
Gdy weźmie się pod uwagę szereg głośnych skandali korporacyjnych w dużych 
przedsiębiorstwach, takich jak WorldCom, Enron i Tyco, a także w istniejących 
nadal firmach, takich jak indyjski Satyam czy Countrywide Financial Corporation, 
Healthsouth Coporation i Diebold Incorporated w USA, odpowiedzialność za 
nieetyczne postępowanie musi nieuchronnie spaść na liderów tych korporacji. Nic 
dziwnego, że w ankiecie, jaką przeprowadził „The Economist” (październik 2003), 
zaledwie 23% pytanych odpowiedziało, że dyrektorowi korporacji można zaufać 
– wynik ten był tylko nieco wyższy od oceny, jaką uzyskali sprzedawcy używanych 
samochodów [„Ankieta”]. Niniejszy artykuł omówi: (1) szczegóły dotyczące 
widocznego braku przywództwa etycznego w czterech spółkach wymienionych po-
wyżej; (2) kilka powodów natury psychologicznej i filozoficznej, dla których takie 
zachowanie mogło przeniknąć całą organizację; (3) kilka kroków, jakie należało 
podjąć, aby zniechęcić liderów do takiego nieprawidłowego zachowania, i wreszcie 
(4) zalecenia dla przyszłych badań.

Słowa kluczowe: korporacyjne oszustwo (corporate fraud), korporacyjne przywództwo (corporate 
leadership), korporacyjne skandale (corporate scandals),korporacyjna odpowiedzialnośc społeczna 
(corporate social responsibility, unethical decision making)

Brak etycznego przywództwa

W sanskrycie satyam oznacza prawdę, jednak założyciel i prezes Satyam Computer By-
yraju Ramalinga Raju zinterpretował raczej odmiennie znaczenie tego słowa [Suchi, 
2010, s. 47]. Udziałowcy byli zszokowani, gdy pan Raju przyznał, że fałszował dane 
księgowe i przychody w firmie będącej czwartym największym eksporterem kompute-
rów w Indiach – sytuacja okazała się jeszcze poważniejsza, gdy audytorów z Pricewater-
houseCoopers oskarżono o współudział polegający na dostarczaniu fałszywych danych 
i sprawdzaniu ich dla prezesa [Suchi, 2010, s. 47]. W 2009 r. pan Raju przyznał, że sfał-
szował najważniejsze wyniki finansowe firmy, podając zbyt wysokie zyski za poprzednie 
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lata i o miliard dolarów wyższe saldo środków pieniężnych niż w rzeczywistości, zawyża-
jąc kwotę długu wobec Satyamu, a także zaniżając zobowiązania tej ostatniej [PCAOB 
disciplines…, 2010, s. 8]. Po sprawdzeniu, Centralne Biuro Śledcze Indii stwierdziło, że 
oszustwo opiewa na kwotę 3,02 mld dolarów [Detecting fraud…, 2010, s. 12].

W ramach skandalu dwóch audytorów z PricewaterhouseCoopers oskarżono o oszu-
stwo księgowe, razem z byłym dyrektorem finansowym Satyamu, wiceprezesem ds. fi-
nansowych, starszym kierownikiem ds. finansów, jednym z dyrektorów zarządzających 
i jeszcze jednym dyrektorem – wszystkim postawiono zarzuty [PwC India Auditors…, 
2009, s. 37]. Niektórzy krytycy nazwali tę aferę „indyjskim Enronem”, ze względu na 
kilka podobieństw w sposobie działania obu firm – Enronu i Satyamu [Huber, 2009, 15 
stycznia, s. 7]. W Satyamie dwa subkonta kontrolował pan Raju wraz z kilkoma innymi 
dyrektorami; jedno subkonto było przeznaczone dla banku, a drugie przekazane nicze-
go nie podejrzewającym zespołom zajmującym się księgowością i finansami [Koppikar, 
2009, s. 31]. Ponadto pan Raju miał tworzyć fałszywe faktury, z których jedną dawano 
klientom, a druga, zawyżona, trafiała do bilansu firmy; inne nieetyczne działanie pole-
gało na tym, że przekazał on swoim zespołom ds. księgowości i finansów jeden zestaw 
fałszywych kwitów, natomiast inny, opiewający łącznie na niższą kwotę, bankowi [Ibi-
dem, s. 31]. Ani kredyty, ani potencjalne straty w roku podatkowym nie były wykazywane 
w księgach, zupełnie jak w przypadku Enronu. Wykazanie kredytów w bilansie Satyamu 
musiałoby wzbudzić wątpliwość: skąd tyle zobowiązań przy tak dużym saldzie środków 
pieniężnych? [Ibidem, s. 31].

Skutki tego oszustwa odczuli niestety nie tylko inwestorzy i udziałowcy. Gdy o nim 
poinformowano, ponad 14 tys. pracowników umieściło swoje CV w internecie, bojąc 
się o swoją posadę w Satyamie [Flinders, 2009]. Upadek Satyamu zaszkodziłby także 
klientom korzystającym z usług wykwalifikowanych księgowych firmy [Ibidem]. Różni 
interesariusze musieli zatem ponieść konsekwencje działań pozbawionych skrupułów 
liderów korporacyjnych.

Drugi przypadek takiego kierowania przedsiębiorstwem miał miejsce w 2010 r., 
kiedy to były dyrektor zarządzający (CEO) Countrywide Financial Corporation Angelo 
Mozilo zgodził się zapłacić 67,5 mln dolarów Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, 
aby zaspokoić roszczenia związane z zarzucanym mu wprowadzaniem w błąd akcjo-
nariuszy co do ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi na zakup nieruchomości, 
na jakie narażona była jego firma [Bronstad, 2010]. Następnie z tego samego powodu 
David Sambol, były prezes Countrywide, oraz Eric Sieracki, były dyrektor ds. podatko-
wych, otrzymali nakaz zapłaty łącznie ponad 5,6 mln dolarów [Ibidem]. Problem wynikał 
z tego, że przyjmowano hipoteki mieszkaniowe od nabywców, którzy nie powinni się 
kwalifikować, bez uwzględnienia ryzyka, po pierwsze, dla Countrywide, a po drugie – dla 
akcjonariuszy i przyszłych inwestorów.
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W 2006 r. Michael Winston, dyrektor w Countrywide zatrudniony w celu opraco-
wania dla firmy solidnej strategii rozwoju, zauważył na służbowym parkingu osobistą 
rejestrację innego dyrektora z napisem „Fund’Em”, czyli „Daj im środki” [Morgenson, 
2001]. Było to podsumowanie tego, czego oczekiwano od wszystkich dyrektorów Co-
untrywide. Raz zapytał na przykład innego dyrektora: „A co, jeśli składający wniosek nie 
jest nigdzie zatrudniony?” Odpowiedź brzmiała „Daj mu środki” [Ibidem]. W innym 
przypadku pan Winston zdziwił się, że nigdy podczas całej kadencji w Countrywide nie 
pokazano mu dokumentacji dotyczącej niebotycznej ilości zatwierdzonych przez jego 
pion kredytów typu subprime (czyli takich, których oprocentowanie mocno odbiega od 
podstawowej stopy procentowej). Gdy któryś raz z kolei pan Winston zakwestionował 
zbyt liberalne praktyki zatwierdzania kredytów, został zwolniony i ostatecznie postano-
wił poinformować o nieprawidłowościach u swojego byłego pracodawcy [Ibidem].

Inny przypadek naruszenia zasad etycznego przywództwa miał mieć miejsce 
w 2009 r., kiedy to byłemu menedżerowi z Countrywide zarzuty postawiła Komisja Izby 
Kongresu: oskarżono go o udzielenie senatorowi odpowiedzialnemu za bankowość Chri-
stopherowi Doddowi oraz senatorowi odpowiedzialnemu za budżet Kentowi Conradowi 
„VIP-owskich” zniżek na kredyty hipoteczne od Countrywide; Dodd i Conrad również 
zostali oskarżeni, ale twierdzili, że nic nie wiedzieli o specjalnych warunkach, i zaciekle 
bronili się przed zarzutami [Loan Officer…, 2009]. Jeżeli rzeczywiście występował taki 
konflikt interesów, jak niektórzy twierdzą, tym lepiej widać, w jaki sposób korporacyjna 
kultura firmy zachęcała jej dyrektorów do prowadzenia działalności w sposób nieetyczny 
[Ibidem].

W innej kontrowersyjnej sytuacji pięciu byłych dyrektorów ds. podatkowych przy-
znało się do winy i zeznało, że Richard Scrushy, założyciel i CEO ich firmy HealthSouth 
Corporation, skłaniał ich do zaplanowania zawyżenia dochodów o 2,7 mld dolarów [Ex-
Health South…, 2005]. Od 2003 r. dziesięciu innych dyrektorów HealthSouth po zezna-
niu przed oskarżycielami również przyznało się do winy, że od 1996 r. firma przerzuciła 
się z „agresywnej księgowości” na jawne oszustwo i nie tylko wprowadzała fałszywe dane 
liczbowe, aby zatuszować braki w dochodach, ale wręcz wynalazła sobie nową nazwę 
i tytułowała się „rodziną” [Ibidem].

W 2004 r. HealthSouth zgodziła się zapłacić rządowi USA 325 mln dolarów na 
podstawie zarzutów oszukania Medicare i innych rządowych programów zdrowotnych, 
pomimo tego, iż rząd umorzył sprawę Scrushy’ego [Healthsouth settles…, 2006]. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że pan Scrushy zarobił w 2003 r. setki milionów na premiach 
i sprzedaży akcji, posiadał też osobisty jacht, prywatny odrzutowiec, sponsorował kobie-
cy zespół muzyczny o nazwie 3rd Faze, a także wynajął byłą gwiazdę telewizji, aby prowa-
dziła firmę PR podczas pełnienia przez niego funkcji w HealthSouth [Moynihan, 2003]. 
W 2005 r. firma obiecała wreszcie zapłacić Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy 
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100 mln dolarów w ciągu pięciu lat, aby pokryć straty, jakie ponieśli akcjonariusze w wy-
niku opisanego oszustwa księgowego [Healthsouth Settles…, 2006].

A oto ostatni przykład nieetycznego przywództwa w przedsiębiorstwie: Komisja Pa-
pierów Wartościowych i Giełdy stwierdziła, że dyrektorzy Diebold Incorporated, firmy 
produkującej bankomaty, manipulowali dochodami przez kilka lat, tak aby realizować 
prognozy wyników finansowych. Odbywało się to przez ujmowanie przychodów przed 
wysłaniem sprzedanych towarów do nabywców (czyli tzw. bill and hold, czyli sprzedaż 
zafakturowana ze wstrzymaną dostawą), księgowanie przychodów z umów najmu, nawet 
jeśli posiadały one opcję wykupu powodującą zerowanie przychodu, a także nienależy-
te opóźnianie i kapitalizowanie wydatków fałszywie zwiększających wartość używanych 
zapasów – każdy z tych przypadków stanowił naruszenie ogólnie przyjętych zasad ra-
chunkowości [Green, 2010b; Kom, 2010]. W końcu Komisja Papierów Wartościowych 
i Giełdy wniosła oskarżenie przeciwko kilku byłym i obecnym dyrektorom Diebold, 
w tym byłemu dyrektorowi ds. podatkowych, kontrolerowi i dyrektorowi ds. księgowych, 
którzy byli zamieszani w działania prowadzące do zarzutów opisanych powyżej [Green, 
2010a, 2010b]. Jak podsumował jeden z dyrektorów ds. egzekucji w Komisji Robert 
Khuzami: „Dyrektorzy finansowi w Diebold wykorzystywali różne patenty z podręcznika 
oszustw księgowych, aby sztucznie zwiększać zysk wykazywany przez firmę” [Green, 
2010 a, 2010b].

Nieetyczne przywództwo: przyczyny psychologiczne i filozoficzne

Jednym z powodów, dla których liderzy skłaniają się ku nieetycznym działaniom w podej-
mowaniu decyzji, może być to, na co wskazuje J. Singh z Uniwersytetu Wharton w Pen-
sylwanii, że „oceniamy ludzi prosto, na podstawie ilości bogactwa, jakie zgromadzili”, co 
badacz ten określił też jako „brak duszy” [Singh, 2004, s. 59]. W tej części artykułu zba-
dane zostanie kilka psychologicznych powodów nieetycznych działań dyrektorów firm, 
a także filozoficzne powody, dla których takie zachowanie jest nie do przyjęcia. Aspekty 
psychologiczne, jakie zostaną tu omówione, to: ego, nadmierna pewność siebie, poczucie 
własnej wartości, stres i gnębienie w miejscu pracy. Filozoficzny czynnik motywujący ma 
często charakter utylitarny – decyzja realizowana jest wtedy, gdy jej pozytywne skutki 
przeważają nad negatywnymi.

Jak twierdzi Singh, jednym z powodem, dla których dyrektorzy są skłonni fałszować 
wyniki firmy, jest ich przerośnięte ego, każące im manipulować danymi finansowymi, 
aby mogli przekonać interesariuszy, że wszystko jest w porządku [Ibidem, s. 61]. Po-
nadto w swoich badaniach Singh stwierdził, że dyrektorzy wyższego szczebla skupiają 
się obecnie bardziej na końcowym wyniku, czyli zysku, a mniej przejmują się innymi 
interesariuszami, takimi jak pracownicy czy społeczeństwo [Ibidem, s. 57]. W związku 
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z tym liderów motywują nagrody związane z płacą, bardzo często niezwiązane z zyskami 
przedsiębiorstwa, intratne opcje na akcje, a także inne dodatkowe świadczenia, jeszcze 
bardziej zachęcające do oszustwa.

Inne badanie, które przeprowadził australijski profesor zarządzania Stephen Chen 
z Uniwersytetu Macquarie w Sydney, wykazało, że nadmierna pewność siebie dyrektora 
zarządzającego spowoduje nie tyle zawyżenie przez niego dochodów dla własnej korzyści 
(jak wskazuje większość badań), ile dążenie do poprawienia błędnej oceny rzeczywistych 
wyników, jakie zgłasza [Chen, 2010, s. 37]. W wyniku tego dyrektor, który początkowo 
sformułował błędną ocenę wyników, szuka nowych dowodów na poparcie wstępnych 
szacunków, nawet jeśli doprowadzi to do podania niepoprawnych danych liczbowych 
[Ibidem, s. 37]. Chen stwierdził również (co potwierdza zresztą wyniki innych badań), że 
czynniki psychologiczne, takie jak narcyzm, występują wtedy, gdy dyrektor ma wyjątko-
wą potrzebę potwierdzenia swojej wyższości, aby cieszyć się poklaskiem, pochlebstwami, 
władzą, prestiżem i splendorem [Ibidem, s. 37].

W badaniu, jakie w 2010 r. przeprowadzili Avey, Palanski i Walumbwa [2011, s. 
579], okazało się, że istnieje negatywna korelacja pomiędzy etycznym przywództwem 
a poczuciem własnej wartości. Innymi słowy, osoby o niskim poczuciu własnej wartości 
częściej postępowały zgodnie z zasadami etycznego przywództwa niż osoby o wysokiej 
samoocenie. W związku z tym dyrektor o wysokim poczuciu własnej wartości może lek-
ceważyć zasady etycznego przywództwa w firmie. Korelacja pomiędzy poczuciem własnej 
wartości a reakcją na poziom etyczności w firmie okazuje się interesującą anomalią.

Stres to kolejny czynnik wpływający na podejmowanie nieetycznych decyzji. W ba-
daniu, jakie przeprowadzili Selart i Johansen, stwierdzono istotną pozytywną korelację 
pomiędzy stresem i nieetycznym zachowaniem [Selart, Johansen, 2011, s. 130-131]. 
Większość dyrektorów zapytanych, czy braliby pod uwagę nieetyczne zachowanie, po-
dało jako czynniki motywujące do takiego zachowania: przeciążenie pracą, brak władzy, 
obawę przed karą lub dążenie do uzyskania aprobaty [Ibidem, s. 130-131]. Analizując 
sprawę oszustwa w Satyam, doradca ds. globalnego ryzyka Steve Wilford, kierownik 
na kraj w indyjskiej firmie o nazwie Control Risks, stwierdził, że „w stresującym okre-
sie częściej zdarza się, że firmy okradają inne przedsiębiorstwa i same siebie” [Anand, 
2009, s. 19]. Potwierdzają to badania, jakie przeprowadzili Selart i Johansen, upatrujące 
w stresie czynnik motywujący dyrektorów do nieetycznych zachowań.

W swoim przeglądzie literatury Bulutlar i Oz [2009] stwierdzają, że istnieje pozy-
tywna korelacja pomiędzy gnębieniem w miejscu pracy a nieetycznym zachowaniem. 
Gnębienie w miejscu pracy ma miejsce, gdy przełożony nadużywa swojej pozycji w hie-
rarchii przeciwko podwładnemu [Lecker, 2010, s. 146]. W swoim przeglądzie Bulutlar 
i Oz stwierdzili, że gnębienie występuje przeważnie wtedy, gdy organizacja je aprobuje, 
a większą zachętą jest możliwość uzyskania określonego rodzaju gratyfikacji finanso-
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wej [Bulutlar i Oz, 209, s. 275, 277]. Jeżeli zatem pracownik zmuszony zostaje przez 
gnębiciela do prowadzenia interesów w sposób nieetyczny, tak aby zwiększyć zyski, to 
przełożony zostaje nagrodzony za pozytywny wynik finansowy. Ponadto ma tu zastoso-
wanie zasada utylitaryzmu, ponieważ korzyść ze zwiększenia zysku przewyższa szkodę 
związaną z nieetycznym zachowaniem lub jego skutkami dla osoby gnębionej [Bulutlar 
i Oz, 209, s. 276].

Z punktu widzenia deontologii, która opiera podejmowanie decyzji na woli działa-
nia, a nie na oczekiwanych wynikach działania, nieetyczne zachowanie jest ogólnie nie 
do przyjęcia, niezależnie od wyników, jakie przynosi. Dla zwięzłości skupię się tu na po-
glądach jednego filozofa, Immanuela Kanta, znanego najlepiej ze swojej deontologicznej 
„złotej reguły”, głoszącej, że „należy postępować wobec innych zawsze tak, jak chciałoby 
się, aby inni postępowali wobec nas”.

„Postępuj tak, aby ludzkość nigdy tobie ani innym jednostkom nie służyła za środek, 
lecz zawsze była celem” – twierdził filozof [Kant, 1964, s. 96]. Kant przekonany był 
o możliwości opracowania uniwersalnych praw w sytuacji braku wyjątków. Nieetyczne 
traktowanie ludzi nigdy nie zdałoby egzaminu jako ogólnie przyjęte uniwersalne prawo. 
Jak bowiem czułby się dyrektor w przedsiębiorstwie, gdyby to przeciwko niemu były 
kierowane takie działania? W tym miejscu, po stwierdzeniu psychologicznych przyczyn 
nieprawidłowego zachowania oraz podaniu krótkiego uzasadnienia filozoficznego, dla 
którego jest ono nie do przyjęcia w świecie biznesu, powinniśmy zbadać, jakie kroki na-
leży podjąć w celu zapewnienia, aby dyrektor w firmie zawsze postępował jak najbardziej 
etycznie.

Środki zaradzające nieetycznemu przywództwu

Pewna grupa pozbawionych skrupułów liderów działających w świecie biznesu wpływa 
na postrzeganie przez ogół wszystkich liderów korporacyjnych. Wszyscy pracownicy kor-
poracji muszą odpowiadać do pewnego stopnia za to, aby firma przestrzegała właściwych 
zasad moralnych w swojej działalności. W tej części umieszczono zalecane strategie, ja-
kie muszą opracować organizacje, jeśli etyczne zachowanie chcą oficjalnie uczynić jedną 
ze swoich podstawowych wartości.

Singh, w swoim artykule „Rekindling the heart and soul of management”, przedsta-
wia kilka zaleceń, których przestrzeganie pozwoli zapewnić odpowiedzialność i etyczne 
postępowanie ze strony dyrektorów w firmach. Oto niektóre z tych zaleceń: mianować 
liderami tylko takie osoby, które cenią i szanują innych, a nie tylko dbają o zyski; opra-
cować nowe wskaźniki, np. takie jak „całkowita korzyść dla społeczności”; uwzględnić 
ocenę środków zastosowanych, aby wygenerować zyski i przychody, a nie tylko ocenę 
wyników finansowych; stać się firmą odpowiedzialną społecznie, oceniając najpierw po-
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trzeby społeczności, a potem wybierając obszary, gdzie wkład przedsiębiorstwa może coś 
„istotnie zmienić” [Singh, 2004, s. 62, 63, 65].

Inny zestaw zaleceń, jakich należy przestrzegać, aby poprawić poziom etycznego 
postępowania firmy, obejmuje: pozwalanie menedżerom na popełnianie błędów, tak aby 
nie czuli potrzeby ich ukrywania; opracowanie kodeksu etycznego podlegającego rozpo-
wszechnieniu wśród wszystkich pracowników i ogólnemu omówieniu; przeprowadzanie 
nieplanowanych kontroli praktyk biznesowych w firmie; omawianie kwestii etycznych 
podczas oceny wyników; ustanowienie systemu nagród za wzorcowe zachowania etycz-
ne; podawanie do wiadomości wszelkich przejawów nieetycznego zachowania, po jego 
szybkim i surowym ukaraniu; wreszcie organizowanie wspólnych zebrań poświęconych 
odpowiadaniu na pytania, z udziałem adwokatów, księgowych i bankierów inwestycyj-
nych, w połączeniu z dyrektorami wyższego szczebla, kierownikami średniego szczebla 
i bezpośrednimi przełożonymi pracowników, tak aby istniał otwarty system mechani-
zmów gwarantujących zachowanie równowagi [Gandossy i Kanter, 2002, s. 419-421].

Jeszcze jeden środek zapobiegawczy zastosowali oraz zbadali Castiglia i Nunez 
[2009, s. 42]: stwierdzili oni, że elementy kursu MBA uwzględniające etyczne podejmo-
wanie decyzji (przyjęte przez całą społeczność uczelnianą) dają korzyści absolwentom 
stanowiącym później znaczny odsetek dyrektorów w największych przedsiębiorstwach 
w kraju. W badaniu stwierdzono, że 40% szkół biznesu w USA zajmujących najwyższe 
pozycje w rankingach wymaga od studentów zaliczenia tylko jednego samodzielnego 
kursu w zakresie etyki korporacyjnej; mimo że kurs początkowo pomagał im ukierunko-
wać własne wartości moralne i zwiększyć ich przekonanie do zachowań etycznych, to po 
jego ukończeniu studenci przeważnie wracają do kodeksów etycznych, jakie stosowali 
przed kursem [Ibidem, s. 42]. Jak twierdził Arystoteles w swojej etyce cnoty: „cnota 
charakteru wynika z przyzwyczajenia” – może więc właściwym krokiem w tym kierunku 
byłoby wymaganie włączenia etyki do wszystkich kursów w ramach programów MBA 
[Irwin, Fine, 1995, s. 366].

Kolejne zalecenie każe nawiązać do jednego z pierwszych zaleceń: w jaki sposób 
stwierdzamy, który z potencjalnych liderów będzie postępował etycznie? Opracowano 
kilka narzędzi pomiarowych, takich jak Defining Issues Test (test definiowania proble-
mów), a ostatnio także Managerial Moral Judgment Test (test osądu moralnego menedże-
rów), wykorzystujących scenariusze pozwalające ocenić poziom etycznego postępowania 
respondenta na podstawie reakcji na sytuacje przedstawione w teście [Loviscky, Trevi-
no, Jacobs, 2007, s. 263-264]. Choć predyktor nie jest precyzyjny, spełnia dwa cele: po 
pierwsze, próbuje stwierdzić poziom etyczności potencjalnego pracownika, a po drugie 
– przekazuje kandydatowi komunikat, że etyczne postępowanie jest warunkiem powo-
dzenia w firmie, w której ten stara się o pracę.
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Oto inne zalecenia, które pozwalają wpajać bardziej etyczne podejmowanie decyzji: 
(1) utworzenie stanowiska osoby odpowiedzialnej za etykę, mającej udzielać pomocy 
w razie pytań ze strony pracowników dotyczących tego, czy dane działanie jest etyczne 
czy nie, oraz w sytuacji, gdy osoba potencjalnie mogąca zgłosić nieprawidłowości na ze-
wnątrz nie chce tego uczynić; dzięki niemu pracownicy mieliby też zapewnioną dyskre-
cję; (2) utworzenie komisji etycznej, która służyłaby temu samemu celowi co odpowiedni 
pracownik opisany powyżej, ale byłaby organem zbiorowym; (3) stworzenie modelu po-
dejmowania decyzji uwzględniającego etykę jako kryterium, zamiast brania pod uwagę 
jedynie tego, jak dana decyzja wpłynie na zysk, a także badającego oddziaływanie poten-
cjalnej decyzji na interesariuszy [Lecker, 2010, s. 116-121]. Aby organizacja postępowała 
etycznie, konieczne jest wdrożenie różnego rodzaju programów i podejść.

Przyszłe badania

Aby zapobiec niepoprawnemu zachowaniu ze strony liderów korporacyjnych, potrzebne 
są dalsze badania. Co prawda niniejszy artykuł poruszył już niektóre powody natury psy-
chologicznej, ale należy zastanowić się nad innymi przyczynami psychologicznymi, które 
powodują nieprzestrzeganie przez dyrektorów właściwych wytycznych moralnych. Dla-
czego niektórzy liderzy postępujący etycznie są w stanie narzucić swoje postępowanie 
w środowisku korporacyjnym, które nie wspiera moralnego podejmowania decyzji? Jakie 
modele decyzyjne stosowane są w firmach odnoszących powodzenie, które są jednocze-
śnie zyskowne i etyczne? W jaki sposób nieetyczne zachowanie ograniczane jest przez 
pracownika ds. etycznych, a w jaki przez komisję etyczną? Jakie cechy mają etyczni lide-
rzy, którzy są w stanie wpłynąć na podwładnych pod względem etycznego postępowania? 
Niektóre obszary badawcze wymagają zatem poświęcenia uwagi w przyszłości.

Wniosek

W badaniu, które przeprowadził „The Economist”, stwierdzono, że skoro dyrektorzy 
zarządzający nadają etyczny kierunek działania swoim firmom, odgrywają oni też dużą 
rolę w odzyskiwaniu utraconego zaufania ogółu. Chiński filozof Guan Zhong powie-
dział niegdyś: „Jeśli ktoś dojdzie kiedyś na poziom władzy, który przewyższa jego cnotę, 
wszyscy będą cierpieć” [Singh, 2004, s. 59]. Być może świat Zachodu powinien wzorem 
Wschodu zwrócić uwagę na tego filozofa, ponieważ może okazać się, że lekarstwem na 
złe zachowanie dyrektorów będzie przyjmowanie tylko tych, którzy mają mądrość etycz-
ną, pozwalającą im zarządzać w sposób sprawiedliwy.

HRM(ZZL)_6-2011pl_Lecker-MJ_37-47



Gdy liderzy korporacyjni zachowują się niepoprawnie... 45

Literatura

Anand S. (2009). Satyam fraud shakes investor confidence, „FinanceAsia” 18-19, Business Source 
Complete, http://search.ebscohost.com [dostęp 4 marca 2011].
Avey J.B., Palanski M.E. i Walumbwa F.O. (2011), When leadership goes unnoticed: The modera-
ting role of follower self-esteem on the relationship between ethical leadership and follower behavior, 
„Journal of Business Ethics”, vol. 98, s. 573-582, Business Source Complete, http://search.ebsco-
host.com [dostęp 4 czerwca 2011 r.].
Bronstad A. (2011), Judge approves $600 million settlement in Countrywide case, „The Legal In-
telligencer”, 1 marca, Academic OneFile Infotrak. Ramapo Catskill Library System. http://find.
galegroup.com [dostęp 5 kwietnia 2011].
Bulutlar F., Oz E.U. (2009). The effects of ethical climates on bullying behavior in the workplace, 
„Journal of Business Ethics” vol. 86, s. 273-295, Business Source Complete, http://search.ebsco-
host.com [dostęp 4 czerwca. 2011].
Cairncorn, F. (2003), Survey: Tough at the top, „The Economist”, vol. 369(8347), s. S3-S7, ABI/
INFORM Global. (nr identyfikacyjny dokumentu: 432127081). http://search.ebscohost.com 
[dostęp 4 marca 2011].
Chen S. (2010), The role of ethical leadership versus institutional constraints: A simulation study of 
financial misreporting by CEOs, „Journal of Business Ethics”, vol. 93, s. 33-52, Business Source 
Complete, http://search.ebscohost.com [dostęp 4 czerwca 2011].
Detecting fraud in financial statement (2010), „Debt Cubed”, vol. 25 (2), s. 12-13, Business Sour-
ce Complete, http://search.ebscohost.com [dostęp 4 marca 2011].
Ex-HealthSouth CEO found not guilty (2005), MSNBC.com, 29 czerwca, http://www.msnbc.com 
[dostęp 16 maja 2011].
Flinders K. (2009), Satyam acts to protect its assets, „Computer Weekly”, vol. 11, Business Source 
Complete, http://search.ebscohost.com [dostęp 4 marca 2011].
Gandossy B., Kanter R.M. (2002), See, no evil, hear no evil, speak no evil-Leaders must respond to 
employee concerns about wrongdoing, „Business and Society Review”, vol. 107 (4), s. 415-422.
Green J. (2010a), SEC settles with Diebold, files civil complaints against former execs, „ATM & De-
bit News”, vol. 12 (1), s. 1., Proquest, http://ezproxy.sunyrockland.edu [dostęp 16 maja 2011].
Green, J. (2010b), SEC charges Diebold, former executives with accounting fraud, „U.S. Federal 
News Service”, 3 czerwca, Business Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu [dostęp 
11 maja 2011].
HealthSouth settles lawsuits for $445 million (2006), MSNBC.com, 23 lutego, [http://www.msnbc.
com] [dostęp 16 maja 2011].
Huber N. (2009), India’s ‘Enron’ awakens fraud spectre, „Accountancy Age”, vol. 7, Business 
Source Complete, [http://search.ebscohost.com] [dostęp 4 marca 2011].
Irwin T., Fine G., tłum. (1995), Aristotle: Selections, Indianapolis, IN: Hackett Publishing Com-
pany.
Kant I. (1964), Groundwork of the metaphysic of morals [Uzasadnienie metafizyki moralności] 
(tłum. H.J. Patton), Harper and Row Publishers, New York.
Kom M. (2010), Diebold to pay $25 million penalty, „Wall Street Journal”, 2 czerwca, Proquest, 
[http://ezproxy.sunyrockland.edu] [dostęp 16 maja 2011].
Koppikar R.M. (2009), Unraveling the fraud, „Business Today”, vol. 18, (8), s. 30-31, Business 
Source Complete, http://search.ebscohost.com [dostęp 4 marca 2011].
Lecker M.J. (2010). Conducting business ethically: A philosophical approach. Dubuque, IA: Kendall 
Hunt Publishing Company.

HRM(ZZL)_6-2011pl_Lecker-MJ_37-47



46 Martin J. Lecker

Loviscky G., Trevino L., Jacobs R. (2007), Assessing managers’ ethical decision-making: An objective 
measure of managerial judgment, „Journal of Business Ethics”, vol. 73 (3), s. 263-285, Business 
Source Complete, http://ezproxy.sunyrockland.edu [dostęp 5 czerwca 2011].
Loan officer: Dodd, Conrad knew about mortgage deals (2009), Congress Daily AM, 28 lipca, 
Academic OneFile Infotrak. Ramapo Catskill Library System. http://find.galegroup.com [dostęp 
5 kwietnia 2011].
Morgenson G. (2011). How a whistle-blower conquered Countrywide, „New York Times – Sunday 
Business section”, vol. 1, s. 7, 20 lutego.
Moynihan R. (2003) Another U.S. healthcare giant is hit by scandal, „British Medical Journal”, vol. 
32 (7424), s. 1128, Proquest, http://ezproxy.sunyrockland.edu [dostęp 26 lutego 2011].
PCAOB disciplines two in Satyam meltdown (2010), „Public Accounting Report”, vol. 34 (6), s. 8, 
Business Source Complete, [http://ezproxy.sunyrockland.edu] [dostęp 4 marca 2011].
PwC India auditors charged in Satyam case (2009, 4 maja), „Accounting Today”, vol. 23 (7), s. 37, 
Business Source Complete, [http://search.ebscohost.com] [dostęp 4 marca 2011].
Selart M., Johansen S.T. (2011), Ethical decision making in organizations: The role of leadership 
stress, „Journal of Business Ethics”, vol. 99, s. 129-143, Business Source Complete, [http://ezpro-
xy.sunyrockland.edu] [dostęp 5 czerwca 2011].
Singh J. (2004), Rekindling the heart and soul of the management, „Vikalpa”, vol. 29 (2), s. 55-66.
Suchi P. (2010), Satyam-Yesterday and today, “Advances in Management” 3 (9), s. 47-51, Business 
Source Complete, [http://ezproxy.sunyrockland.edu] [dostęp 4 marca 2011].

When Corporate Leaders Behave Badly

Summary
With the number of high profile corporate scandals by major companies such as World-
Com, Enron, and Tyco, as well as current firms such as India’s Satyam and the United 
States’ Countrywide Financial Corporation, Healthsouth Corporation, and Diebold In-
corporated, inevitably the responsibility for such unethical conduct must revert back 
to the leaders of these corporations. It is no wonder that in a survey conducted by The 
Economist [2003, October]; only 23 percent of those questioned believed that a corpo-
rate executive could be trusted, which was slightly higher than that of a used automobile 
salesperson [“Survey”]. This article will examine: (1) details of the lack of ethical leader-
ship exhibited in the latter four companies mentioned above; (2) several psychological 
and philosophical reasons why this behavior was able to transcend throughout the orga-
nization; (3) some steps which should have been in place to deter this poor behavior of 
its corporate leaders; and (4) recommendations for future research.
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