukcji dla Francji i jej terytoriów. Wieśniak! odmówił zastosowania się, 

twierdząc, że spowodowałoby to duże obciążenie finansowe dla firmy i Yahoo! miał prawo do 

eksponowania tych przedmiotów na podstawie Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA, gwarantującej 

wolność słowa. Niemniej jednak francuskie sądy znalazły Yahoo! naruszył prawo. Podczas gdy Yahoo! 

odwołał się w Stanach Zjednoczonych, a zarzuty karne przeciwko Yahoo! we Francji zostały później 

zwolnione, a Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu Stanów Zjednoczonych ostatecznie orzekł, że Yahoo! 

nie mógł użyć Pierwszej Poprawki do łamania francuskiego prawa. Krytycy uważają, że Yahoo! nie 

wywiązały się z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, zakładając, że prawo USA umożliwiało 

im wykorzystywanie Internetu do wyświetlania przedmiotów uznanych za nielegalne w innych krajach. 

Ten przykład pokazuje, że pomimo globalnego charakteru Internetu firmy internetowe muszą 

rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujące w krajach, w których prowadzą działalność. Jedną z 

krytycznych kwestii etycznych w biznesie, związanych z różnicami kulturowymi, jest pytanie, czyje 

wartości i standardy etyczne mają pierwszeństwo w międzynarodowych negocjacjach i transakcjach 

biznesowych. Czy prowadząc działalność poza krajem ojczystym, przedsiębiorcy powinni narzucać 

własne wartości, standardy etyczne i prawa członkom innych kultur? Czy powinni dostosować się do 

wartości, standardów etycznych i praw krajów, w których prowadzą działalność? To był problem 

Yahoo! w konflikcie z prawem francuskim. Podobnie jak w przypadku wielu kwestii etycznych, na te 

pytania nie ma łatwych odpowiedzi. „Kiedy jesteś w Rzymie, rób tak, jak robią to Rzymianie” lub 

„musisz dostosować się do praktyk kulturowych kraju, w którym prowadzisz działalność” to 

racjonalizacje, które czasami proponują przedsiębiorcy za odejście od własnych wartości etycznych 

podczas prowadzenia interesów za granicą. Broniąc płacenia łapówek lub „smarowania kół biznesu” i 

innych wątpliwych praktyk w ten sposób, uciekają się do relatywizmu kulturowego, koncepcji, że 

moralność różni się w zależności od kultury i że „dobre” i „złe” są definiowane różnie. Pomimo różnych 

różnic wartości między krajami, istnieją pewne wartości powszechnie akceptowane na całym świecie. 

Te globalne wspólne wartości są wspólne dla większości kultur. Większość praw wynika bezpośrednio 

lub pośrednio z wartości wywodzących się z głównych religii hinduizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, 

judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Chociaż większość z tych religii ma podobne podstawowe cnoty, 

waga przypisywana tym cnotom może być różna. Na przykład, w przeważającej mierze kultury 

hinduskie cenią niestosowanie przemocy, kontrolę umysłu i zmysłów oraz wyrzeczenia; tradycyjne 

chińskie kultury szanują szacunek, prawość i lojalność; Kultury islamskie cenią mądrość, tolerancję, 

powściągliwość i miłosierdzie; Judaizm promuje cnoty dobroci, pokoju i gościnności; kultury 

przeważnie chrześcijańskie cenią przebaczenie, miłosierdzie i wiarę; a kultury buddyjskie przywiązują 

dużą wagę do „czterech niezmierzonych” spokoju, radości, miłującej dobroci i hojności. Dzięki 

zrozumieniu wartości określonej kultury, globalne firmy mają większą szansę na nawiązanie relacji z 

osobami i organizacjami w tej kulturze. . Mogą również unikać zachowań obraźliwych wobec obywateli 

niektórych krajów (np. potrząsania lewą ręką w krajach islamskich). Wyjaśnienie wszystkich niuansów 

wykracza poza nasz zakres, ale wydaje się, że istnieje konsensus co do następujących pożądanych i 

niepożądanych wspólnych wartości. 

• Pożądane wspólne wartości: uczciwość, jedność rodziny i społeczności, równość, uczciwość, 

wierność, dzielenie się i bezinteresowność 

• Niepożądane wspólne wartości: ignorancja, duma i egoizm, egoistyczne pragnienia, pożądanie, 

chciwość, cudzołóstwo, kradzież, oszustwo, kłamstwo, morderstwo, hipokryzja, oszczerstwo i 

uzależnienie 



EKONOMICZNE PODSTAWY ETYKI BIZNESU 

Wydarzenia gospodarcze i polityczne, a także klęski żywiołowe odzwierciedlają i wpływają na 

środowisko globalnego podejmowania decyzji etycznych. Najpierw zbadamy, jak ostatnie wydarzenia 

wpłynęły na globalne systemy, które tworzą strukturę świata biznesu. Ostatnia recesja gospodarcza 

uwydatniła fakt, że firmy podejmują skrajne ryzyko, kończą rządy i angażują się w nieetyczną 

działalność. Główną częścią problemu było nadmierne skupienie się na nagrodach i wyniku końcowym, 

które przeniknęło światowy przemysł finansowy. Globalny rynek finansowy jest silnie powiązanym 

systemem, który może wykazywać brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji, rozliczalności i 

metodach księgowania. System ten, w połączeniu z szalejącym lewarowaniem i powszechnym 

stosowaniem wysoce złożonych komputerowych modeli finansowych, których wielu ekspertów nie w 

pełni rozumiało, zaowocował krachem globalnego systemu finansowego. Nasz system finansowy jest 

złożony, a ta złożoność daje szerokie możliwości podejmowania nadmiernego ryzyka i manipulowania 

różnymi interesariuszami. Wiele osób, które powinny wiedzieć o takich zagrożeniach, było ignorantami 

z powodu podziału ryzyka. Podział ryzyka ma miejsce, gdy centra zysku w korporacjach nie są 

świadome ogólnych konsekwencji swoich działań dla firmy jako całości. W rezultacie nie należy winić 

żadnej osoby, firmy czy agencji – problemy miały charakter systemowy. Przed krachem finansowym 

większość firm pozostawała w zgodzie z systemami prawnymi, podczas gdy inne szukały luk prawnych 

i nieuregulowanych sposobów maksymalizacji zysków i nagród finansowych. Wiele firm starało się 

postępować etycznie, ale złożony charakter globalnej gospodarki nie pozwolił im zobaczyć 

nadchodzącej katastrofy, ponieważ wszyscy koncentrowali się na swoich wynikach. 

Katastrofy i konflikty gospodarcze i społeczne spotęgowały zagrożenia i wyzwania, przed jakimi stają 

globalne przedsiębiorstwa. Na przykład na Bliskim Wschodzie zachodzą szeroko zakrojone zmiany. 

Podczas gdy demokracja staje się coraz bardziej możliwa, niestabilność w tych regionach doprowadziła 

do exodusu zagranicznych biznesmenów. Próby obalenia prezydenta Syrii i obalenia partii rządzącej 

doprowadziły do wojny domowej, w której zginęły tysiące ludzi. Niestabilność rządów Bliskiego 

Wschodu i ich poglądy na globalny handel mogą nadwerężyć relacje biznesowe. W rzeczywistości 

Eurasia Group, globalna firma badawcza i konsultingowa zajmująca się badaniem ryzyka politycznego, 

wymieniła Arabskie Lato jako jedno z największych zagrożeń 2013 roku. Chociaż możliwe jest, że ten 

wstrząs może prowadzić do pozytywnych długoterminowych zmian, gospodarki tych krajów może 

zająć trochę czasu, aby się ustabilizować. Na stabilność gospodarczą wpływają wahania podaży i cen 

surowców spowodowane takimi wydarzeniami politycznymi. Zmiany w rządach skutkują koniecznością 

nowych procesów społecznych i prawnych, procesów wspierających systemy etyczne i prawne, które 

wpisują się w globalną ekonomię. . Katastrofy narodowe mogą również destabilizować gospodarki i 

wpływać na system gospodarczy. Niszczycielskie trzęsienie ziemi i tsunami w 2011 roku w Japonii 

spowodowały destabilizację instytucji gospodarczych i społecznych w tym kraju. Japonia również 

stanęła przed wyzwaniem stopienia atomowego po tym, jak tsunami przełamało falochron wokół 

kompleksu Fukushima Daiichi i uszkodziło reaktory. Połączone kryzysy spowodowały, że giełda w Tokio 

straciła 700 miliardów dolarów w ciągu trzech dni. Później w tym samym roku powódź w Tajlandii – 

miejscu, w którym znajduje się wiele światowych łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej i 

technologicznej – kosztowała takie firmy, jak Honda i JPMorgan, miliony dolarów. Podczas radzenia 

sobie z kryzysami pojawia się wiele problemów etycznych. Zakłócenie potrzeb i globalnych łańcuchów 

dostaw stwarza osobom i organizacjom możliwości angażowania się w wyzysk. Nieetyczna organizacja 

może pobierać wygórowane ceny w czasie kryzysu, ponieważ przetrwanie ludzi jest uzależnione od jej 

produktów. Odwrotnie, oczekuje się, że społeczność globalna zaangażuje się w działania pomocowe i 

filantropijne, aby pomóc krajom w odbudowie po katastrofach. Od korporacji, zwłaszcza 

międzynarodowych, często oczekuje się pomocy w wysiłkach na rzecz odbudowy, ponieważ wiele z 

nich odniosło korzyści z prowadzenia działalności w dotkniętych krajach. Wreszcie świat wciąż boryka 



się ze skutkami ostatniej globalnej recesji, która wywołała nieufność publiczną do stabilności instytucji 

rządowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie pieniędzmi osób, korporacji i krajów. Niektóre 

kraje, takie jak Islandia, Zimbabwe, Węgry, Ukraina i Serbia, ogłosiły formę bankructwa w wyniku 

recesji. Unia Europejska wciąż walczy o odbudowę, ponieważ Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania 

wymagały ratowania, aby utrzymać się na powierzchni. Grecja nie wywiązała się ze swojego zadłużenia. 

Ponieważ brak zaufania, uczciwości i uczciwości powodował, że główni inwestorzy kwestionowali 

kompetencje instytucji regulacyjnych, co z kolei powodowało niestabilność i nieufność publiczną w 

całym systemie finansowym, wielu kwestionowało podstawy kapitalizmu i politykę niezbędną do jego 

funkcjonowania. Dzisiaj ludzie dyskutują, a nawet rewidują podstawowe koncepcje i założenia 

kapitalizmu. Ponieważ wejdziesz w tę nową rzeczywistość, pokrótce wyjaśnimy globalną debatę 

gospodarczą. 

Systemy ekonomiczne 

Aby zrozumieć kapitalizm – i rodzaje przedsiębiorstw, które działają w różnych gospodarkach – musisz 

zrozumieć podstawowe systemy ekonomiczne. Systemy ekonomiczne mają znaczący wpływ na etykę 

biznesu, ponieważ determinują rolę rządów w biznesie, rodzaje praw regulujących działalność 

gospodarczą oraz zakres wolności, jaką firmy mają w swojej działalności. Główne formy kapitalizmu i 

socjalizmu wywodzą się z prac Adama Smitha, Johna Maynarda Keynesa i Miltona Friedmana. Jak 

wspomniano wcześniej, Adam Smith był profesorem logiki i filozofii moralnej pod koniec XVIII wieku i 

rozwinął krytyczne idee ekonomiczne, które nadal uważane są za ważne dzisiaj. Smith obserwował 

podaż i popyt, wydajność kontraktową i podział pracy różnych firm w Anglii i pisał o tym, co widział. 

Jego idea leseferyzmu, czyli „niewidzialnej ręki”, ma kluczowe znaczenie dla kapitalizmu, ponieważ 

zakłada, że rynek, dzięki swoim własnym, nieodłącznym mechanizmom, utrzymuje równowagę 

handlową. Smith uważał również, że firmy muszą być kierowane przez etycznych ludzi, aby rynek 

działał prawidłowo. Druga forma kapitalizmu zyskała poparcie na początku Wielkiego Kryzysu. W latach 

30-tych John Maynard Keynes przekonywał, że państwo może stymulować wzrost gospodarczy i 

poprawiać stabilność sektora prywatnego poprzez, na przykład, kontrolę stóp procentowych, 

podatków i projektów publicznych. Keynes argumentował, że polityka rządu może zostać wykorzystana 

do zwiększenia zagregowanego popytu, zwiększając w ten sposób aktywność gospodarczą oraz 

zmniejszając bezrobocie i deflację. Uważał, że rozwiązaniem jest pobudzenie gospodarki poprzez 

kombinację obniżenia stóp procentowych i rządowych inwestycji w infrastrukturę. Prezydent Franklin 

D. Roosevelt stosował keynesowskie teorie ekonomiczne podczas sprawowania urzędu, kiedy starał 

się wyciągnąć Stany Zjednoczone z Wielkiego Kryzysu. Trzecia i najnowsza forma kapitalizmu związana 

jest z Miltonem Friedmanem i reprezentuje ruch na prawo od politycznego spektrum. Friedman przeżył 

Wielki Kryzys, ale odrzucił keynesowski wniosek, że rynki czasami potrzebują interwencji, aby 

skutecznie funkcjonować. Uważał, że deregulacja może osiągnąć równowagę bez interwencji rządu. 

Idee Friedmana były głównymi zasadami tworzenia polityki rządowej w Stanach Zjednoczonych i coraz 

częściej na całym świecie, począwszy od drugiej połowy XX wieku. Zarówno Keynes, jak i Friedman 

zgodzili się, że „(1) Ludzie mają racjonalne preferencje wśród wyników, które można zidentyfikować i 

powiązać z wartością; (2) Jednostki maksymalizują użyteczność, a firmy maksymalizują zyski; (3) Ludzie 

działają niezależnie na podstawie pełnych i odpowiednich informacji.” Dziś jednak te założenia są 

kwestionowane. Socjalizm odnosi się do teorii ekonomicznych opowiadających się za stworzeniem 

społeczeństwa, w którym bogactwo i władza są dzielone i rozdzielane równomiernie w oparciu o ilość 

pracy wydatkowanej na produkcję. Współczesny socjalizm powstał pod koniec XIX wieku i był ruchem 

politycznym klasy robotniczej, który krytykował skutki industrializacji i własności prywatnej. Karol 

Marks był jednym z najbardziej znanych i najsilniejszych zwolenników socjalizmu. Marksizm był własną 

interpretacją socjalizmu Marksa i został przekształcony w komunizm w krajach takich jak Związek 

Radziecki i Kuba. Historia pokazała, że komunizm, ściśle interpretowany, powoduje upadek 



gospodarek. Na przykład Kuba tradycyjnie miała antagonistyczny pogląd na kapitalizm i prywatną 

przedsiębiorczość. W rezultacie większość ludności była zatrudniona w sektorze publicznym. Jednak 

podczas ostatniej recesji rząd kubański zdał sobie sprawę, że nie może wspierać tak wielu 

pracowników. Próbując ratować borykającą się z trudnościami gospodarkę, rząd podjął 

bezprecedensowy krok, zwalniając pół miliona pracowników państwowych, aby zrobić miejsce dla 

miejsc pracy w sektorze prywatnym. W latach czterdziestych pojawiły się formy socjaldemokracji. 

Socjaldemokracja pozwala na prywatną własność mienia, a także obejmuje duży rząd wyposażony do 

oferowania obywatelom takich usług, jak edukacja i opieka zdrowotna. Socjaldemokracje zmagają się 

z takimi problemami jak choroby, ignorancja, nędza i bezczynność i opowiadają się za interwencją 

rządu. Przykładami socjaldemokracji są kraje skandynawskie, takie jak Dania, Szwecja i Finlandia. 

Badania wskazują, że populacje tych małych europejskich narodów demokratycznych należą do 

najszczęśliwszych na świecie. Wcześniejsi ekonomiści nie wyobrażali sobie międzynarodowej 

korporacji ani tego, że światowe zasoby energetyczne będą skoncentrowane pod kontrolą garstki 

korporacji. Nasz świat staje się coraz bardziej bimodalny w dystrybucji bogactwa. Bimodalna 

dystrybucja bogactwa ma miejsce, gdy klasa średnia kurczy się, co skutkuje wysoce skoncentrowanym 

bogactwem wśród bogatych i zwiększoną liczbą biednych ludzi z niewielkimi zasobami. Nie jest to 

pożądany scenariusz i może spowodować niestabilność. 

Wielkość i siła dzisiejszych międzynarodowych korporacji są ogromne. Na przykład firmy mogą stawiać 

jeden rząd przeciwko drugiemu, aby uzyskać strategiczne korzyści. Tę samą strategię można 

zaobserwować w poszczególnych grupach krajów w blokach handlowych, takich jak NAFTA 

(Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu), UE (Unia Europejska) i ASEAN (Stowarzyszenie 

Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Te bloki handlowe dają przewagę ekonomiczną grupom 

krajów i stosują te same zasady ekonomiczne, co korporacje międzynarodowe. Aby zrozumieć przyszłą 

perspektywę globalną, omówimy następnie różnicę między ekonomią racjonalną a ekonomią 

behawioralną. Ekonomia racjonalna opiera się na założeniu, że ludzie są przewidywalni i maksymalizują 

użyteczność swoich wyborów w stosunku do swoich potrzeb i pragnień. Na przykład, jeśli jesteś głodny 

i masz 10 dolarów do wydania, racjonalna ekonomia sugeruje, że wydasz pieniądze na jedzenie, które 

zaspokoi twoje potrzeby i pragnienia głodu. Jednak ludzie nie zawsze są racjonalni. Nikt nie chce iść do 

więzienia. Nawet ci, którzy ukradli miliony, przyznają, że nagroda prawdopodobnie nie była warta kary. 

Nie powstrzymuje to jednak osób przed angażowaniem się w przestępstwa w celu uzyskania 

krótkoterminowych zysków. Barry Minkow, były pastor, biznesmen , przyznał się do oszustwa 

związanego z papierami wartościowymi w wyniku manipulacji akcjami Lennar Corp. Minkow odsiedział 

już siedem lat więzienia po tym, jak został skazany w 1988 r. za prowadzenie programu Ponzi za 

pośrednictwem swojej firmy. Wyraźnie nie postąpił racjonalnie, gdy zdecydował się popełnić kolejny 

przypadek oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Drugim założeniem jest to, że ludzie 

działają niezależnie na podstawie pełnych i istotnych informacji. Normalnie możemy założyć, że 

przestępca nie posiadał pełnych lub istotnych informacji dotyczących swoich działań. Jednak Minkow 

miał już za sobą pobyt w więzieniu i jako śledczy w sprawach oszustw prawdopodobnie wiedział, jakie 

kary czekają, jeśli zostanie złapany. Jego przykład pokazuje, że niektóre osoby zachowują się 

irracjonalnie, nawet jeśli mają jasne pojęcie o konsekwencjach swoich działań. Istnieje wiele osób i 

organizacji, które chcą podjąć ryzyko, aby osiągnąć swoje cele. To podejście wysokiego ryzyka często 

skutkuje manipulacją i niewłaściwym postępowaniem. Ekonomia behawioralna zakłada, że ludzie 

zachowują się irracjonalnie z powodu genetyki, emocji, wyuczonych zachowań i heurystyk, czyli 

praktycznych reguł. Heurystyki opierają się na doświadczeniach z przeszłości i nie zawsze dają 

najbardziej racjonalną odpowiedź. Ekonomia behawioralna zakłada, że na decyzje ekonomiczne 

wpływa ludzkie zachowanie. Chiny, Szwecja i były Związek Radziecki reprezentują socjalizm jako 

społeczeństwo z ekonomią behawioralną jako wehikułem szczęścia. Jak wspomnieliśmy, każda z 



definicji szczęścia w tych krajach wywodzi się z celów socjaldemokratycznych. Stany Zjednoczone i 

(znowu) Szwecja, reprezentujące przejście Szwecji do kapitalizmu i bardziej leseferystycznej ekonomii 

oraz przejście Stanów Zjednoczonych na gospodarkę mniej leseferystyczną. Konflikt między 

kapitalizmem a socjalizmem wywodzi się częściowo z zimnej wojny. Wielu w Stanach Zjednoczonych 

postrzega socjalizm jako marksizm; nie jest. Poza Stanami Zjednoczonymi socjalizm jest często 

postrzegany jako zorientowany na grupę, ponieważ odnosi się do problemów społecznych. Socjalizm 

walczy o dobro społeczności, a rząd pomaga ludziom poprzez manipulację gospodarką. Amerykańska 

forma kapitalizmu jest zakorzeniona w indywidualizmie, gdzie rząd jest postrzegany jako przeszkoda w 

dążeniu do szczęścia. Dziś kapitalizm jest jednym z wielu eksportów kultury Stanów Zjednoczonych. Ale 

podczas gdy Stany Zjednoczone praktykują jeden rodzaj kapitalizmu, istnieje wiele innych form. Sukces 

amerykańskiego modelu kapitalizmu w latach 90. i 2000. doprowadził wiele firm i krajów do uznania 

go za główny model ekonomiczny. Jednak ostatnia recesja w połączeniu z upadkiem niektórych 

największych światowych firm finansowych ostudziła globalny entuzjazm dla tego modelu. Jest 

prawdopodobne, że w przyszłości więcej uwagi zostanie skierowane na inne formy kapitalizmu. 

Szwecja była jednym z najbiedniejszych krajów Europy Zachodniej w latach 80. XIX wieku. W latach 90. 

XIX wieku stał się bardziej przyjazny dla pracowników. W latach 1918-1970 poziom życia w Szwecji rósł 

szybciej niż w większości krajów”.  Po 1970 roku kraj zmienił politykę pracowniczą, aby stać się bardziej 

przyjazną dla korporacji i nadal cieszyć się jednym z najwyższych standardów życia na świecie. 

KORPORACJA MIĘDZYNARODOWA 

Korporacje międzynarodowe (MNC) to spółki publiczne, które działają na skalę globalną bez znaczących 

powiązań z żadnym krajem lub regionem. MNC reprezentują najwyższy poziom międzynarodowego 

zaangażowania biznesowego i charakteryzują się globalną strategią skupiającą się na możliwościach na 

całym świecie. Przykładami międzynarodowych korporacji z siedzibą w USA są Nike, Monsanto i Cisco 

Systems. Niektóre z tych firm urosły tak duże, że generują wyższe przychody niż produkt krajowy brutto 

(PKB) – suma wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w kraju w ciągu jednego roku – niektórych 

krajów, w których prowadzą działalność. Opierając się na przychodach w porównaniu do PKB, Royal 

Dutch Shell jest większy niż gospodarki Grecji, Danii, Tajwanu, Argentyny i Iranu. Ze względu na swoją 

wielkość i siłę finansową korporacje wielonarodowe są przedmiotem wielu debat etycznych, a ich 

wpływ na kraje, w których prowadzą działalność, jest kontrowersyjny. Zarówno amerykańskie, jak i 

europejskie związki zawodowe twierdzą, że przenoszenie miejsc pracy za granicę, gdzie stawki płac są 

niższe, jest niesprawiedliwe dla korporacji wielonarodowych. Inni krytycy twierdzą, że 

międzynarodowe koncerny używają urządzeń oszczędzających pracę, które zwiększają bezrobocie w 

krajach, w których produkują. Oskarżano korporacje wielonarodowe o powiększanie przepaści między 

krajami bogatymi i biednymi oraz o niewłaściwe wykorzystywanie i niewłaściwą alokację skąpych 

zasobów. Ich wielkość i siła finansowa umożliwiają im kontrolowanie pieniędzy, dostaw, zatrudnienia, 

a nawet dobrobytu gospodarczego krajów słabiej rozwiniętych. Na przykład IKEA, szwedzka firma 

meblowa, zajęła się konsekwencjami wątpliwych praktyk pracy, które miały miejsce ponad 30 lat temu 

w Niemczech. Zarzuca się, że w czasach reżimu komunistycznego więźniowie polityczni NRD byli 

zmuszani do produkcji różnych części mebli dla firmy. Jeśli więźniowie nie spełnili stawianych 

oczekiwań produkcji, byli surowo karani. IKEA ściśle monitoruje swój łańcuch dostaw od 2000 roku, 

aby upewnić się, że praca przymusowa nie jest częścią procesu produkcyjnego. Jednak te twierdzenia 

z przeszłości pokazały, że kierownictwo najwyższego szczebla wiedziało o pracy przymusowej i niewiele 

zrobiło, aby poradzić sobie z tym problemem. Niektórzy chwalą IKEA za wzięcie odpowiedzialności za 

przeszłe działania firmy, ale inni widzą w tym uszczerbek na reputacji firmy. . Krytycy uważają, że 

wielkość i siła korporacji wielonarodowych stwarza problemy etyczne związane z eksploatacją zarówno 

zasobów naturalnych, jak i ludzkich. Jedno pytanie brzmi, czy korporacje wielonarodowe powinny być 

w stanie zapłacić niską cenę za prawo do wydobycia minerałów, drewna, ropy i innych zasobów 



naturalnych, a następnie sprzedawać produkty wytworzone z tych zasobów po znacznie wyższej cenie. 

W wielu przypadkach tylko ułamek ostatecznej ceny sprzedaży takich zasobów wraca z korzyścią dla 

kraju pochodzenia. Skarga ta doprowadziła wiele krajów produkujących ropę do utworzenia 

Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) w latach sześćdziesiątych XX wieku, aby 

uzyskać kontrolę nad dochodami z ropy naftowej produkowanej w tych krajach. Krytycy oskarżają 

również korporacje wielonarodowe o wykorzystywanie rynków pracy krajów przyjmujących. Jak 

wspomniano wcześniej, korporacje wielonarodowe zostały oskarżone o płacenie nieodpowiednich 

wynagrodzeń. Czasami korporacje wielonarodowe płacą wyższe pensje niż lokalni pracodawcy mogą 

sobie pozwolić na wyrównanie; wtedy lokalne firmy skarżą się, że najbardziej produktywni i 

wykwalifikowani pracownicy idą do pracy dla międzynarodowych korporacji. Podjęto środki w celu 

ograniczenia takich praktyk. Na przykład, rządy krajów przyjmujących nakładają podatki importowe, 

które podnoszą ceny pobierane przez korporacje wielonarodowe za ich produkty i zmniejszają ich zyski. 

Podatki importowe mają na celu faworyzowanie lokalnego przemysłu jako źródła zaopatrzenia dla 

MNC działającego w kraju goszczącym. Jeśli podatek podnosi koszty MNC, może skłonić MNC do 

naliczania wyższych cen lub akceptowania niższych zysków, ale takie skutki nie są podstawowym celem 

prawa. Rządy przyjmujące nałożyły również podatki eksportowe na korporacje wielonarodowe, aby 

zmusić je do dzielenia się większymi zyskami. Działania korporacji wielonarodowych poruszają również 

kwestie nieuczciwej konkurencji. Ze względu na swój zdywersyfikowany charakter korporacje 

wielonarodowe mogą pożyczać pieniądze na lokalnych rynkach kapitałowych w znacznie większych 

ilościach niż mniejsze firmy lokalne. Oskarżano także korporacje wielonarodowe, że nie ponoszą 

odpowiedniego udziału w kosztach rozwoju społecznego. . Często stosują zaawansowane, 

wysokowydajne technologie, na które lokalne firmy nie mogą sobie pozwolić lub na które nie mogą 

sobie pozwolić z powodu braku wykwalifikowanych pracowników. W ten sposób korporacje 

wielonarodowe stają się bardziej produktywne i mogą sobie pozwolić na płacenie pracownikom 

wyższych wynagrodzeń. Jednak ze względu na swoją technologię potrzebują mniej pracowników, niż 

zatrudniłyby lokalne firmy do produkcji tego samego produktu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę 

ekonomię skali, korporacje wielonarodowe mogą również negocjować niższe stawki podatkowe. 

Manipulując płatnościami transferowymi między swoimi podmiotami stowarzyszonymi, płacą mniej 

podatków. Wszystkie te zalety wyjaśniają, dlaczego niektórzy twierdzą, że korporacje wielonarodowe 

konkurują nieuczciwie. Czasami kraje wprost odmawiają wpuszczenia korporacji wielonarodowych do 

swoich krajów. 

Na przykład firmy produkujące ciężki sprzęt z krajów uprzemysłowionych argumentują, że ich sprzęt 

umożliwi szybsze ukończenie projektów infrastrukturalnych, co może przyczynić się do pobudzenia 

gospodarek krajów słabiej rozwiniętych. Jednak kraje takie jak Indie uważają, że na dłuższą metę lepiej 

jest zatrudniać robotników do prac budowlanych, ponieważ ta praktyka zapewnia bardzo potrzebne 

zatrudnienie i utrzymuje walutę w lokalnej gospodarce. Dlatego często decydują się na korzystanie z 

lokalnych pracowników zamiast kupowania sprzętu z zagranicy. Chociaż to nieetyczne lub nielegalne 

postępowanie korporacji wielonarodowych zwykle trafia na pierwsze strony gazet na całym świecie, 

wiele korporacji wielonarodowych stara się być dobrymi obywatelami globalnymi o silnych 

wartościach etycznych. Firma Texas Instruments (TI) przyjęła trójpoziomowe globalne podejście do 

etycznej uczciwości, które stawia następujące pytania: „ (1) Czy przestrzegamy wszystkich wymogów 

prawnych na poziomie lokalnym? (2) Czy istnieją praktyki lub wymagania biznesowe na poziomie 

lokalnym, które wpływają na nasze interakcje ze współpracownikami w innych częściach świata? (3) 

Czy niektóre z naszych praktyk muszą być dostosowane w oparciu o lokalne przepisy i klientów 

określonego miejsca? Na jakiej podstawie definiujemy uniwersalne standardy, które obowiązują 

pracowników TI na całym świecie?” 30 Jednym ze sposobów, w jaki Texas Instruments stosuje to 

podejście w praktyce, jest określenie zasad dotyczących nadmiernego wręczania prezentów. Ponieważ 



to, co uważa się za „nadmierne”, różni się w zależności od kraju, Texas Instruments przyjęło podejście, 

które zabrania wręczania prezentów „w sposób, który wywiera nadmierną presję, aby zdobywać 

interesy lub sugeruje qui-pro-quo ]”. Wiele firm, w tym Coca-Cola, DuPont, Hewlett-Packard, Levi 

Strauss & Co. oraz Walmart, popiera stosowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych za granicą. 

Firmy te wspierają globalny system zasobów o nazwie Business for Social Responsibility (BSR). BSR 

śledzi pojawiające się problemy i trendy, dostarcza informacji na temat przywództwa korporacyjnego 

i najlepszych praktyk, prowadzi warsztaty edukacyjne i szkolenia oraz pomaga organizacjom w 

opracowywaniu praktycznych narzędzi etyki biznesowej. Zajmuje się takimi kwestiami, jak inwestycje 

społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, środowisko, zarządzanie i odpowiedzialność. BSR 

nawiązała również formalne partnerstwa z innymi organizacjami, które koncentrują się na 

odpowiedzialności korporacyjnej w Brazylii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Chile i Panamie. Chociaż 

korporacje wielonarodowe nie są z natury nieetyczne, ich wielkość i siła często wydają się zagrażać 

ludziom i przedsiębiorstwom w krajach mniej rozwiniętych. Problemy etyczne, z jakimi borykają się 

korporacje wielonarodowe, wynikają z przeciwstawnych punktów widzenia nieodłącznie związanych z 

sytuacjami wielokulturowymi. Różnice w perspektywach kulturowych mogą być równie ważne jak 

różnice interesów gospodarczych. Ze względu na swoją wielkość i siłę korporacje wielonarodowe 

muszą zachować szczególną ostrożność, aby podejmować etyczne decyzje, które nie  tylko osiągają 

własne cele, ale także przynoszą korzyści krajom, w których wytwarzają lub wprowadzają na rynek 

swoje produkty. Nawet najbardziej szanowane korporacje wielonarodowe czasami popadają w konflikt 

etyczny i w rezultacie ponoszą odpowiedzialność. Amerykański model MNC zanika, ponieważ kraje 

rozwijające się, takie jak Chiny, Indie, Brazylia i Korea Południowa, tworzą MNC jako sojusze, spółki 

joint venture i spółki zależne będące w całości własnością. Odwrócenie się od modelu amerykańskiego 

nie oznacza mniejszej troski o etykę i odpowiedzialność społeczną. Ponieważ korporacje rozwijają się 

na arenie międzynarodowej, etyka i odpowiedzialność społeczna są ważnymi umiejętnościami 

specyficznymi dla firmy, które mogą być zasobem i zapewnić firmie przewagę w zakresie wzrostu i 

zysku. Rozwój zaufania i obywatelstwa korporacyjnego jest niezbędną zdolnością, podobnie jak 

technologia czy marketing. Wiele chińskich firm nauczyło się, że długoterminowego sukcesu nie można 

osiągnąć, sprzedając produkty, które są niebezpieczne lub gorszej jakości. Etyczne i odpowiedzialne 

postępowanie biznesowe jest warunkiem długoterminowego sukcesu w globalnym biznesie. Wraz z 

postępującą globalizacją firm pojawiła się rosnąca nietolerancja wobec oportunistycznych działań 

biznesowych napędzanych zyskiem i większa akceptacja dla międzynarodowych korporacji, które są w 

stanie przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego. W rezultacie powstało kilka globalnych 

organizacji, które wspierają współpracę i odpowiedzialne praktyki biznesowe. 

GLOBALNA WSPÓŁPRACA W CELU WSPIERANIA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

 Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wywodzi się z porozumienia z Bretton Woods z lipca 1944 

r., kiedy to grupa międzynarodowych przywódców zdecydowała, że główna odpowiedzialność za 

regulację stosunków monetarnych między gospodarkami narodowymi powinna spoczywać na 

międzynarodowym organie, MFW. MFW udziela krótkoterminowych pożyczek krajom członkowskim z 

deficytami oraz zapewnia waluty obce swoim członkom. MFW dostarcza również informacji o krajach, 

które mogą nie spłacać swoich długów. Państwa członkowskie zapewniają środki na finansowanie 

MFW poprzez system kwot proporcjonalnych do wielkości ich gospodarek. Państwa członkowskie 

otrzymują również prawo głosu MFW w stosunku do tych wkładów kontyngentowych. Zgodnie z tą 

zasadą Stany Zjednoczone mają niecałą jedną piątą głosów. MFW stał się międzynarodowym 

koordynatorem polityki regulacyjnej na świecie. Chociaż główną funkcją MFW jest regulowanie relacji 

monetarnych między gospodarkami narodowymi, organizacja podjęła kroki w celu promowania 



odpowiedzialnego, globalnego postępowania biznesowego. Na przykład MFW zasugerował rządom 

przyjęcie „obowiązującego kodeksu” postępowania między narodami”, aby określić warunki niezbędne 

do interweniowania w firmach znajdujących się w trudnej sytuacji i jak podzielić straty z instytucji 

finansowych działających ponad różnymi granicami. MFW zalecił również nowe regulacje dla dużych 

firm stwarzających największe „ryzyko systemowe”. Koncepcja ryzyka i ratowania MFW nabrała 

dużego znaczenia podczas ostatniej globalnej recesji. Z powodu ogromnego zadłużenia europejskie 

kraje Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii wymagały dużych pakietów ratunkowych od MFW. Te pakiety 

ratunkowe miały negatywny wpływ na gospodarkę odczuwalną w całej Unii Europejskiej. 

Global Compact ONZ 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) została założona w 1945 roku przez 51 narodów. Jej cele 

to promowanie pokoju na świecie, nawiązywanie korzystnych relacji między krajami oraz wspieranie 

tworzenia lepszych standardów i praw człowieka w skali globalnej. Dziś ONZ obejmuje 193 państwa 

członkowskie z całego świata. Chociaż ONZ jest ogólnie uważana za organizację pokojową, ta koalicja 

różnych krajów koncentruje się również na zrównoważonym rozwoju, prawach człowieka i równości 

płci, globalnych kwestiach środowiskowych i nie tylko. Innym ważnym problemem dla ONZ jest rozwój 

biznesu. Uznając, że biznes jest „głównym motorem globalizacji”, ONZ postrzega biznes jako sposób na 

poprawę perspektyw gospodarczych krajów, tworzenie równości dzięki uczciwym praktykom pracy, 

zwalczanie korupcji i promowanie zrównoważonego rozwoju środowiska. Odwrotnie, nieetyczne 

firmy, które działają globalnie, aby wykorzystać sprzyjające czynniki, takie jak tania siła robocza, mogą 

mieć odwrotny skutek. Aby wspierać biznes jako siłę napędową pozytywnych zmian, ONZ stworzyła 

Global Compact ONZ, zestaw 10 zasad promujących prawa człowieka, zrównoważony rozwój i 

eliminację korupcji. Tabela 10–2 zawiera krótki opis tych zasad. Przede wszystkim ONZ ma nadzieję, że 

Global Compact stworzy porozumienie o współpracy między przedsiębiorstwami, rządami, 

organizacjami pozarządowymi, społeczeństwami i Organizacją Narodów Zjednoczonych, aby 

przezwyciężyć wyzwania i wspierać pozytywne zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne. Global 

Compact jest dobrowolny dla organizacji. Ci, którzy dołączają, są rozliczani i zobowiązani do corocznego 

publikowania postępów organizacji w realizacji celów Global Compact i wykazywania zaangażowania 

w zasady przewodnie ONZ. Od członków globalnych oczekuje się współpracy z ONZ w sprawie 

projektów społecznych w krajach rozwijających się, w których prowadzą działalność. W UN Global 

Compact uczestniczy ponad 10 000 podmiotów. Podczas gdy globalna etyka biznesu jest podstawową 

wiedzą dla firm, jest to wiedza krytyczna dla studentów biznesu. Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB) International, organizacja reprezentująca około 1350 członków, połączyła 

się z grupami takimi jak UN Global Compact, aby zainspirować zestaw sześciu zasad dla szkół biznesu. 

Zasady te noszą tytuł „Zasady edukacji odpowiedzialnego zarządzania”. Pierwsza zasada zachęca 

studentów do zostania przyszłymi liderami w tworzeniu zrównoważonej wartości dla biznesu, 

społeczeństwa i globalnej gospodarki. Inne zasady obejmują włączenie globalnej odpowiedzialności 

społecznej do programów nauczania; tworzenie materiałów edukacyjnych, które kultywują 

odpowiedzialnych liderów; zachęcanie do dialogu między nauczycielami, studentami, 

przedsiębiorstwami i innymi interesariuszami w celu rozwiązania kwestii odpowiedzialności społecznej 

i zrównoważonego rozwoju. Na Zasady Edukacji Odpowiedzialnego Zarządzania silny wpływ ma idea 

zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Światowa Organizacja Handlu (WTO) 

Światowa Organizacja Handlu (WTO) została utworzona w 1995 r. podczas rundy urugwajskiej 

negocjacji Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Dziś WTO liczy 159 państw 

członkowskich i obserwatorów. W imieniu swoich członków WTO administruje własnymi umowami 

handlowymi, ułatwia negocjacje handlowe, rozstrzyga spory handlowe i monitoruje politykę handlową 



państw członkowskich. WTO zajmuje się kwestiami gospodarczymi i społecznymi dotyczącymi 

rolnictwa, tekstyliów i odzieży, bankowości, telekomunikacji, zakupów rządowych, standardów 

przemysłowych, przepisów sanitarnych żywności, usług i własności intelektualnej. Zawiera również 

prawnie wiążące podstawowe zasady dotyczące handlu międzynarodowego i polityki handlowej. 

Organizacja stara się zmniejszać bariery w handlu między i wewnątrz narodów oraz rozstrzygać spory 

handlowe. Na przykład WTO często orzeka w sytuacjach związanych z zarzutami dumpingu. Dumping 

to praktyka nakładania wysokich cen na produkty na rynkach krajowych przy jednoczesnym 

sprzedawaniu tych samych produktów na rynkach zagranicznych po niskich cenach, często po niższych 

kosztach. To stawia lokalne firmy w niekorzystnej sytuacji i dlatego jest nielegalne w wielu krajach. 

Dwóch amerykańskich przetwórców miodu zostało ukaranych grzywną po tym, jak rzekomo 

importowali chińskie słodziki, aby uniknąć ceł antydumpingowych. Jednym z głównych powodów 

nałożenia grzywien na przedsiębiorstwa był fakt, że w ramach programu legalni importerzy i inne 

przedsiębiorstwa z branży miodowej znalazły się na dnine. Nie wszystkie kraje zgadzają się ze 

szczególnym stanowiskiem WTO w sprawie wolnego handlu. W przeszłości cła importowe wzrosły na 

azjatyckie plastikowe torby w Europie; ropa w Korei Południowej; Chińskie rury stalowe w Stanach 

Zjednoczonych; oraz cały import na Ukrainę. Według WTO buty, samochody i stal należą do towarów 

najbardziej narażonych na protekcjonizm, czyli restrykcje handlowe między krajami. Podczas 

światowego kryzysu kraje mają tendencję do ograniczania handlu. Jednak wiele firm znajduje sposoby 

na obejście taryf. Jeśli firma chce na przykład natychmiastowego dostępu do wolnego handlu do 

Stanów Zjednoczonych, może produkować w Izraelu. Jeśli firma chce wolnego dostępu do handlu 

produktami o niskiej technologii do UE, może produkować w afrykańskim kraju Senegalu dzięki 

umowie o wolnym handlu z Francją. Przedsiębiorstwa posiadające odpowiednią wiedzę mogą znaleźć 

wiele sposobów na ominięcie ceł, zwłaszcza że bloki handlowe, takie jak UE, wciąż się rozrastają. . 

GLOBALNE ZAGADNIENIA ETYCZNE 

W tej sekcji koncentrujemy się na kwestiach, które mają dramatyczny wpływ na globalny biznes, w tym 

globalnych zagrożeń etycznych, przekupstwa, działań antymonopolowych, bezpieczeństwa w 

Internecie i prywatności. Omawiamy również prawa podstawowe, takie jak prawa człowieka, opieka 

zdrowotna, praca, odszkodowanie, a także problem konsumpcjonizmu. Przekupstwo i kwestie 

antymonopolowe są jednymi z najbardziej ukierunkowanych obszarów zainteresowania rządów na 

całym świecie. Prawa człowieka i prawa pracownicze to jedne z najczęściej nadużywanych w globalnych 

środowiskach biznesowych. 

Globalne zagrożenia etyczne 

Chociaż globalizacja ma wiele zalet, nie jest pozbawiona zagrożeń. Ryzyko stwarza problemy etyczne, 

którymi zarządzają globalne firmy. Organizacja znana jako Eurasia Group zidentyfikowała ostatnio 10 

kluczowych obszarów ryzyka międzynarodowego. Wiele z tych zagrożeń wymaga organizacji do 

prowadzenie działalności na całym świecie w celu podejmowania etycznych decyzji biznesowych. 

Niektóre z tych zagrożeń opisano poniżej. 

• Rynki wschodzące oferują inwestorom wiele możliwości, ale nie są pozbawione znacznego ryzyka. 

Niestabilność polityczna, nierównowaga władzy, niezadowolenie społeczne i słabnąca gospodarka to 

główne zagrożenia dla inwestycji zagranicznych 

• Chińskie przywództwo zachęca do większego nacjonalizmu, co może zagrozić stosunkom z innymi 

krajami, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi i krajami Azji Południowo-Wschodniej. Wydaje się, że 

rośnie napięcie między Chinami a Japonią; ataki na japońskie firmy w kilku chińskich miastach pokazują 

ten zaostrzony konflikt. Ponadto rosnący wpływ Internetu i rozprzestrzenianie się informacji 

dostępnych dla obywateli mogą potencjalnie prowadzić do kolejnych represji lub prób cenzury. 



• Perspektywy gospodarcze dla wielu krajów strefy euro pozostają słabe. Chociaż zalecano politykę 

reform finansowych, sprzeciw będzie prawdopodobnie zaciekły. 

Korporacje na całym świecie stały się bardziej globalne w swoich działaniach w zakresie zgodności. 

Globalne przepisy dotyczące konkurencji, wymogi antykorupcyjne, etyka i wartości oraz kontrola 

eksportu są uważane przez UE za bardziej istotne niż poufność, zarządzanie dokumentacją oraz prawo 

pracy i zatrudnienia. Różnice te dają nam wskazówki co do rodzajów praw, jakie rządy będą 

formułować w przyszłości. 

Przekupstwo 

Przekupstwo to trudny temat, ponieważ jego akceptacja różni się w zależności od kraju. Chociaż 

przekupstwo między firmami jest nielegalne w krajach takich jak Stany Zjednoczone, jest to 

akceptowany sposób prowadzenia działalności w innych krajach. Nie jest to niczym niezwykłym dla 

menedżerów w krajach  BRIC  (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) do oferowania przysług w celu osiągnięcia 

celów biznesowych. Ponieważ te „przysługi” mają minimalną wartość i nie są uważane za przekupstwo 

w tych krajach, ich stosowanie jest ogólnie uważane za etyczne w tych kulturach. Obecnie większość 

krajów rozwiniętych uznaje, że przekupstwo nie jest odpowiedzialnym ani uczciwym sposobem 

prowadzenia działalności, ponieważ może zaszkodzić konsumentom i konkurencji. Firmy muszą jednak 

ustalić, co stanowi łapówkę. W Japonii uważa się za uprzejme wręczenie drobnego prezentu przed 

rozpoczęciem działalności. Czy takie prezenty są łapówkami, czy tylko aktami wdzięczności? Bez 

jasnych wytycznych temat przekupstwa pozostaje na tyle niejednoznaczny, że dochodzi do nadużyć. Z 

tego powodu zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania uchwaliły przepisy definiujące 

przekupstwo i ustanowiły precedensy prawne dla firm, które napotykają takie sytuacje. 

USTAWA O ZAGRANICZNYCH PRAKTYKACH KORUPCYJNYCH (FCPA) 

 Amerykańskie zagraniczne praktyki korupcyjne 

Ustawa (FCPA) zabrania amerykańskim firmom dokonywania płatności na rzecz zagranicznych 

urzędników w celu uzyskania lub utrzymania transakcji. W 1988 roku Kongres zaniepokoił się, że firmy 

amerykańskie działają w gorszej sytuacji niż firmy zagraniczne, których rządy dopuszczały łapówki. W 

1998 roku Stany Zjednoczone i 33 inne kraje podpisały porozumienie mające na celu zwalczanie 

praktyki przekupywania zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach 

handlowych, z wyjątkiem płatności dokonywanych w celu ułatwienia lub przyspieszenia rutynowych 

działań rządowych (znanych jako płatności ułatwiające lub „smarowanie”) . Wzrosło ściganie 

przekupstwa, a Departament Sprawiedliwości USA naruszył zasady FCPA najwyższym priorytetem. 

Przekupstwo stało się problemem dla niektórych dużych korporacji. IBM, Daimler AG i Monsanto 

zostały oskarżone o naruszenie ustawy FCPA i zapłaciły wysokie grzywny. Walmart jest przedmiotem 

dochodzenia w sprawie rzekomych łapówek w Meksyku. Chociaż czasami przekupstwo odbywa się przy 

pełnym przestrzeganiu najwyższego kierownictwa, większe firmy z wieloma oddziałami, operacjami 

globalnymi i wieloma pracownikami mają trudności z wykryciem takiego niewłaściwego postępowania. 

FCPA została niedawno zmodyfikowana i obecnie zawiera przewodnik po najlepszych praktykach dla 

firm. Do zmiany przyczyniły się dwa poważne przypadki. Chińskie spółki joint venture RAE Systems 

zapłaciły chińskim urzędnikom około 400 tys. dolarów w zamian za kontrakty o wartości 3 mln dolarów. 

Siły sprzedaży firmy wykorzystały zaliczki gotówkowe do sfinansowania łapówek. SEC twierdziła, że 

RAE brakowało solidnych kontroli wewnętrznych i nie reagowała na sygnały ostrzegawcze. Druga 

sprawa dotyczyła firmy Panalpina i również dotyczyła przekupstwa. Wynikające z tego rozliczenia 

doprowadziły do powstania wytycznych stosowanych przez Departament Sprawiedliwości USA oraz 

Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w ocenie zgodności z FCPA. Wytyczne mogą być pomocne w 

zapewnieniu przestrzegania przez firmy ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.. Naruszenie 



ustawy może skutkować indywidualnymi grzywnami w wysokości 100 000 USD i karą pozbawienia 

wolności. Kary dla firm mogą sięgać milionów. 48 Niektóre naruszenia FCPA są łatwiejsze do wykrycia 

niż inne. Niektóre z najbardziej ryzykownych praktyk obejmują płacenie za bilety lotnicze, koszty hoteli 

i posiłków podróżujących zagranicznych urzędników, przelewanie płatności na rachunki w rajach 

podatkowych za granicą oraz zatrudnianie agentów rekomendowanych przez urzędników 

państwowych do świadczenia usług „konsultingowych”. Obecne organy ścigania biorą na cel te 

płatności przekupstwa osób trzecich. 

Brytyjska ustawa o łapówkarstwie 

Wiele narodów, w tym Chiny i narody europejskie, zajmuje twardsze stanowisko przeciwko 

przekupstwu. Wielka Brytania ustanowiła być może najbardziej radykalną ustawę antykorupcyjną do 

tej pory. Brytyjska ustawa o przekupstwie prawdopodobnie spowoduje, że firmy prowadzące 

działalność w Wielkiej Brytanii radykalnie zmienią swoje raporty dotyczące zgodności. Chociaż ustawa 

pokrywa się z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych, podejmuje dalsze kroki 

w celu ograniczenia przekupstwa. Zgodnie z prawem rezydenci i przedsiębiorcy brytyjscy, a także firmy 

zagraniczne prowadzące działalność w Wielkiej Brytanii, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności 

za przekupstwo, bez względu na to, gdzie przestępstwo zostało popełnione lub kto w firmie popełnia 

czyn, nawet jeśli sama łapówka nie ma związku z Wielką Brytanią W przeciwieństwie do FCPA, firmy 

nie muszą posiadać wyraźnej wiedzy o łapówce, aby można było je pociągnąć do odpowiedzialności 

karnej. Dodatkowo prawo klasyfikuje łapówki między prywatnymi przedsiębiorcami jako nielegalne. 

Początkowo prawo nie zawierało przepisów pozwalających na „smarowanie” w celu przyspieszenia 

usług, które w przeciwnym razie byłyby opóźnione, chociaż ta część prawa jest ponownie rozważana. 

Prawo wymaga również od korporacji ustalenia, czy ich spółki zależne lub partnerzy joint-venture są 

zaangażowani w przekupstwo na jakimkolwiek poziomie. 

Ustawa wydłużyła maksymalny czas więzienia za przekupstwo z siedmiu do 10 lat. Takie obejmujące 

przepisy przeciwko łapownictwu wzbudziły obawy przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii. 

Niektórzy obawiają się, że coś tak prostego, jak zabranie klienta na kolację, zostanie uznane za łapówkę 

zgodnie z brytyjskim prawem. Jednak brytyjscy urzędnicy i eksperci prawni twierdzą, że akty 

gościnności nie będą uznawane za nielegalne. Ponadto firmy mogą chronić się przed surowymi karami, 

wprowadzając skuteczny program zgodności wspierany przez kierownictwo. Menedżerowie powinni 

nadać właściwy ton na górze wraz z wdrożeniem odpowiednich procedur sprawozdawczych, 

okresowych przeglądów kodeksu postępowania firmy i programów zgodności, ocen ryzyka i innych 

polityk omówionych w tym książki i opisane w amerykańskich federalnych wytycznych dotyczących 

wyroków. Eksperci prawni kwestionują, czy Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych w Wielkiej 

Brytanii zdecyduje się ścigać sprawy, które dotyczą drobnych płatności „smarowych” lub ścigać sprawy, 

które mają miejsce poza Wielką Brytanią. 

Działalność antymonopolowa 

Uczciwa konkurencja jest w wielu krajach postrzegana pozytywnie, z przekonaniem, że konkurencja 

daje najlepsze produkty w najlepszych cenach. Jednak ta podstawowa koncepcja kapitalizmu zaczęła 

się zmieniać. W XIX i na początku XX wieku amerykańskie korporacje zaczęły stosować to, co dziś można 

by uznać za praktyki antykonkurencyjne, tworząc wysokie bariery wejścia dla konkurentów, próbując 

zdominować rynki. Praktyki te doprowadziły do wyższych cen i mniejszej liczby opcji dla konsumentów. 

W 1890 roku Stany Zjednoczone uchwaliły ustawę antymonopolową Shermana, aby zapobiec takim 

antykonkurencyjnym zachowaniom. Inne kraje mają podobne przepisy. Kwestie konkurencji stają się 

bardziej skomplikowane, gdy firmy prowadzą działalność w krajach, w których obowiązują różne 

przepisy. Na przykład UE ma surowsze przepisy antymonopolowe niż Stany Zjednoczone, co utrudnia 



niektórym korporacjom wielonarodowym konkurowanie w Europie. Unijne sondy antymonopolowe 

zostały wszczęte między innymi przeciwko Google, Microsoft i IBM. Ponieważ duże korporacje 

wielonarodowe tworzą ekonomię skali i bariery wejścia, mają tendencję do ograniczania ogólnej 

konkurencji i mogą wykluczyć mniejsze firmy z rynku. Jeśli te firmy pozostaną nieuregulowane, mogą 

zaangażować się w podejście systemów wertykalnych, aby stać się monopolistami. System wertykalny 

jest tworzony, gdy członek kanału (producent, hurtownik, dystrybutor lub detalista) ma kontrolę nad 

całym systemem biznesowym poprzez własność lub umowę, lub poprzez jego zdolność nabywczą. 

Systemy wertykalne tworzą bezwładność, powodując, że członkowie kanału pozostają z różnymi 

detalistami i dystrybutorami, nawet jeśli konkurenci mogą mieć lepsze produkty i ceny. Czasami 

korporacje wielonarodowe wykorzystują swoją wielkość, aby zmusić inne firmy do prowadzenia 

interesów wyłącznie z nimi. UE naliczyła Intelowi 1,45 miliarda dolarów za zachowania 

antykonkurencyjne. Intel rzekomo zapewniał rabaty sprzedawcom detalicznym, jeśli kupili tylko jego 

chipy komputerowe, a także płacił producentom za opóźnienia lub ograniczenie dystrybucji produktów 

od swojego głównego rywala, Advanced Micro Devices (AMD). 

Bezpieczeństwo w Internecie i prywatność 

Dzisiejsi hakerzy komputerowi mogą wykorzystywać narzędzia takie jak Internet i wirusy komputerowe 

do szpiegostwa korporacyjnego, przeprowadzania cyberataków na infrastrukturę rządową i kradzieży 

poufnych informacji. Do niedawna bezpieczeństwo w Internecie nie było istotnym elementem etyki 

biznesowej. Jednak poważne przestępstwa internetowe zwróciły uwagę opinii publicznej na tę kwestię. 

Hakerzy komputerowi stali się szczególnie problematyczni w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Kilka 

cyberataków w Stanach Zjednoczonych przypisano chińskiej grupie hakerów, która uzyskała dostęp do 

bilionów terabajtów bardzo poufnych informacji. Ataki skierowane są nie tylko na firmy i ich tajemnice 

handlowe, ale, co bardziej niepokojące, są wymierzone w systemy sieci energetycznej kraju, systemy 

finansowe i wojskowe systemy informacyjne. Stany Zjednoczone przyznają się do hakowania 

cybernetycznego jako formy bezpieczeństwa narodowego, podobnie jak Chiny. Jednak jeden raport 

sugeruje, że chińska grupa hakerów, która wykradła amerykańskie tajemnice handlowe, jest 

powiązana z chińskimi siłami zbrojnymi. Chiny stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom. Ze względu na 

zagrożenia gospodarcze i bezpieczeństwa narodowego Stany Zjednoczone rozważały wprowadzenie 

sankcji handlowych wobec Chin. To wyjaśnia kolejną złożoność między postrzeganiem dobra i zła 

między krajami i kulturami. Hakowanie, konie trojańskie (urządzenia, które wyglądają atrakcyjnie, ale 

po zainstalowaniu kradną informacje) i robaki niekoniecznie są nielegalne w niektórych krajach. Jednak 

globalna społeczność zaczęła klasyfikować takie praktyki jako nieetyczne, argumentując, że powinny 

stać się nielegalne. Chociaż firmy opracowują oprogramowanie do śledzenia wirusów i złośliwego 

oprogramowania oraz zapobiegania infekowaniu komputerów, hakerzy nieustannie tworzą nowe 

sposoby na ominięcie tych systemów. Wiele firm stosuje wątpliwe praktyki internetowe, które mogą 

nie być nielegalne, ale mogą zostać zinterpretowane jako nieetyczne. Na przykład wiele witryn instaluje 

pliki cookie lub małe identyfikujące ciągi tekstu na komputerach użytkowników. Pozwala to stronie 

internetowej zidentyfikować użytkownika komputera, gdy ponownie odwiedza witrynę. Firmy te 

wykorzystują pliki cookie w celu dostosowania swoich ofert do konkretnych użytkowników. Na 

przykład Amazon.com wykorzystuje pliki cookie, aby polecać użytkownikom produkty. Pomimo 

wygody konsumentów i przewagi konkurencyjnej plików cookie, możliwość identyfikacji użytkowników 

bez ich zgody lub bezpośredniej wiedzy stwarza problem etyczny: prywatność. Podczas gdy niektóre 

naruszenia prywatności w Internecie, takie jak włamywanie się na konta użytkowników i kradzież ich 

informacji finansowych, są wyraźnie nieetyczne, wiele innych sytuacji stwarza większe wyzwania 

etyczne. Na przykład mobilne sieci reklamowe napotykają problemy z prywatnością w związku ze 

sposobem wyświetlania reklam użytkownikom aplikacji mobilnych. Firmy wynajmują sieci reklamowe 

do zamieszczania swoich reklam na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Firmy kupują 



określoną ilość miejsca na stronie mobilnej lub stronie internetowej i nie zawsze wiedzą, w jaki sposób 

sieci reklamowe wyświetlają ich reklamy. Sieci reklamowe zaczęły wykorzystywać metody śledzenia w 

urządzeniach mobilnych w celu określenia lokalizacji i preferencji użytkownika w celu wyświetlania 

reklam odpowiednich dla każdej osoby. Apple, po odkryciu ich metod, zabronił sieciom reklamowym 

wykorzystywania danych osobowych do celów reklamowych. Sieci reklamowe twierdzą, że ludzie są 

identyfikowani przez losowy zestaw liczb, których nie można powiązać z czyjąkolwiek tożsamością 

osobistą, ale inni twierdzą, że te informacje są przechowywane w określonych profilach, które można 

ostatecznie powiązać z cechami identyfikującymi osoby. Nie ma obecnie obowiązujących przepisów w 

tej sprawie, ale Federalna Komisja Handlu bada tę sprawę, aby ustalić, czy jest to naruszenie 

prywatności konsumentów. Kolejnym dylematem etycznym dotyczącym prywatności jest 

wykorzystywanie danych osobowych przez firmy. Facebook, najpopularniejszy portal społecznościowy 

na świecie, został skrytykowany za luźną politykę prywatności i zbyt upublicznianie informacji o 

członkach. Prywatność stała się tak poważnym problemem, że rządy zaczęły rozważać nowe przepisy 

regulujące gromadzenie informacji w Internecie. Rząd Stanów Zjednoczonych debatuje, czy 

uregulować Internet, aby ograniczyć rodzaje informacji, które śledzą strony internetowe. W krajach 

takich jak Arabia Saudyjska i Chiny prywatność w Internecie to nie tylko kwestia korporacyjna. Rządy 

odgrywają aktywną rolę w cenzurowaniu korzystania przez obywateli z Internetu. Arabia Saudyjska 

prawie zakazała korzystania ze smartfonów BlackBerry, ponieważ BlackBerry korzysta z zagranicznego 

routingu. Routing zagraniczny daje rządowi mniejszą kontrolę, a Arabia Saudyjska obawiała się, że 

pozwoli osobom trzecim spoza kraju uzyskać dostęp do zaszyfrowanych wiadomości. Rząd saudyjski 

cenzuruje również strony internetowe i dostarcza użytkownikom wiadomości online informujące, że 

odmówiono im dostępu do określonej strony. Chiński rząd rutynowo używa systemu filtrowania 

Internetu zwanego „Wielką Zaporą Sieciową” do cenzurowania stron internetowych. Często nie 

informuje swoich obywateli, kiedy materiały są cenzurowane. Zamiast tego filtrowanie wygląda jak 

usterka techniczna. Sieci takie jak YouTube i Facebook są całkowicie zablokowane. Utrudnia to 

zagranicznym firmom, takim jak Google, który przestrzega zasady „Nie bądź zły”, uzasadnienie 

prowadzenia interesów z Chinami. Google doświadczyło wielokrotnych starć z chińskim rządem o 

cenzurę, w tym oskarżeń, że rząd zakłócał usługi poczty e-mail firmy wśród jej chińskich użytkowników. 

. Scenariusze te pokazują rodzaje problemów etycznych, z jakimi spotykają się firmy podczas 

prowadzenia działalności na całym świecie. 

Prawa człowieka 

Znaczenie terminu prawa człowieka jest skodyfikowane w dokumencie ONZ i jest definiowane jako 

wrodzona godność z równymi i niezbywalnymi prawami oraz podstawą wolności, sprawiedliwości i 

pokoju na świecie. Pojęcie praw człowieka nie jest nowe w biznesie. Powstał kilkadziesiąt lat temu, ale 

do niedawna niewiele firm brało go pod uwagę. Tabela 10–5 przedstawia trzy artykuły z Deklaracji 

Praw Człowieka ONZ. Ich wdrożenie w świecie biznesu ma poważne konsekwencje etyczne. Artykuł 18 

dotyczy wolności wyznania. Z zachodniej perspektywy jest to proste. Jak jednak firmy powinny 

reagować na pracowników z krajów, w których dopuszczalne jest posiadanie wielu żon? Czy wszyscy 

powinni otrzymać ubezpieczenie zdrowotne? W odpowiedzi na takie wyzwania firma Ford Motor Co. 

założyła sieć Ford Interfaith Network, aby edukować pracowników na temat różnych religii i promować 

szacunek dla przekonań swoich różnorodnych pracowników na całym świecie. Z drugiej strony badania 

firm FTSE 100 pokazują, że podczas gdy wiele dużych korporacji ma w swoich dokumentach 

wyszczególnione podstawowe zasady dotyczące praw człowieka, w tym niedyskryminację i prawo do 

przystępowania do związków, inne prawa zawarte w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, takie jak  znacznie 

rzadziej wymienia się prawo do prywatności, prawo do pracy i równe wynagrodzenie.  

Opieka zdrowotna 



Kolejną kwestią etyczną nabierającą coraz większego znaczenia jest opieka zdrowotna. Na całym 

świecie miliard ludzi nie ma dostępu do systemów opieki zdrowotnej, a około 11 milionów dzieci 

poniżej piątego roku życia umiera każdego roku z powodu niedożywienia i chorób, którym można 

zapobiegać.  W rezultacie rośnie globalne zaniepokojenie priorytetami firm farmaceutycznych. Ten 

etyczny dylemat dotyczy zysków w porównaniu z opieką zdrowotną. Ci, którzy wierzą, że firmy 

farmaceutyczne są z natury nieetyczne, sugerują, że dążenie do zysków doprowadziło te firmy do 

badania leków przeznaczonych na rynki, które mogą sobie pozwolić na luksusy, takie jak leki na łysienie 

lub impotencję, zamiast skupiać się na leczeniu powszechnych śmiertelnych chorób, takich jak malaria, 

HIV i AIDS. Kolejnym wyzwaniem są patenty. Ponieważ patenty dają firmom farmaceutycznym 

wyłączne prawa do ich produktów przez określony czas, firmy mogą pobierać wyższe ceny — ceny, na 

które często nie stać tych w gospodarkach wschodzących. W ważnej decyzji indyjski sąd najwyższy 

orzekł przeciwko patentowi leku Novartis na lek przeciwnowotworowy Glivec. Novartis argumentował, 

że ponieważ wprowadził ulepszenia do leku, powinien zostać objęty ochroną patentową. Indyjski sąd 

najwyższy nie zgodził się, orzekając, że zmiany nie wystarczyły, aby zagwarantować patent na coś, co 

już jest na rynku. Chociaż orzeczenie to ma poważne konsekwencje dla możliwości zakupu leków przez 

osoby o niższych dochodach, Novartis twierdzi, że orzeczenie zniechęca do innowacji i nauczyło firmę 

ostrożności podczas inwestowania w tym kraju. Firmy farmaceutyczne, takie jak Novartis, twierdzą, że 

potrzebne są wysokie ceny, aby odzyskać koszty tworzenia leków, a bez zysków ich firmy nie byłyby w 

stanie funkcjonować. Innym argumentem jest to, że skoro inne firmy mogą patentować swoje 

produkty, firmy farmaceutyczne powinny mieć te same przywileje. Jednak gdy problemem jest życie 

lub śmierć, firmy muszą znaleźć sposób na zrównoważenie rentowności z potrzebami człowieka. 

Powiązaną kwestią, która dotyka zarówno kraje rozwijające się, jak i rozwinięte, jest przystępność 

opieki zdrowotnej. Rosnące koszty opieki zdrowotnej nadal stanowić krytyczne wyzwanie, szczególnie 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie miliony ludzi pozostają nieubezpieczone. Badania wykazały, że Stany 

Zjednoczone wydają na opiekę zdrowotną więcej per capita niż inne kraje uprzemysłowione, ale bez 

lepszych wyników inwestycji. Ceny produktów i zabiegów zdrowotnych mogą się znacznie różnić w 

poszczególnych krajach. Kiedy opieka zdrowotna staje się zbyt kosztowna, firmy mają tendencję do 

rezygnacji z pakietów opieki zdrowotnej oferowanych pracownikom lub przejścia na tańszą i mniej 

inkluzywne pakiety. Na przykład, niektóre związki, firmy i ubezpieczyciele zaczęły rezygnować z planów 

opieki psychiatrycznej z powodu prawa, które mówi, że opieka psychiatryczna, jeśli jest oferowana, 

musi być tak samo „solidna” jak reszta świadczeń medycznych. Zamiast oferować droższe korzyści w 

zakresie zdrowia psychicznego, niektóre firmy decydują się na ich całkowitą rezygnację. Oszustwa 

związane z globalną opieką zdrowotną to poważny problem etyczny, który kosztuje przedsiębiorstwa i 

rządy miliony i pozbawia jednostki funduszy potrzebnych do opieki krytycznej. Według szacunków 

straty z globalnych oszustw związanych z opieką zdrowotną wynoszą 260 miliardów dolarów rocznie. 

Oszustwo obejmuje dostarczanie mniejszej ilości leków w opakowaniach za tę samą cenę, zgłoszenie 

fałszywe roszczenia Medicare i zapewnianie łapówek za skierowania, a także oszustwa mogą być 

popełniane przez osoby fizyczne, firmy, lekarzy i farmaceutów. . Jury skazało kierownika firmy 

zajmującej się zdrowiem psychicznym Health Care Solutions Network za inicjowanie oszustwa o 

wartości 63 milionów dolarów, które przekroczyło granice stanu. Oszustwo miało formę sfałszowanych 

oświadczeń do Medicare i Medicaid. 

Fundamentalną kwestią, która na całym świecie prowadzi niektóre firmy do problemów etycznych i 

prawnych, jest pytanie, czy opieka zdrowotna jest prawem, czy przywilejem. Wiele osób w Stanach 

Zjednoczonych postrzega opiekę zdrowotną jako przywilej, a nie prawo; w związku z tym obowiązkiem 

jednostek jest zadbanie o siebie. Ludzie w innych krajach, takich jak Niemcy, uważają to za prawo. 

Niemieccy pracownicy mają zagwarantowany dostęp do wysokiej jakości, kompleksowej opieki 

zdrowotnej od 1883 r.71 Wiele krajów uważa, że opieka zdrowotna jest ważna, ponieważ zwiększa 



produktywność; dlatego rządy powinny to zapewnić. Ponieważ koszty opieki zdrowotnej stale rosną, 

ciężar jej świadczenia spada na firmy, kraje, pracowników lub wszystkie trzy. 

Praca i prawo do pracy 

Innym globalnym problemem, z jakim spotykają się firmy, jest praca. Obecnie wiele osób mieszka i 

pracuje w innym kraju niż ojczyzna. W Unii Europejskiej pracownicy mogą przenosić świadczenia w 

różnych krajach UE bez żadnych obniżek ani zmian. Dlatego wielu pracowników zadaje pytanie: „Czy 

najpierw jestem pracownikiem międzynarodowym, a następnie obywatelem kraju, czy najpierw 

jestem obywatelem, a potem pracownikiem?” Ponieważ firmy muszą osiągać zyski, coraz częściej 

zdarza się, że narodowość nie jest już czynnikiem decydującym. W biznesie stajemy się obywatelami 

świata. W rezultacie firmy muszą zrozumieć, że pewne kwestie pracownicze, kiedyś specyficzne dla 

danego kraju, stały się globalne. Jednym z przykładów globalnego problemu pracy jest nierówność płac 

ze względu na płeć. Debata ta rozprzestrzeniła się na cały świat, zarówno w krajach rozwijających się, 

jak i uprzemysłowionych. Szacuje się, że w Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio 16 proc. mniej 

niż ich mężczyźni na godzinę. Pomimo tych dysproporcji równość płac jest uznawana za podstawowe 

prawo w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, a nierówność płacy kobiet i mężczyzn jest w wielu krajach 

nielegalna. Firmy, zwłaszcza międzynarodowe, muszą dokładnie rozważyć tę kwestię. Niezastosowanie 

się do tego może prowadzić do procesów sądowych lub utraty reputacji. Walmart spędził lata walcząc 

z pozwem zbiorowym od setek pracownic, które twierdziły, że są dyskryminowane pod względem 

wynagrodzenia i awansów. Firmy pracujące nad wyeliminowaniem nierówności w wynagrodzeniach 

kobiet i mężczyzn w swoich organizacjach będą działać etycznie i chronić się również zgodnie z prawem. 

Oprócz równości wynagrodzeń, artykuł 23 Deklaracji Praw Człowieka ONZ omawia: 

prawo do pracy i wstępowania do związków zawodowych. W Unii Europejskiej związki zawodowe są 

akceptowane, ale w wielu innych krajach, m.in. w Birmie, Korei Północnej, na Kubie i w Iranie, 

związkowcom grozi pozbawienie wolności. Chiny i Syria dopuszczają tylko jeden związek zawodowy.  

Europejskie firmy zatrudniające pracowników w tych krajach stają przed wieloma decyzjami 

obarczonymi etyką. Związki zawodowe są problemem również w Stanach Zjednoczonych. McDonald’s 

i Walmart zniechęcali do prób uzwiązkowienia w Stanach Zjednoczonych, ale przyjęli swoich 

pracowników w Chinach i pozwolili im na uzwiązkowienie. Obie firmy mają związki we wszystkich 

swoich chińskich zakładach, ale nadal walczą ze związkami w swoich krajach. Artykuł 25 Deklaracji Praw 

Człowieka ONZ mówi o standardzie życia i specjalnych prawach związanych z ciążą. Stany Zjednoczone 

pozostają w tyle za innymi krajami uprzemysłowionymi w leczeniu kobiet w ciąży i młodych matek. 

Podczas gdy inne kraje zezwalają kobietom na określoną ilość płatnego urlopu macierzyńskiego, Stany 

Zjednoczone gwarantują jedynie 12 tygodni bezpłatnego urlopu. Niektóre kraje opowiadały się za 

umożliwieniem mężczyznom wzięcia takiej samej długości urlopu (płatnego lub bezpłatnego). Ta 

debata nigdy nie ma miejsca w Szwecji, ponieważ szwedzcy rodzice otrzymują 480 płatnych dni 

wolnych, które można podzielić między rodziców za 100 procent wynagrodzenia. 

Odszkodowanie 

Ostatnia globalna recesja wywołała iskrę, która skłoniła pracowników na całym świecie do 

zakwestionowania swoich wynagrodzeń w porównaniu z wynagrodzeniami innych. Pracownicy, 

szczególnie ci w miejscach, w których nie ma silnej ochrony pracowników, zaczęli kwestionować, 

dlaczego kierownicy wysokiego szczebla otrzymują tak wiele świadczeń, podczas gdy ich dochody 

pozostały takie same lub spadły. Pytania te zwracają uwagę na dwie kwestie płacowe, które mają 

głęboki wpływ na biznes: płaca wystarczająca na utrzymanie i wynagrodzenie dla kadry kierowniczej. 

ŻYWA PŁACA 



Płaca wystarczająca na utrzymanie odnosi się do minimalnej płacy wymaganej przez pracowników na 

podstawowe potrzeby. Wiele krajów uchwaliło przepisy dotyczące płacy minimalnej, aby zapewnić 

pracownikom wystarczającą płacę (czy „minimalna płaca” jest faktycznie wystarczająca do 

zaspokojenia podstawowych potrzeb pracownika, jest wysoce dyskusyjne). Przepisy te różnią się w 

zależności od kraju. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych obowiązuje federalna ustawa o minimalnej 

płacy wynoszącej 7,25 USD za godzinę, minimalna płaca w Australii wynosi 15,37 USD za godzinę, 

podczas gdy płaca minimalna w Wielkiej Brytanii wynosi 9,57 USD za godzinę dla pracowników w wieku 

21 lat lub starszych. Regiony w tych krajach mogą przyjąć wyższe regionalne przepisy dotyczące płacy 

minimalnej, aby uwzględnić wyższe koszty utrzymania. Kwestia płacy wystarczającej na utrzymanie jest 

kontrowersyjnym tematem dla korporacji wielonarodowych. Ponieważ przepisy krajów 

uprzemysłowionych nakazują pracodawcom płacenie płacy minimalnej, niektóre korporacje 

wielonarodowe decydują się zlecać swoją pracę innym krajom, w których płaca minimalna nie istnieje. 

Chociaż niekoniecznie jest to samo w sobie nieetyczne, praktyka ta staje się poważnym dylematem 

etycznym, gdy społeczeństwo postrzega organizację jako płacącą zagranicznym pracownikom 

nieuczciwe pensje. . Problemem, z jakim borykają się międzynarodowe korporacje, jest znalezienie 

rozwiązania, które równoważy interesy firmy jako całości z interesami jej pracowników i innych 

zainteresowanych stron. Nike nadal jest krytykowany za pensje wypłacane pracownikom fabryk w 

innych krajach. Chociaż Nike twierdzi, że płaci pracownikom w tych krajach wyższe niż obowiązujące w 

tym kraju przepisy dotyczące płacy minimalnej, krytycy wskazują, że kwota ta nie jest odpowiednia na 

pokrycie kosztów utrzymania pracowników lub ich rodzin. Nike twierdzi, że „godziwa” płaca jest trudna 

do ustalenia w kontaktach z innymi krajami, z czym zapewne zgodziłoby się wiele międzynarodowych 

korporacji. Jednak koncepcja płacy wystarczającej na utrzymanie jest wyzwaniem, które firmy muszą 

uznać, jeśli mają nadzieję na pomyślne prowadzenie działalności w globalnym środowisku. 

WYNAGRODZENIE KIEROWNICTWA 

Kwestia wynagrodzeń kadry kierowniczej wysunęła się na pierwszy plan podczas ostatniej światowej 

recesji. W Stanach Zjednoczonych rząd uznał za konieczne ratowanie firm, które w przeciwnym razie 

zbankrutowałyby. Jednak, gdy firmy, które otrzymały pieniądze podatników, takie jak American 

International Group i Merrill Lynch, następnie wypłaciły swoim menedżerom milionowe 

odszkodowania, opinia publiczna była oburzona. Tego typu incydenty doprowadziły do globalnego 

zapotrzebowania na lepsze dostosowanie wyników kierowniczych do wynagrodzeń. . Rząd szwajcarski, 

po uratowaniu kilku organizacji, niedawno uchwalił referendum o nazwie „say-on-pay”, które wymaga 

corocznego głosowania akcjonariuszy określającego wynagrodzenie kadry kierowniczej. Kolejne 

referendum zatytułowane „Inicjatywa 1:12 na rzecz uczciwej płacy”, które ogranicza płace kadry 

kierowniczej do nie więcej niż dwunastokrotność najniższego wynagrodzenia w firmie, otrzymuje 

szwajcarskie wsparcie i oczekuje się, że przejdzie do prawa. Tego rodzaju mentalność dotycząca 

wynagrodzeń kadry kierowniczej, często nazywana „aktywizmem akcjonariuszy”, rozprzestrzenia się 

również na amerykańskie firmy. Tymczasem rząd chiński orzekł, że dysproporcja między władzami 

kraju a jego pracownikami była zbyt duża. W związku z tym obniżyła pensje kadry kierowniczej w 

bankach i ubezpieczycielach państwowych. Różnica między wynagrodzeniami dla kadry kierowniczej i 

pracowniczej prawdopodobnie pozostanie główną kwestią etyki biznesowej, dopóki interesariusze nie 

będą zadowoleni, że kadra kierownicza otrzymuje wynagrodzenie. 

Konsumpcjonizm 

Konsumpcjonizm to przekonanie, że interesy konsumentów, a nie producentów, powinny dyktować 

strukturę ekonomiczną społeczeństwa. Odwołuje się do teorii, zgodnie z którą konsumpcja dóbr w 

coraz szybszym tempie jest ekonomicznie pożądana i utożsamia osobiste szczęście z zakupem i  

konsumpcją dóbr materialnych. Jednak w ciągu ostatnich 50 lat konsumpcja spowodowała znaczne 



obciążenia dla środowiska. Wielu naukowców kłóci się , że czynniki ludzkie (takie jak wzrost emisji z 

paliw kopalnych w wyniku uprzemysłowienia, rozwoju i wylesiania) spowodowały globalne ocieplenie. 

Wiele krajów twierdzi, że wybory konsumenckie są wyborami moralnymi, że wybór wysokiego 

wskaźnika konsumpcji wpływa na grupy wrażliwe, takie jak biedni, a świat będzie gorzej nadawał się 

do zamieszkania, jeśli ludzie odmówią zmiany swojego zachowania. W miarę jak narody powiększają 

swoje bogactwo, konsumenci zwiększają jakość życia dzięki luksusowym przedmiotom i innowacjom 

technologicznym, które poprawiają komfort, wygodę i efektywność ich życia. Taka konsumpcja 

wykraczająca poza podstawowe potrzeby niekoniecznie jest czymś złym; jednak, ponieważ coraz 

więcej osób angażuje się w tego typu zachowania, wzrasta ilość odpadów i zanieczyszczeń. W związku 

z konsumpcjonizmem należy zająć się kilkoma ważnymi kwestiami. Na przykład: 

• Jaki jest wpływ produkcji na środowisko, społeczeństwo i jednostki? 

• Jaki jest wpływ niektórych form konsumpcji na środowisko, społeczeństwo i jednostki? 

• Kto wpływa na konsumpcję oraz jak i dlaczego produkowane są dobra i usługi? 

• Jakie towary są artykułami pierwszej potrzeby, a jakie luksusami? 

• Na ile z tego, co konsumujemy, mają wpływ korporacje, a nie nasze potrzeby? 

• Jaki wpływ na biedniejsze narody mają wzorce konsumpcji narodów bogatszych? 

Wzrost dominacji Chin w produkcji i handlu światowym spowodował, że jako konsument wyprzedziły 

Stany Zjednoczone. Obecnie przoduje w Stanach Zjednoczonych w konsumpcji podstawowych 

towarów, takich jak zboże, mięso, węgiel i stal. Chiny prześcignęły również Stany Zjednoczone pod 

względem emisji gazów cieplarnianych. Niektórzy obawiają się, że nowo odkryty konsumpcjonizm Chin 

podniesie światowe ceny towarów, a także przyspieszy globalne ocieplenie, nawet gdy inne narody 

podejmą działania, aby to powstrzymać. Chińscy konsumenci naciskają na więcej samochodów, 

urządzeń i technologii, jak nigdy dotąd. Przy 1,3 miliarda konsumentów powoduje to poważne 

obciążenie dla środowiska. Chiny podjęły kroki w celu ograniczenia negatywnego wpływu na 

środowisko, na przykład stając się największym inwestorem w turbiny wiatrowe na świecie. Niestety 

większość potrzeb energetycznych Chin nadal jest wytwarzana przez paliwa kopalne, które powodują 

wzrost emisji dwutlenku węgla. Indie, liczące 1,1 miliarda ludzi, podążają ścieżką konsumencką za 

Chinami i Zachodem. Indie mają najszybciej rozwijający się rynek informatyczny na świecie, tworząc 

wykwalifikowane, wysokopłatne miejsca pracy dla inżynierów oprogramowania, ekspertów ds. 

procesów biznesowych i pracowników centrum obsługi telefonicznej. Kraj jest dobrze przygotowany 

do przetrwania globalnej recesji, ponieważ duża część krajowego popytu na towary ma charakter 

krajowy. Indie mają drugi co do wielkości krajowy rynek towarów na świecie. Chociaż zapotrzebowanie 

to napędzało wzrost, doprowadziło również do ogromnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Indie 

są obecnie trzecim największym emitentem gazów cieplarnianych. Istnieje wiele kwestii etycznych 

związanych z konsumpcjonizmem. Duże gospodarki wschodzące to dochodowe centra przyszłości. 

Większość przedsiębiorców rozumie, że w najlepszym interesie firmy jest, aby potrzeby i pragnienia 

konsumentów nigdy nie zostały całkowicie lub na stałe zaspokojone, więc konsumenci mogą powtórzyć 

proces konsumpcji i kupić więcej produktów. Na przykład produkty gotowe do zerwania lub planowane 

przestarzałe produkty są lepsze dla biznesu, ponieważ sprawiają, że konsumenci wracają, aby kupić 

więcej. Opłacalne jest również włączanie produktów do stale zmieniającego się rynku mody. W związku 

z tym uważa się, że przedmioty nadal w dobrym stanie, które przetrwają wiele lat, wymagają ciągłej 

wymiany, aby nadążyć za trendami mody. W ten sposób zapewnione są stałe zyski, a także straty. 

Górne 20% konsumentów w krajach o najwyższych dochodach odpowiada za 86% światowych 

wydatków na konsumpcję, podczas gdy najbiedniejsze 20% to 1,3% wydatków na konsumpcję. 



Najbogatsze 20 procent zużywa również 58 procent całkowitej energii zużywanej na planecie. Jedno z 

pytań etycznych, które zadaje coraz więcej ludzi i krajów, brzmi: „Czy konsumpcjonizm prowadzi do 

szczęścia?” Krytycy konsumentów zyskują na popularności na całym świecie, a Stany Zjednoczone są 

ich przykładem niezrównoważonej konsumpcji. Zauważają, że chociaż Stany Zjednoczone stanowią 4,6 

procent światowej populacji, zużywają 33 procent światowych zasobów. Najbiedniejsze na świecie 2,3 

miliarda ludzi zużywa 3% światowych zasobów. Przeciętny Amerykanin wytwarza dwa razy więcej 

odpadów na osobę rocznie niż przeciętny Europejczyk. Te statystyki konsumpcji wskazują na inny styl 

życia w przyszłości, a globalny biznes będzie go napędzał. 

Konflikt moralny między krajami, zwłaszcza między krajami rozwijającymi się i krajami rozwijającymi 

się, wraz z odpowiadającymi im wyzwaniami etycznymi dla biznesu. Przyszłość może być wypełniona 

międzynarodową przemocą, na którą biznes musi odpowiedzieć, lub może charakteryzować się stylem 

życia, który globalny biznes tworzy i wprowadza na rynek, aby uniknąć wojny domowej i globalnej. 

Decyzja należy do Ciebie i innych. 

ZNACZENIE PODEJMOWANIA DECYZJI ETYCZNYCH W GLOBALNYM BIZNESIE 

Etyczne podejmowanie decyzji jest niezbędne, jeśli firma ma skutecznie działać w globalnym 

kontekście biznesowym. Bez jasnego zrozumienia złożoności globalnej etyki firmy będą musiały 

zmierzyć się z różnymi prawnymi i politycznymi pułapkami, które mogą doprowadzić do katastrofy. 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wiele z tych samych kwestii, które omówiliśmy w tym rozdziale, 

można zastosować również na rynkach krajowych. Na przykład bezpieczeństwo w Internecie może być 

tak samo problemem etycznym w kraju, jak w firmach działających na arenie międzynarodowej. W 

związku z tym firmy powinny uwzględniać zarówno globalne, jak i krajowe kwestie etyczne w swoich 

strategiach zarządzania ryzykiem. Dla firm, które chcą się rozwijać globalnie, mnogość zasad etycznych, 

które należy rozważyć, wydaje się zniechęcająca. Wiele firm decyduje się na przyjęcie globalnych 

kodeksów etyki biznesowej, aby zapewnić wytyczne dla swoich operacji międzynarodowych. W tym 

celu kilka organizacji stworzyło ramy etyki i odpowiedzialności społecznej, które przedsiębiorstwa 

mogą przyjąć, formułując własne globalne kodeksy etyczne. Międzynarodowa Organizacja 

Normalizacyjna opracowała między innymi normy ISO 26000 i ISO 14000, aby rozwiązać takie kwestie, 

jak etyka, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna. Kolejny zestaw globalnych zasad został 

opracowany przez wielebnego Leona Sullivana jako sposób na wzniesienie się ponad dyskryminację i 

walki w post-apartheidowej Afryce Południowej. Wielebny Sullivan współpracował z Sekretarzem 

Generalnym ONZ w celu zrewidowania zasad w celu zaspokojenia globalnych potrzeb. Od tego czasu 

zarówno duże, jak i małe firmy zgodziły się przestrzegać Globalnych Zasad Sullivana, które zachęcają 

do odpowiedzialności społecznej na całym świecie. Globalne Zasady Sullivana, UN Global Compact, 

Deklaracja Praw Człowieka ONZ, a także inne promują fundamentalne zasady postępowania dla 

globalnych firm. Tabela 10–6 zawiera syntezę typowych twierdzeń fundamentalnych. W przypadku 

międzynarodowych korporacji zarządzanie ryzykiem i globalna etyka są tak integralną częścią 

stabilności ich operacji zagranicznych, że powołano specjalnych funkcjonariuszy lub komisje do 

nadzorowania globalnych kwestii zgodności. Walmart stworzył globalne biuro etyki, aby komunikować 

wartości firmy i zachęcać do podejmowania etycznych decyzji w swoich globalnych sklepach. Komisja 

Rewizyjna Zarządu General Motors utworzyła Globalny Departament Etyki i Zgodności z Przepisami po 

wprowadzeniu zmian do federalnych wytycznych dotyczących wyroków w Stanach Zjednoczonych. GM 

chciał nie tylko przestrzegać tych wytycznych, ale także stworzyć scentralizowany system zgodności, 

który byłby stosowany we wszystkich lokalizacjach GM na całym świecie. Pomyślne wdrożenie 

globalnego programu etycznego wymaga czegoś więcej niż tylko globalnej komisji etycznej. Wymaga 

również intensywnych szkoleń dla pracowników. Jak pokazał ten rozdział, istnieją różne różnice między 

kulturami i firmami z różnych krajów. Pracownicy firm globalnych powinni być przeszkoleni w zakresie 



rozumienia i poszanowania tych różnic, w szczególności pracownicy bezpośrednio zaangażowani w 

operacje globalne. Ford Motor Co. prowadzi globalny program szkoleniowy online z zakresu etyki dla 

pracowników, dostępny w 13 językach. Firma oferuje również infolinie dla pracowników w 24 krajach 

i szkoli Biuro Radcy Prawnego w zakresie obsługi globalnych skarg. Kodeksy postępowania etycznego 

na całym świecie, globalne szkolenia w zakresie etyki oraz globalne kanały informowania pracowników 

o nadużyciach to ważne mechanizmy w tworzeniu kultury zglobalizowanego etycznego podejmowania 

decyzji. Globalna firma nie może odnieść sukcesu jedynie poprzez zastosowanie swoich krajowych 

programów etycznych do innych globalnych środowisk. Chociaż kwestie etyczne, takie jak uczciwość i 

uczciwość, są wspólne dla większości krajów, różnice w prawie, systemach politycznych i kulturach 

wymagają bardziej ukierunkowanego podejścia do podejmowania decyzji etycznych. Globalna etyka 

nie jest koncepcją „jeden rozmiar dla wszystkich”. Mając to na uwadze, ważne jest, aby firmy działały 

uczciwie, nawet jeśli prowadzą działalność w kraju, w którym przepisy dotyczące niektórych zagadnień 

etycznych są luźne. Firmy, które uwzględniają zglobalizowane etyczne podejmowanie decyzji w swoich 

działaniach międzynarodowych, nie tylko wzmacniają swoją reputację, ale także wykazują szacunek dla 

swoich pracowników i kultur, a także unikają kosztownych sporów sądowych, które często towarzyszą 

niewłaściwemu postępowaniu. 

PODSUMOWANIE 

Sstaraliśmy się uwrażliwić Cię na ważny temat etycznego podejmowania decyzji w kontekście 

międzynarodowym. Zaczęliśmy od przyjrzenia się wartościom i kulturze. Na wartości kraju wpływają 

grupy etniczne, organizacje społeczne i inne aspekty kulturowe. Hofstede zidentyfikował cztery 

wymiary kulturowe, które mogą mieć głęboki wpływ na środowisko biznesowe: 

indywidualizm/kolektywizm, dystans władzy, unikanie niepewności oraz męskość/kobiecość. 

Kryterium samoodniesienia jest nieświadomym odniesieniem się do własnych wartości kulturowych, 

doświadczeń i wiedzy i jest powszechną przeszkodą dla organizacji. Innym podejściem, jakie zwykle 

przyjmują organizacje, jest relatywizm kulturowy lub idea, że moralność różni się w zależności od 

kultury, a praktyki biznesowe są różnie definiowane jako dobre lub złe. Podział ryzyka na segmenty jest 

ważnym problemem etycznym i występuje, gdy różne centra zysku w korporacjach stają się 

nieświadome ogólnych konsekwencji swoich działań dla firmy jako całości. Ostatni krach finansowy był 

po części wynikiem ryzyka kompartmentalizacja. Zrozumienie racjonalnej ekonomii i systemów jest 

ważnym fundamentem zrozumienia etyki biznesu. Ekonomia racjonalna zakłada, że ludzie podejmują 

decyzje racjonalnie w oparciu o użyteczność, wartość, maksymalizację zysku i odpowiednie informacje. 

Kapitalizm opiera swoje modele na tych założeniach. W przeciwieństwie do tego ekonomia 

behawioralna twierdzi, że ludzie mogą nie działać w sposób racjonalny w wyniku genetyki, wyuczonych 

zachowań, emocji, ramek i heurystyk lub zasad kciuka. Socjaldemokracja, forma socjalizmu, pozwala 

na prywatną własność mienia i obejmuje duży rząd przygotowany do oferowania swoim obywatelom 

usług, takich jak edukacja i opieka zdrowotna. Szwecja, Dania i Finlandia to socjaldemokracje. 

Korporacje międzynarodowe to spółki publiczne, które działają na skalę globalną bez znaczących 

powiązań z żadnym krajem lub regionem. Międzynarodowe korporacje przyczyniły się do wzrostu 

gospodarek światowych, ale w żadnym wypadku nie są one odporne na krytykę. . Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy udziela krótkoterminowych pożyczek krajom członkowskim, które mają deficyt, 

oraz zapewnia waluty obce swoim członkom. UN Global Compact to zestaw 10 zasad, które promują 

prawa człowieka, zrównoważony rozwój i eliminację korupcji, podczas gdy Światowa Organizacja 

Handlu zarządza własnymi umowami handlowymi, ułatwia negocjacje handlowe, rozstrzyga spory 

handlowe i monitoruje politykę handlową krajów członkowskich . Istnieje kilka krytycznych kwestii 

etycznych, o których globalne firmy powinny być świadome. Globalne zagrożenia stwarzają problemy 

etyczne, którymi zarządzają globalne firmy. Przekupstwo jest poważnym problemem etycznym, który 

skłania do tworzenia przepisów, takich jak amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach 



korupcyjnych i brytyjska ustawa o przekupstwie. Działania antymonopolowe są nielegalne w większości 

krajów uprzemysłowionych i są prowadzone jeszcze goręcej w Unii Europejskiej niż w Stanach 

Zjednoczonych. Bezpieczeństwo w Internecie to kwestia etyczna, a włamania i naruszenia prywatności 

są coraz częstsze. Organizacja Narodów Zjednoczonych skodyfikowała prawa człowieka jako funkcję 

przyrodzonej godności człowieka i obejmuje równe i niezbywalne prawa, takie jak fundament wolności, 

sprawiedliwości i pokoju na świecie. Kwestie opieki zdrowotnej i pracy są ważnymi kwestiami 

etycznymi, ale różnią się w zależności od kraju. Kwestie płacowe, takie jak płaca wystarczająca na 

utrzymanie i wynagrodzenie dla kadry kierowniczej, to kontrowersyjne tematy, które mają wpływ na 

różnych globalnych interesariuszy. . Konsumpcjonizm to przekonanie, że interesy konsumentów 

powinny dyktować strukturę ekonomiczną społeczeństwa, a nie interesy producentów; odwołuje się 

do teorii, że wzrastająca konsumpcja dóbr jest ekonomicznie pożądana i utożsamia osobiste szczęście 

z zakupem i konsumpcją dóbr materialnych 


