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Anglosaska etyka biznesu jako etyka stosowana ma charakter eklektyczny 
i praktyczny. Poszukuje reguł sformułowanych w kontekście współczesne-
go kapitalizmu i przekładalnych na określone praktyki w zarządzaniu fi rmą. 
Wśród etyków biznesu trudno znaleźć autorów deklarujących wprost przy-
wiązanie do jednej tradycji etycznej. Często ci sami autorzy wykorzystu-
ją jednocześnie argumenty konsekwencjalistyczne i deontologiczne w celu 
obrony szczegółowych zaleceń praktycznych.

Nieliczni jednak autorzy wprost odwołują się do tej samej tradycji etycz-
nej. Należą do nich m.in. N. Bowie oraz R.E. Freeman, którzy deklarują się 
jako kantyści. Ten drugi jest autorem artykułu Teoria nowoczesnej korpora-
cji oparta na koncepcji interesariuszy: kapitalizm kantowski. Tekst ukazał 
się kilkakrotnie w różnych periodykach na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, później autor przestał odwoływać się do fi lozofi i Kan-
ta. Z kolei sympatię N. Bowiego do kantyzmu można datować od lat 90. 
ubiegłego stulecia do dziś. Autor ten systematycznie rozwija swoją refl eksję 
w zakresie etyki biznesu w kontekście fi lozofi i Kanta.

Obaj autorzy sympatyzują z koncepcją interesariuszy/społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu, czyli podejściem dominującym we współczesnej 
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anglosaskiej etyce biznesu. Freeman uznawany jest za twórcę i jednego 
z najwybitniejszych autorów rozwijających koncepcję interesariuszy. Z ko-
lei prace Bowiego obejmują obok koncepcji interesariuszy szersze spek-
trum zagadnień. Autor jest znany jako obrońca idei „wartościowej pracy” 
(meaningful work)1.

Przedmiotem mojego artykułu jest odpowiedź na pytanie, do jakich ele-
mentów myśli Kanta odwołują się obaj myśliciele i jak je interpretują w kon-
tekście swojej etyki biznesu. Wydaje się, że najbardziej rozpoznawalnym 
elementem etyki Kanta, obok jej formalizmu, jest imperatyw kategoryczny. 
Imperatyw zawiera naczelną zasadę moralności i brzmi następująco: „postę-
puj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby 
stała się powszechnym prawem” (Kant 2001: 38). Tak rozumiany imperatyw 
może być przedstawiany ze względu na formę, materię i zupełność określe-
nia. Te przedstawienia należy rozumieć jako dalsze praktyczne sformułowa-
nia imperatywu, mające unaocznić podmiotowi istotę działania moralnego. 
Odwołują się one (kolejno) do 1) ogólności maksym, analogicznej do ogól-
ności praw przyrody, 2) do traktowania człowieka jako celu, a nie wyłącznie 
jako środka oraz 3) do ujęcia wszystkich maksym w możliwe państwo celów 
(Kant 2001: 52–53).

N. Bowie i R.E. Freeman nawiązują do różnych sformułowań imperatywu 
kategorycznego. Interesuje mnie więc przede wszystkim, jakie sformułowa-
nia imperatywów autorzy przywołują i obronie jakich zaleceń praktycznych 
one służą. Wskażę również najistotniejsze trudności stanowisk Bowiego 
i Freemana związane z aplikacją kantyzmu.

Postawiony problem wydaje mi się istotny zwłaszcza w kontekście nie-
których trudności koncepcji deontologicznych, jak i naturalnej dążności ety-
ki biznesu do jakiejś formy utylitaryzmu. Wydaje się, że to już sam przed-
miot, a więc określone właściwości procesów gospodarczych generują owe 
związki utylitaryzmu i etyki biznesu. Przedmiotem kontrowersji tej ostatniej 
często jest bowiem podział dóbr materialnych, czy równoważenie interesów, 
które to problemy stosunkowo łatwo dają się analizować w perspektywie 
skutków, a więc na płaszczyźnie konsekwencjalistycznej. 

1 Termin do tej pory nie doczekał się tłumaczenia w języku polskim. Wydaje się, że idea 

pracy, która jest wartościowa dla pracownika, najpełniej oddaje intuicje N. Bowiego. W taki 

sposób myśl filozofa rozszyfrowuje J.B. Ciulla, która mówi o worthy work (Ciulla 2001: 

229).
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I

R.E. Freeman jest autorem próbującym twórczo łączyć teorię zarządzania 
strategicznego, w obszarze której sytuują się jego pierwsze prace, z etyką. 
W końcu lat 70. oraz w latach 80. Freeman rozwijał koncepcję zarządza-
nia interesariuszami, wskazując na konieczność szerokiego i dynamiczne-
go uwzględnienia w zarządzaniu wszystkich podmiotów znajdujących się 
w dalszym i bliższym otoczeniu fi rmy (Freeman 1984). Tak ogólnie rozu-
miany postulat nie był wówczas niczym nowym i stanowił wyraz przeko-
nania o społecznej odpowiedzialności biznesu. R.E. Freeman pod koniec lat 
80. zaczął swoją koncepcję zarządzania interesariuszami przeformułowy-
wać, używając języka etycznego i próbując znaleźć dla niej uzasadnienie 
moralne2. Ta zmiana znalazła swój wyraz w tekście z roku 1988, w którym 
Freeman sformułował stanowisko wprost określone przez niego mianem ka-
pitalizmu kantowskiego.

Główna teza R.E. Freemana brzmi następująco: korporacja powinna dzia-
łać w interesie wszystkich jej interesariuszy, a nie tylko właścicieli. Innymi 
słowy, korporacja powinna mieć na celu interesy różnych podmiotów, na 
które oddziałuje, a nie tylko ewentualne zyski, które przynależą wyłącznie 
akcjonariuszom (Freeman, Evan 1995: 146). Takie sformułowanie celu kor-
poracji Freeman przeciwstawia różnym koncepcjom „tradycyjnym”, repre-
zentowanym m.in. przez M. Friedmana. Zdaniem tego ostatniego celem kor-
poracji jest działanie dla zysku, które powinno być ograniczone przez prawo 
oraz minimalne reguły etyczne, takie jak unikanie podstępów czy oszustwa 
(Friedman 1999: 265). 

Korporacja, według Freemana, powinna więc działać w taki sposób, by 
zaspokajać oczekiwania wszystkich interesariuszy, a nie tylko jednej ich 
grupy, jaką są akcjonariusze. Gdyby korporacja miała na celu tylko zyski, 
oznaczałoby to, że interesy pewnej grupy, związanej z korporacją, są przed-
kładane ponad interesy innych grup. Tym samym takie działanie narusza-
łoby drugie sformułowanie imperatywu, według którego druga osoba nie 
może być traktowana wyłącznie jako środek do celu, ale należy również 
traktować ją jako cel sam w sobie (Freeman, Evan 1995: 148–9). Argu-

2 Lata 80. stanowiły czas narodzin etyki biznesu jako dyscypliny akademickiej w USA. 

Zainteresowanie Freemana etyką było więc skorelowane w czasie ze swoistą rewolucją etycz-

ną na uniwersytetach amerykańskich.
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mentacja moralna służy więc ugruntowaniu przekonania, wskazywanego 
we wcześniejszych pracach z nauk o zarządzaniu, że skuteczne zarządzanie 
wymaga szerokiego uwzględnienia oczekiwań różnych podmiotów znaj-
dujących się w otoczeniu fi rmy. Podane sformułowanie celu fi rmy – jak 
zauważył R.E. Freeman – ma znaczenie zarazem moralne, tzn. wyznacza 
zakres odpowiedzialności moralnej menedżmentu, jak i stanowi pewną 
ogólną praktyczną wskazówkę w zarządzaniu, czyli jest elementem teorii 
fi rmy czy teorii zarządzania.

W praktyce zarządzania nowe sformułowanie celu korporacji przekłada 
się na określone obowiązki zarządzających korporacjami. Autor wskazuje, 
że głównym celem menedżmentu powinno być równoważenie interesów 
wszystkich interesariuszy, w tym również samej fi rmy, rozumianej jako nie-
zależny podmiot. Tak więc zgodnie ze słowami Freemana, dyrektorzy po-
winni być jak król Salomon, rozstrzygający konfl ikty między interesariusza-
mi i działający dla ich jak największej korzyści (Freeman, Evan 1995: 151).

Etyka biznesu R.E. Freemana sytuuje się więc na nieco abstrakcyjnym 
i ogólnym poziomie: celu fi rmy oraz mechanizmów corporate governance 
rozpatrywanych z punktu widzenia tego celu. Przedmiotem rozważań autora 
nie są pierwszoplanowo relacje międzyludzkie w sferze biznesowej, ale bar-
dziej abstrakcyjna problematyka celu korporacji. 

Rewolucyjność podejścia Freemana jest widoczna najlepiej właśnie na 
poziomie praktycznych zasad corporate governance. I tak, według Freema-
na, aby zagwarantować korzyści interesariuszy, muszą mieć oni prawo głosu 
w sprawach korporacji. To prawo może być zrealizowane przede wszystkim 
przez uzyskanie możliwości wyboru swoich przedstawicieli do rady dyrek-
torów. Nie tylko więc akcjonariusze (jak obecnie), ale i klienci, pracownicy, 
dostawcy i społeczność lokalna, jako pewne grupy, powinni mieć prawo po-
siadania wybranego wcześniej przez siebie reprezentanta w radzie dyrek-
torów. W ten sposób uzyskują oni wpływ na sprawy korporacji niejako od 
wewnątrz, co zdaniem Freemana będzie stanowiło skuteczną gwarancję ich 
interesów. Ze względu jednak na praktyczne trudności w realizacji takiego 
prawa Freeman proponuje słabszą wersję ochrony interesów interesariuszy, 
czyli nałożenie na menedżment prawnego obowiązku powierniczego repre-
zentowania interesów interesariuszy (Evan, Freeman 1995: 152–153). Takie 
słabsze sformułowanie również pociąga za sobą negację dotychczasowego 
systemu ładu korporacyjnego, gdzie menedżment był powiernikiem tylko 
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wobec akcjonariuszy, natomiast interesy innych stron były gwarantowane 
dzięki mechanizmowi wolnych umów oraz zapisów prawnych, chroniących 
strony kontraktów.

Redefi nicja celu korporacji i nowe sformułowanie ładu korporacyjnego, 
uzasadnione imperatywem kategorycznym, generuje wiele trudności. Przede 
wszystkim fi lozofi a R.E. Freemana z tego okresu, wbrew sformułowaniom 
samego autora, wydaje się być z gruntu utylitarystyczna, a nie kantowska. 
Norma wywiedziona z imperatywu dotyczy dystrybucji kosztów i korzyści 
w związku z działaniem korporacji (a więc to owe korzyści i koszty są pierw-
szoplanowe w myśli Freemana, a nie fundamentalne prawa człowieka), pod-
czas gdy u Kanta imperatyw miał za zadanie ochronę i wsparcie autonomii 
osoby. Na utylitarystyczny charakter głównej tezy Freemana wskazuje rów-
nież obowiązek równoważenia interesów interesariuszy przez menedżment 
fi rmy i płynąca z niego konieczność poświęcenia interesów jednych intere-
sariuszy dla dobra innych, co przypomina utylitarystyczny rachunek szczęś-
cia (Marcoux 2003: 5)3. Powstaje pytanie, na ile zasadne jest opatrywanie 
przydawką „kantowska” tak rozumianej etyki biznesu.

Dyskusyjna jest również jedna z głównych przesłanek Freemana, że dzia-
łanie dla zysku, czy – szerzej – mechanizm rynkowy faktycznie oznacza 
traktowanie innych jako środków do celu? Może ludzie wchodząc w transak-
cje rynkowe, mimo że mają różny zakres wolności, realizują jednak własne 
cele? Empirycznym potwierdzeniem korzyści, jakie osiągają interesariusze, 
byłby sam fakt zawierania umów i żywotność gospodarki kapitalistycznej 
(Hasnas 1998: 27). Wydaje się więc, że co do zasady wolny rynek respektuje 
autonomię (wolność) osoby, a tym samym jej godność, czego dowodem jest 
fakt trwałości porządku rynkowego i zawierania wolnych umów. 

3 Konsekwencjalistyczny charakter prac R.E. Freemana zauważa również J. Jackson. We-

dług niej Freemana definicja interesariusza wskazuje, że konkurenci firmy również są jej 

interesariuszem. W rezultacie ich interesy również powinny być przedmiotem troski mene-

dżerów firmy, co wypływa z głównej tezy Freemana. Taka konsekwencja wskazuje zdaniem 

J. Jackson na typowo utylitarystyczny charakter tezy Freemana (autorka ma zapewne na myśli 

utylitarystyczny postulat nieograniczonej powinności czynienia dobra – przyp. D.S.) [Jackson 

1999: 153]. Warto jednak zauważyć, że komentarz J. Jackson dotyczy definicji interesariuszy 

wypracowanej przez Freemana już w 1983 roku, a więc w czasie, w którym autor odżegnywał 

się od rozważań etycznych i pracował wyłącznie w obszarze nauk o zarządzaniu. O tyle jed-

nak jej uwaga odnosi się do kapitalizmu kantowskiego Freemana, że wspomniana definicja 

interesariusza jest przywoływana z aprobatą w pracy Teoria nowoczesnej korporacji oparta 
na koncepcji interesariuszy: kapitalizm kantowski.
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Przeciwko temu rozumowaniu wysuwany jest zarzut, że w pewnych wa-
runkach klienci czy pracownicy wielkich korporacji znajdują się w gorszej 
sytuacji niż akcjonariusze. Ponieważ siła interesariuszy i korporacji nie jest 
taka sama, w rezultacie tym pierwszym narzuca się warunki. Stąd wolność 
i autonomia interesariuszy mająca się wyrażać w swobodzie negocjowania 
i zawierania umów jest mocno ograniczona (Cooper 2004: 24)4. 

Inny często podnoszony zarzut wobec teorii interesariuszy jest następu-
jący: na podstawie imperatywu kategorycznego można uzasadnić tezę prze-
ciwną do Freemanowskiej. Jeśli bowiem korporacja jest zarządzana dla inte-
resów wszystkich interesariuszy, to właściciele są traktowani instrumentalnie 
jako środek do celu, jakim jest korzyść innych. Innymi słowy, mamy do 
czynienia z poświęceniem interesów akcjonariuszy w celu zagwarantowania 
korzyści innym podmiotom (Hasnas 1998: 27–28; Sternberg 1997: 6).

Powyższy zarzut jest związany z innym, znacznie mocniejszym, który 
wskazuje, że teoria interesariuszy neguje prawo akcjonariuszy do korzysta-
nia ze swojej własności. Stanowi to radykalne naruszenie praw własności 
(Sternberg 1997: 8), przez co podważone zostają fundamenty systemu ka-
pitalistycznego. Następuje bowiem swoiste upublicznienie korporacji, tzn. 
własność prywatna jest wykorzystywana przede wszystkim dla celów spo-
łecznych (publicznych), a nie w zgodzie z życzeniem właścicieli. Zaciera 
się więc rozróżnienie między prywatnym i państwowym. Zagrożona zostaje 
w ten sposób sama przedsiębiorczość, jak i efektywność systemu kapitali-
stycznego, a zalecenia koncepcji Freemana stanowią w gruncie rzeczy pro-
pozycję socjalistyczną (Goodpaster, Atkinson 1992: 16–17). 

Krytycy zwracają również uwagę na nieprecyzyjność czy nieoperacyj-
ność obu zasad ładu korporacyjnego, zaproponowanych przez Freemana. 
Bycie powiernikiem pociąga za sobą konieczność przedkładania interesów 
strony, którą się reprezentuje, nad interesy swoje i trzecich stron. W prak-
tyce, kiedy niemalże wszyscy są interesariuszami korporacji, nie jest jasne, 
w jaki sposób rozumieć to przedkładanie interesów jednych nad drugich. 
Freeman mówi o koordynacji czy równoważeniu interesów, ale nie podaje 
żadnego kryterium tego równoważenia. Poza tym, same kryteria bycia inte-
resariuszem również są niejasne (Marcoux 1998: 79–80; Sternberg 1997: 4–5). 

4 Zwięzły przegląd argumentów dotyczących dyskusji nt. autonomii podmiotów rynko-

wych zawarty jest w pracy S. Coopera Corporate Social Performance: A Stakeholder Appro-
ach (s. 23–24).
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Niejasne jest więc, które interesy mają być brane pod uwagę i jakie mają być 
kryteria ich równoważenia. Takie niezdeterminowanie funkcji celu fi rmy 
może skutkować całkowitą dowolnością działania menedżerów i oznaczać 
negację rachunku ekonomicznego. Poza tym wcale nie musi gwarantować, 
że w procesie równoważenia interesów prawa najsłabszych stron zostaną 
zagwarantowane. Nieokreślenie kryteriów bycia interesariuszem i równowa-
żenia niekiedy sprzecznych interesów wydaje się być jednym z najistotniej-
szych słabości stanowiska Freemana.

Niejasny jest wreszcie status kapitalizmu kantowskiego Freemana. Jego 
redefi nicja celu korporacji oparta na imperatywie kantowskim to etyczna re-
wolucja, stawiająca przed menedżmentem bardzo wysokie ideały moralne 
i pociągająca za sobą znaczną zmianę stosunków zarządczych w fi rmie. Owa 
redefi nicja jest uzasadniania dwojako: 1) imperatywem kategorycznym; 2) 
opisem przemian, które zachodziły i wciąż zachodzą w świecie gospodarki 
(wskazującym, że faktycznie mamy do czynienia ze zmianą paradygmatów 
w zarządzaniu, przede wszystkim rozszerzeniem zainteresowania fi rmy na 
wszystkich interesariuszy). Opis przemian w zarządzaniu fi rmami jako ro-
dzaj argumentacji na rzecz tezy normatywnej wydaje się jednak nietrafny, 
ponieważ stanowi raczej fałszywą konceptualizację zachowania świata bi-
znesu. O ile bowiem należy zgodzić się z tezą, że korporacje są bardziej 
otwarte na interesariuszy, to trudno uznać, że otwarcie to jest podyktowane 
czymś innym niż interes fi rmy (na co wskazuje wiele badań empirycznych 
z teorii organizacji i zarządzania). Przywołanie przez Freemana dyskusyj-
nej argumentacji etologicznej na poparcie tezy etycznej nasuwa kolejne 
wątpliwości interpretacyjne. Jaki faktycznie status ma zalecenie działania 
dla korzyści wszystkich interesariuszy? Czy jest to przede wszystkim teza 
preskryptywna z obszaru nauk o zarządzaniu, uzasadniana skutecznością 
dotychczasowych praktyk tego typu (i opisywanych we wcześniejszych 
pracach autora)? W takiej interpretacji teza R.E. Freemana byłaby norma-
tywna, ale w sensie instrumentalnym. Czy może – mimo wszystko – jest 
to teza etyki biznesu, zakreślająca horyzont tego, co moralne? Lektura prac 
Freemana, w tym zwłaszcza jego propozycje przebudowy modelu corpora-
te governance, wskazuje jednoznacznie na tę drugą odpowiedź. Niemniej 
wykorzystanie argumentacji etologicznej, będącej lepszym argumentem na 
rzecz instrumentalnej interpretacji tezy normatywnej, wprowadza do rozwa-
żań autora niejasności i wątpliwości. 
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Wydaje się wreszcie, że kantowski argument Freemana oparty jest na 
pewnym nieporozumieniu. Zyskowność działania jako warunek jego eko-
nomicznej efektywności nie musi faktycznie pociągać za sobą czysto in-
strumentalnego odniesienia do innych, jak chciałby R.E. Freeman. Inny-
mi słowy, spełnienie zadość pewnym technicznym wymaganiom nie musi 
być automatycznie związane z lekceważeniem czy naruszeniem praw 
moralnych innych. Wręcz przeciwnie, moralność właśnie tego się doma-
ga, aby nasze całe życie przeniknąć życzliwym odniesieniem do drugiego 
człowieka, również w sytuacjach, w których działamy zgodnie z zasada-
mi sztuki. Wydaje się, że ta intuicja towarzyszy również Kantowi w jego 
drugim sformułowaniu imperatywu. „Traktować osobę również jako cel, 
a nie wyłącznie jako środek” wyraźnie zakłada, że pewne działania mogą 
zawierać w sobie element „instrumentalnego” odniesienia do drugiego. 
Kiedy na przykład mówimy, że potrzebujemy lekarza, potrzebujemy pew-
nych wartości, które może nam on zaoferować. Nie oznacza to jednak, 
że nasze postępowanie wobec lekarza musi być niemoralne, tzn. może 
być przeniknięte pewnym szacunkiem dla człowieka, który występuje 
w funkcji lekarza. Podsumowując, jeśli to samo „działanie” fi rmy może 
być przeniknięte podwójnym normowaniem, wówczas argument Freema-
na jest niekonkluzywny.

II

W myśli N. Bowiego kantyzm zajmuje bardziej poczesne miejsce niż 
u Freemana, co widoczne jest m.in. na poziomie struktury wykładu. N. 
Bowie (Bowie 1999; 2003) prowadzi swoją refl eksję nt. moralności fi rmy 
od góry, tzn. rozpoczyna od przedstawienia doktryny etycznej Kanta i wy-
brane jej elementy aplikuje do sfery życia gospodarczego. Autor koncentru-
je się na pytaniu, w jaki sposób w kapitalistycznej gospodarce ułożyć rela-
cje w fi rmie, by były one zgodne z wymogami etyki Kanta. W odróżnieniu 
od R.E. Freemana, głównym obszarem zainteresowania N. Bowiego nie jest 
płaszczyzna celu korporacji, ale płaszczyzna relacji ludzi zaangażowanych 
w biznes, w tym przede wszystkim interakcji, w jakie wchodzą pracownicy. 
Autor broni idei wartościowej pracy, w której wskazuje, że fi rmy powin-
ny poprzez pracę dawać pracownikom możliwość rozwoju, respektując ich 
oczekiwania i ideały. 
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N. Bowie przywołuje trzy sformułowania imperatywu kategorycznego, 
efektywnie w swoich pracach wykorzystuje dwa pierwsze, natomiast trze-
ciemu poświęca stosunkowo niewiele uwagi. 

Dyskusyjna jest jego interpretacja pierwszego sformułowania imperaty-
wu: „Postępuj według zasady, co do której chciałbyś, aby była powszech-
nym prawem”. Zdaniem N. Bowiego nieprzestrzeganie owej metazasady 
w biznesie prowadzi do destrukcji całej sfery życia gospodarczego. Jako 
przykład przywołuje sytuację, w której robotnik w fabryce oburzony nie-
sprawiedliwym (w jego opinii) zachowaniem pracodawcy, dokonuje kra-
dzieży – celem wyrównania rachunków. Jeśli robotnik chciałby, aby prawo 
kradzieży w wymienionej sytuacji stało się uniwersalną zasadą, doprowadzi-
łoby to zaburzenia stosunków gospodarczych z naruszeniem zasady prawa 
własności na czele. Tym samym – według N. Bowiego – empiryczne kryte-
rium generalizacji wskazuje, które reguły mogą być uznane za powszechne 
prawo, a które nie. Te reguły, które prowadzą do faktycznej destrukcji same-
go biznesu, są nieetyczne (Bowie 2003: 5–7). 

Bowiego interpretacja pierwszego sformułowania imperatywu kategorycz-
nego wydaje się niezgodna z intuicjami Kanta. Według znawców fi lozofi i Kan-
ta dla tego ostatniego kryterium generalizacji maksymy tkwiło w odpowiedzi 
na pytanie, czy można bez sprzeczności chcieć, by dana reguła postępowania 
była powszechnym prawem, a nie w przyjemności skutków płynących z uzna-
nia tej maksymy. O. Höffe przedstawia kantowskie rozumienie generaliza-
cji maksym na przykładzie fałszywego przyrzeczenia. Maksyma nakazująca 
dotrzymywanie obietnic jest powszechnym prawem nie ze względu na to, że 
w świecie, w którym ludzie łamią dane przyrzeczenia, znika możliwość ludz-
kiego współżycia, ale jest tym prawem dlatego, że istnieje sprzeczność między 
zamiarami składającego obietnicę a treścią tej obietnicy. Innymi słowy, nie 
można mówić, że coś obiecujemy, jednocześnie nie obiecując (Höffe 2003: 
178–179). Podobną argumentację przytacza O. O’Neill. Według jej interpreta-
cji Kanta kryterium generalizacji maksym jest wewnętrzna spójność chcenia 
danej maksymy jako powszechnego prawa, a nie praktyczne konsekwencje 
uznania takiej maksymy za prawo (O’Neill 1998: 216). Tym samym rozumo-
wanie Bowiego, który za kryterium generalizacji maksymy uznaje praktyczne 
konsekwencje przyjęcia tej maksymy, jest niezgodne z myślą Kanta. 

Drugie sformułowanie imperatywu kategorycznego: „Postępuj tak, byś 
człowieczeństwa tak w twej osobie, jak też w osobie każdego innego, uży-
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wał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka” (Kant 2001: 46) 
N. Bowie rozpatruje w kontekście rozróżnienia wolności pozytywnej i nega-
tywnej. Jego zdaniem odczytanie imperatywu traktowania osoby jako celu 
wymaga nie tylko unikania oszustwa czy przymusu (co zawarte jest w po-
stulacie szacunku dla wolności negatywnej), ale podejmowania pewnych 
pozytywnych i aktywnych działań na rzecz rozwoju ludzkich możliwości 
osoby. W rezultacie „przedsiębiorstwa i praktyka biznesowa powinna być 
zorganizowana w taki sposób, aby przyczyniać się do rozwoju ludzkiej ra-
cjonalności i zdolności moralnych raczej niż hamować te zdolności” (Bowie 
2003: 8). Argumentacja Bowiego sprowadza się więc do wskazania, że kon-
sekwentne traktowanie osoby jako celu domaga się nie tylko unikania szko-
dzenia drugiej osobie, ale i podejmowania działań na rzecz rozwoju tego, co 
najbardziej ludzkie. 

Jednak i to odczytanie Kanta – podobnie jak interpretacja pierwszego 
sformułowania imperatywu kategorycznego – jest dyskusyjne. Czy faktycz-
nie Kant z drugiej wersji imperatywu kategorycznego wyprowadziłby postu-
lat aktywnej troski o drugiego człowieka? Chciałbym trudności stanowiska 
N. Bowiego przedstawić na płaszczyźnie praktycznej, czyli pewnych szcze-
gółowych zaleceń w zarządzaniu fi rmą, jakie formułuje autor.

Zdaniem N. Bowiego z drugiego sformułowania imperatywu wypływa 
konieczność przebudowy fi rmy w taki sposób, by była bardziej przyjazna 
dla pracowników. Przy czym nie chodzi tylko o prawo pracowników do in-
formacji czy pewnej formy uczestnictwa w decyzjach, które ich bezpośred-
nio dotyczą. Te postulaty wypływają tylko z konieczności respektowania 
wolności negatywnej. Jednak zdaniem N. Bowiego fi rma powinna również 
podejmować aktywne działania na rzecz promocji dobra pracowników. Te 
działania stanowią dla Bowiego wyraz obowiązku niezupełnego w sensie 
Kanta (Bowie 2003: 9). Dla Kanta kategoria obowiązku niezupełnego5 słu-
żyła do nakazania tych działań, których realizacja może przybierać różne 
formy i być uzależniona od kontekstu, w tym m.in. możliwości samego pod-
miotu działającego. Niezupełność obowiązków nie oznacza jednak, że istota 
ludzka w ogóle jest zwolniona z ich realizacji (Kant 2001: 38–41). Idea war-
tościowej pracy Bowiego stanowi przede wszystkim próbę charakterystyki 

5 W języku polskim obok sformułowania „obowiązki niezupełne”, zawartego w polskich 

przekładach Kanta, pojawia się równolegle sformułowanie „obowiązki niedoskonałe” (np. 

O’Neill 1998: 216), które jest dosłownym przekładem imperfect duties. 
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zakresu tych obowiązków niezupełnych fi rmy wobec pracowników. I tak 
fi rma powinna wspierać rozwój intelektualny pracowników (ale nie tylko 
w aspekcie ich kompetencji zawodowych), ich rozwój moralny i autonomię, 
a także zapewniać wystarczające (suffi cient) wynagrodzenia (Bowie 1999: 
70–71).

Taka charakterystyka idei wartościowej pracy, będącej rezultatem przy-
jęcia szerokiej interpretacji drugiego sformułowania imperatywu, narażona 
jest na zarzut paternalizmu – czyli ograniczenia autonomii osoby – niezgod-
nego z intuicjami Kanta. Zdaniem J. B. Ciulli, skoro korporacja ma wspierać 
moralny i intelektualny rozwój pracowników, musi narzucać im jakąś wizję 
dobra (resp. szczęścia), bez której niemożliwe jest aktywne wspieranie czy-
jegokolwiek rozwoju. W rezultacie dyskusyjne jest, czy idea wartościowej 
pracy daje się pogodzić z postulatem respektowania człowieka jako celu 
działania zawartym w imperatywie. Jeśli bowiem fundamentem godności 
człowieka jest wolność rozumiana jako prawo kształtowania swojego życia 
w zgodzie z wewnętrznymi przekonaniami, wszelkie paternalistyczne usiło-
wania stanowią zamach na tak rozumianą wolność. Tym samym, „wartoś-
ciowa praca” jako kategoria wypływająca wprost z idei wolności pozytyw-
nej, nie da się spójnie uzasadnić stanowiskiem kantowskim (Ciulla 2001: 
228–229).

Uważam, że przedstawiony tu zarzut paternalizmu jest – w świetle prak-
tycznych zaleceń, sformułowanych przez N. Bowiego, jak i rozumienia pa-
ternalizmu przez Kanta  – słabo uzasadniony. Kant, dyskutując z Hobbesem, 
zauważa, że wolność osobista realizuje się we wspólnocie społecznej o tyle, 
o ile „nikt nie może mnie zmusić do bycia szczęśliwym na jego sposób (…) 
lecz każdemu wolno poszukiwać szczęścia na tej drodze, która jemu same-
mu wydaje się najlepsza, jeśli tylko nie przynosi on przez to uszczerbku wol-
ności innym, dążącym do podobnego celu (…)” (Kant 1995: 19–20). Wydaje 
się wobec tego, że dla fi lozofa z Królewca o tym, czy pewna praktyka wspie-
rania kogoś zagraża jego autonomii, decyduje raczej sposób tego wspierania, 
a nie sama idea wspierania. Odnosząc tę uwagę do stanowiska Bowiego, 
należy zauważyć, że jest on świadomy tego, że fi rmy nie powinny narzucać 
pracownikowi określonej wizji rozwoju moralnego czy szczęśliwego życia, 
przed czym wyraźnie ostrzega. Z kolei na poziomie praktycznym fi rma ma 
oferować pracownikowi pewne narzędzia, z których może, ale nie musi on 
skorzystać. Należą do nich m.in. elastyczny czas pracy czy fi nansowanie 
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szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych. Uczestnictwo w tych prak-
tykach jest jednak zawsze dobrowolne, trudno więc doszukiwać się w nich 
przejawu paternalizmu (Bowie 1999: 70–78). 

Trzecie sformułowanie imperatywu kategorycznego, że „wszystkie mak-
symy na podstawie własnego prawodawstwa mają się zgodnie zjednoczyć 
w możliwe państwo celów jako państwo przyrody” (Kant 2001: 53) prowadzi 
N. Bowiego do idei fi rmy jako demokratycznej organizacji, w której ludzie 
działają jako suwerenne podmioty, stanowiące zasady akceptowalne dla każ-
dej racjonalnej osoby oraz do koncepcji fi rmy opartej na interesariuszach. Za 
takim rozumieniem fi rmy kryje się przekonanie identyczne jak u Freemana, 
że korporacja powinna być zarządzana z korzyścią dla wszystkich interesa-
riuszy (Bowie 2003: 10–12). Niemniej jednak u Freemana teza jest uzasad-
niona drugim sformułowaniem imperatywu. Sugeruje to stosunkowo luźny 
związek poszczególnych praktycznych zaleceń etycznych z ich moralnym 
uzasadnieniem. Konkluzywność argumentacji kantowskiej w kontekście 
proponowanych rozwiązań praktycznych nie jest jednak główną trudnością, 
przed jaką stoi koncepcja N. Bowiego. 

III

W etyce Kanta działaniem moralnym jest działanie kierowane przez ro-
zum praktyczny, czyli rozum nakierowany na ujęcie apriorycznej formy pra-
wa moralnego, jakim jest imperatyw kategoryczny. Rozum kierowany przez 
inne racje, dobra czy bodźce emocjonalne, będące reakcją na dobra pojawia-
jące się w świecie zjawiskowym, jest rozumem moralnie zdegenerowanym, 
egoistycznym. Przyjemności czy przykrości, jeśli pojawiają się jako motyw 
działania, są dla Kanta oznaką, że działanie nie jest podjęte z motywacji 
moralnej, a więc stanowi uwikłanie człowieka w świat determinacji przyrod-
niczych (Wojtyła 1986: 41–42). 

W literaturze panuje powszechne przekonanie, że jednym z głównych 
powodów, dla którego etycy biznesu niechętnie korzystają z dorobku Kanta, 
jest właśnie owa czystość intencji jako wymóg działania moralnego. Dzia-
łanie moralne w sensie Kanta (a więc jako podejmowane wyłącznie z posłu-
szeństwa imperatywowi) wydaje się nie do pogodzenia z praktyką życia go-
spodarczego, która z konieczności zawiera w sobie element korzyści własnej 
i instrumentalnego odniesienia do innych. Biznesmen chcący działać w zgo-
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dzie z duchem etyki Kanta przypominałby raczej świętego niż człowieka 
interesów (Ciulla 2001: 225). Co więcej, ta trudność jest potęgowana przez 
specyfi czny sposób stawiania problemów w etyce biznesu, gdzie przedmio-
tem rozważań często nie jest pojedynczy człowiek jako podmiot moralny, 
ale cała fi rma, zwłaszcza w kontekście jej celów. Za te ostatnie zaś – zgod-
nie z dominującą wśród ekonomistów opinią – powszechnie uważa się zysk 
bądź inną długookresową korzyść. Wobec tego – w optyce kantowskiej – aby 
zagwarantować moralne działanie korporacji, należy zanegować zysk bądź 
inne wartości ekonomiczne istotne dla fi rmy (np. przetrwanie) jako jej cel. 

Warto zauważyć odmienne podejście obu autorów do sygnalizowanej 
trudności związanej z aplikacją kantyzmu do etyki biznesu. Kantyzm Fre-
emana pozostaje raczej deklaracją niż faktycznie uprawianą fi lozofi ą mo-
ralną, i stąd brakuje w nim analizy trudności stanowiska Kanta. Co więcej, 
ze względu na silną krytykę, Freeman porzucił zarówno ideę obowiązków 
powierniczych wobec interesariuszy, jak i samą fi lozofi ę moralną Kanta. 
W literaturze to odejście od Kanta i zwrot w kierunku pragmatyzmu wi-
dziane jest jako wynik niemożliwości skutecznej obrony tzw. kapitalizmu 
kantowskiego (Hendry 2001: 223). 

N. Bowie – inaczej niż R.E. Freeman – podejmuje wprost dyskusję 
z problemem czystości intencji w biznesie jako wymogu działania moralne-
go w sensie Kanta. Pozostaje on wierny kantyzmowi, negując czystość za-
miaru jako warunek moralności. Uważa więc, że Kant myli się, twierdząc, że 
czystość motywu jest wymagana, aby czyn był autentycznie moralny. Twier-
dzi jednocześnie, że mimo tej pomyłki Kanta ma on bardzo wiele do zaofe-
rowania etyce biznesu. Ponadto N. Bowie zauważa, że korporacja, działając 
dla zysku, realizuje również jeden ze swoich obowiązków, a więc w niczym 
nie narusza to wymogu czystości zamiaru, stawianego przez Kanta działa-
niom moralnym (Bowie 2003: 12–13). Co więcej, jak zauważa J.B. Ciulla, 
zdaniem N. Bowiego, nieetyczne praktyki zagrażają przyszłemu przetrwaniu 
fi rmy (Ciulla 2001: 227). Paradoksalnie więc, kantyzm Bowiego okazuje się 
być całkiem ekonomicznie użyteczny, a więc nawet i etyka popłaca.

N. Bowie odpiera tym samym zarzuty oponentów, że podejście kantow-
skie jest zupełnie nieprzydatne w etyce biznesu. To odparcie przybiera jednak 
bardzo znamienną formę: nie jest pochwałą świętego „biznesmena-męczen-
nika”, gotowego na rezygnację z korzyści własnej i posłusznego tylko prawu 
moralnemu, ale odbywa się poprzez negację czystości motywu działania jako 
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jednego z najistotniejszych elementów myśli etycznej Kanta. W kontekście 
powyższej argumentacji N. Bowiego przeciwko czystości intencji działania, 
dowód „praktyczności” kantowskiego podejścia do etyki biznesu okazuje się 
jednocześnie argumentem na rzecz jej ekonomicznej użyteczności. W grun-
cie rzeczy kantyzm Bowiego opisany w języku Kanta nie tyle byłby teorią 
moralną, ile raczej teorią skutecznego działania, wyrażoną w imperatywach 
hipotetycznych. Zgodność działania fi rmy z zasadami moralnymi służy bo-
wiem jej ekonomicznej efektywności.

***

Podsumowując, uważam, że:
Po pierwsze, recepcja Kanta u obu autorów jest wybiórcza, tzn. ograniczo-

na właściwie do imperatywów. Jest to widoczne zwłaszcza u R.E. Freemana, 
który przywołuje drugie sformułowanie imperatywu bez jakiejkolwiek in-
terpretacji i na jego podstawie formułuje pogląd, który określa kapitalizmem 
kantowskim. Wydaje się, że przynajmniej w przypadku Freemana takie okre-
ślenie jest nadużyciem językowym. Zaznaczam, że sama wybiórczość recep-
cji nie jest dla mnie eo ipso czymś niewłaściwym, ponieważ nie o kwestie 
analizy samego Kanta tu chodzi, ale o zagadnienie merytoryczne i sposoby 
jego rozwiązania, również przy wykorzystaniu stanowiska Kanta.

Po drugie, tam gdzie pojawia się interpretacja Kanta, często jest ona dys-
kusyjna, jak na przykład w przypadku empirycznego kryterium generaliza-
cji maksym, które pojawia się u N. Bowiego. W przypadku R.E. Freemana 
problematyczne wydaje się rozumienie drugiego sformułowania imperaty-
wu w kontekście instrumentalnego działania dla zysku, jakoby naruszało 
ono imperatyw.

Po trzecie, zastanawia łatwość, z jaką autorzy wywodzą z imperatywu 
Kanta pewne normy o charakterze treściowym, podczas gdy etyka Kanta 
jest etyką formalną. Co więcej, wydaje się, że między pewnymi sformułowa-
niami o charakterze normatywnym (np. korporacja ma działać dla korzyści 
wszystkich interesariuszy) a ich uzasadnieniem, istnieje raczej dość luźny 
związek. Przywołana norma jest u R.E. Freemana uzasadniona drugim sfor-
mułowaniem imperatywu, a u N. Bowiego – trzecim. 

Po czwarte wreszcie, u obu analizowanych autorów, kantyzm wymie-
szany jest z wątkami utylitarystycznymi. Wydaje się, że w przypadku R.E. 
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Freemana i w nieco mniejszym stopniu N. Bowiego odwołania do fi lozofi i 
Kanta ostatecznie służą wyrażeniu raczej intuicji konsekwencjalistycznych, 
a nie idei bliskich fi lozofowi z Królewca. Dla Bowiego praktykowanie etyki 
kantowskiej w fi rmie ma jednak wyraźnie pozytywny wpływ na sukces fi r-
my, podczas gdy Freemana ta problematyka wprost nie interesuje. W kontek-
ście argumentów przeciwko kapitalizmowi kantowskiemu Freemana, wska-
zujących na jego niepraktyczny (również w znaczeniu: antyekonomiczny) 
wymiar nie dziwi, że autor porzucił swoje stanowisko i zwrócił się do prag-
matyzmu.
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Dominik Stanny

KANTIAN ASPECTS OF NORMAN BOWIE AND R.EDWARD FREEMAN 
BUSINESS ETHICS

S u m m a r y

The aim of the article is to present the Kantian aspects of N. Bowie and R.E. 
Freeman business ethics. Both authors are well-known in English-area business 
ethics as the thinkers working on stakeholder theory. R.E. Freeman, a founder of the 
stakeholder theory, stated the position called “Kantian capitalism” in 1988-1993. N. 
Bowie has been working on Kantian business ethics since 90‘s till now. 

R.E. Freeman uses the second formulation of categorical imperative to redefi ne 
the aim of the corporation. According to him the traditional defi nition is false, 
because it treats stakeholders (excluding shareholders) as means to profi t (as 
a traditional fi rm’s aim). Thus, he defi nes the new aim as acting for interest of all 



stakeholders. However, this position is sensitive to strong objections what probably 
caused the author himself to reject it. Furthermore, Freeman’s position seems to be 
rather utilitarian than Kantian: acting for other’s interest as an aim of morally good 
company, weighing and sacrifi cing interest as a method of morally good acting.

N. Bowie’s application of Kantian ideas is wider and more systematic than 
Freeman’s approach. Nonetheless, it is also sensitive to many particular objections, 
especially misunderstanding of Kantian ideas. Bowie rejects the idea of purity of 
motive in Kantian ethics in order to justify the possibility of rational Kantian ethics 
application to area of business. Finally, making the possibility of application seems 
to be a proof for economical usefulness of Kantian ethics what makes this position 
close to utilitarianism too (like in Freeman case).

Key word: stakeholder, stakeholder theory, R.E. Freeman, N. Bowie, I. Kant, 
Kantianism, utilitarianism.




