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Wstęp

Indie to obecnie dziesiąta pod względem wielkości gospodarka 
świata i  trzecia gospodarka Azji. Od lat 90. kraj ten odnotowuje 
znaczący wzrost gospodarczy wahający się w granicach 5–10% rocz-
nie. Jest wysoce prawdopodobne, że około 2020 r. Indie będą piątą, 
a około 2035 r. trzecią co do wielkości gospodarką globu. Już obec-
nie indyjska klasa średnia liczy 250 milionów ludzi. W  Indiach 

Celem artykułu jest: 1. Pokazanie kulturo-
wych uwarunkowań biznesu w  Indiach 2. 
Przedstawienie faz rozwoju CSR w  Indiach 
oraz działań w tym zakresie fi rm i różnych 
organizacji składających się na indyjską 
infrastrukturę etyczną. 3. Zaprezentowanie 
wybranych przykładów fi rm i  ich działań 
z  zakresu etyki biznesu i  społecznej odpo-
wiedzialności. Główne tezy opracowania 
można ująć w  następujących punktach: 
1. Różnorodność kulturowa, tradycyjna ety-
ka indyjska, wpływy brytyjskie, przynależ-
ność do tradycji indoeuropejskiej stwarzają 
szanse dla rozwoju Indii i  indyjskiej etyki 

biznesu i CSR. 2. Istnieje wiele przykładów 
dobrych praktyk w  przeszłości i  obecnie 
w biznesie indyjskim. 3. W ostatnim ćwierć-
wieczu można zaobserwować dynamiczny 
rozwój etyki biznesu w Indiach i  jej wpływ 
na ludzi – pracowników fi rm i  interesariu-
szy zewnętrznych. 
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g o s p o d a r k a ,  k u l t u r a ,  I n d i e , 
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b i z n e s u ,  e t y k a  b i z n e s u ,  s p o -
ł e c z n a  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  b i z -
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mieszka najwięcej na świecie ludzi bogatych. Jednym z nich jest np. 
Mukesh Ambani (Reliance Industries), zajmujący drugie miejsce 
w rankingu najbogatszych ludzi świata. Pod względem liczby miliar-
derów Indie zajmują już obecnie trzecie miejsce na świecie1. Z dru-
giej strony w  Indiach co trzeci człowiek żyje za mniej niż 2,5 zł 
dziennie.

Indie to również druga światowa potęga pod względem potencja-
łu intelektualnego. Funkcjonują tam 253 uniwersytety i 13 tysięcy 
innych szkół wyższych, które rocznie opuszcza ponad 2 mln absol-
wentów w  bardzo dobrym lub dobrym stopniu władających języ-
kiem angielskim, w  tym 100 tysięcy informatyków i   80 tysięcy 
prawników. Indie są w  pierwszej dziesiątce na świecie pod wzglę-
dem inwestycji w badania i rozwój. Cytowane liczby i rosnące zna-
czenie kraju, który staje się jednym z motorów światowej gospodar-
ki, uzasadniają fakt podjęcia tego tematu.

Kulturowe i historyczne uwarunkowania 
biznesu w Indiach – zarys

W poniższej części artykułu dokonano próby udzielenia odpowiedzi 
na pytania: czy i w jaki sposób kultura Indii z jej historią, fi lozofi ą 
i  etyką może mieć wpływ na obecną etykę biznesu w  tym kraju? 
Jakie są etapy rozwoju etyki biznesu na subkontynencie indyjskim? 
Czy można zaobserwować w  ostatnich dziesięcioleciach postęp 
w zakresie etyki biznesu w Indiach? 

Analizując Indie, musimy wziąć pod uwagę fakt, że subkonty-
nent indyjski jest wielkości niemal całej Europy i  występuje tam 
ogromna różnorodność kulturowa, religijna, etniczna, językowa, 
a  także dysproporcja w  rozwoju poszczególnych regionów. Miesz-

1 http://www.biztok.pl/lifestyle/miliarderzy-bollywoodzkie-gwiazdy-i-ich-drogie-zaba-
wki-czyli-indyjski-life-style_s20607 56n [dostęp 29.03.2015]. W Indiach żyje 97 miliarde-
rów. Lakshmi Mittal – szef koncernu ArcelorMittal, który zakupił Hutę Sędzimira (wcze-
śniej zwaną Hutą im. Lenina) jest największym producentem stali w naszym kraju i piątym 
w rankingu najbogatszym Hindusem.
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kańcy Indii posługują się ponad 400 językami i  1600 dialektami, 
z  czego 21 języków uznawanych jest w  różnych stanach za język 
urzędowy. Język angielski, choć jest w Indiach językiem pomocni-
czym, jest tam drugim co do ważności językiem po hindi, co 
w dużym stopniu ułatwia proces wewnętrznej integracji tego kraju 
i integracji gospodarki Indii ze światem zachodnim. 

Chociaż konstytucja indyjska z  1950 r. odrzuciła istniejący od 
mileniów tradycyjny podział kastowy, podział ten nie przestał ist-
nieć i zapewne nadal wpływa na pojmowanie wielu kwestii, np. ety-
ki. Kodeksy etyczne np. Manusmryti pojawiły się w  Indiach już 
w  starożytności i  odzwierciedlały właśnie ten kastowy podział. 
Z drugiej strony istniał zawsze w Indiach jakiś wspólny etos indyj-
ski, rdzeń etyczny, taki jak np. prawo karmy, podstawowe wartości, 
takie jak: ahimsa (niestosowanie przemocy), prema (powszechna 
miłość), sianti (pokój wewnętrzny i  zewnętrzny), dharma (prawe 
postępowanie). Spełnienie życia Hindusa wymagało od niego reali-
zacji i integracji trzech fi larów życiowych, takich jak: kama – szero-
ko pojmowana miłość, artha – bogactwo, dostatek materialny 
i dharma – spełnienie powinności religijnych. 

Okres kolonializmu brytyjskiego i portugalskiego odcisnął rów-
nież swoje piętno na mieszkańcach Indii. Zwłaszcza Brytyjczycy 
spełnili w tym kraju funkcje zarówno negatywne, jak i pozytywne. 
Negatywne to zapewne zaburzenie określonego porządku i równo-
wagi demografi cznej i ekologicznej kraju, skłócenie na kilka pokoleń 
poszczególnych księstw indyjskich m.in. jako efekt uboczny rządów 
brytyjskich w  tym kraju2. Kolonialiści odegrali ostatecznie także 
pozytywną rolę – zintegrowali ludzi do walki ze wspólnym zaborcą, 
rozbudzili świadomość narodową. Pozostawili także po sobie infra-
strukturę prawną, a także infrastrukturę telekomunikacyjną, drogo-
wą i kolejową oraz język angielski spajający liczne nacje. 

2  Ocena obecności brytyjskiej w Indiach jest ambiwalentna – autorzy indyjscy zazwyczaj 
stoją na stanowisku, że obecność ta była dla Indii niekorzystna, autorzy brytyjscy, co zrozu-
miałe, wskazują na pozytywy tej obecności dla Indii. Prawda, jak zwykle, tkwi chyba gdzieś 
pośrodku. 
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Historia Indii odnotowuje wielu przywódców etycznych, przy-
wódców służebnych, którzy mogą zapewne służyć przykładem dla 
współczesnych liderów różnych szczebli. Już w III w. p.n.e. Indiami 
rządził sławny cesarz Aśioka3 [Weber 2000: 231–238], który uczy-
nił pokojowy buddyzm religią państwową. Również w czasach nam 
współczesnych w Indiach działali ludzie wielkiego rozumu i serca, 
którzy wywierali swą postawą znaczący wpływ na umysłowość 
Indusów – żeby wymienić tylko przedsiębiorców, takich jak Birla 
i Jamseti Tata – założyciela fi rmy Tata, a także przywódców ducho-
wych i politycznych, takich jak: Mahatma Mohandas Karamchand 
Gandhi zwany Mahatmą (Wielkim Duchem), Javaharlal Nehru4 
[Nehru 1957], Savrepali Radhakrishnan5, Sathya Sai Baba [Kar-
czewski 1997: 20–36], Vinobe Bhava. Niektórzy z  nich to postaci 
prawdziwie heroiczne, które nadal są żywe w sercach mieszkańców 
Indii i stanowią niewątpliwie wzorzec do naśladowania dla współ-
czesnych liderów politycznych, społecznych, duchowych i bizneso-
wych nie tylko Indii, ale i dla całego świata. Na Gandhim wzorował 
się m.in. Martin Luter King w  Stanach Zjednoczonych, walcząc 
o równouprawnienie ludności afroamerykańskiej. 

Czy tradycyjna fi lozofi a i etyka Indii może być pomocna w roz-
woju infrastruktury dla etyki biznesu w tym kraju? Niekiedy sądzi 
się, chyba niesłusznie, że Indie nie mają własnej fi lozofi i ani etyki 
uniwersalnej. Oczywiście ocena fi lozofi i Indii zależy od przyjętego 
paradygmatu. Zapewne w  ujęciu paradygmatu lingwistycznego 
trudno porównać fi lozofi ę indyjską czy chińską do europejskiej. 
W ujęciu paradygmatu ontologicznego, metafi zycznego, epistemo-

3 W  swych słynnych edyktach skalnych Aśioka zobowiązywał samego siebie i  kolejnych 
władców m.in. do: wyrzeczenia się wojny, propagowania pobożności, budowania szpitali dla 
ludzi i zwierząt, aptek, sadzenia drzew dających schronienie i owoce, udzielania jałmużny, 
zaprzestania tortur i  więzienia, propagowania tolerancji religijnej, posłuszeństwa wobec 
starszych, szczodrości, szacunku dla życia i unikania gwałtowności. 
4  J. Nehru (1889–1964) – pierwszy premier niepodległych Indii. 
5  S. Radhakrishnan (1888–1975) – wiceprezydent Indii w latach 1956–1962 i prezydent 
Indii w latach 1962–1967, profesor Uniwersytetu w Kalkucie i Oksfordzie, doktor honoris 
causa Uniwersytetu Wrocławskiego w 1956 r.
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logicznego czy soteriologicznego zapewne nie możemy odmówić 
fi lozofi i indyjskiej istnienia. Ma ona w Indiach bardzo długą i boga-
tą tradycję. Pytanie, czy fi lozofi a lub etyka może pomagać w tworze-
niu biznesu, jest zapewne retoryczne, gdyż każda etyka i  każda 
porządna fi lozofi a sprzyja tworzeniu bogactwa zarówno w  sensie 
zdolnościo-, jak i dochodocentrycznym. 

U podstaw współczesnego hinduizmu leżą: 1. Wedy6. 2. Brahma-
ny7. 3. Upaniszady8. 4. Sześć indyjskich systemów fi lozofi cznych – 
a)  Sanhkja9 [Radhakrishnan 1954: 211–286]; b) Njaja – logika; 
występuje w niej wiara w Boga, dusze jednostkowe i atomową budo-
wę świata [Radhakrishnan 1956: 23–145]; c) Wajsieszika [Radha-
krishnan 1954: 148–210] – teoria atomistyczna, w której zamiast 
idei Boga zakłada się prawo dharmy – prawo przyczyn i  skutków, 
d) Wedanta – koniec Wed. Powstał on na podstawie Upaniszad. Jest 
to system monistyczny, który nie uznaje odrębności Puruszy i Pra-
kryti, lecz uznaje je za modyfi kacje Absolutu; e) Mimansa – roztrzą-
sanie. Droga do zbawienia (wyzwolenia, oświecenia, pełna autono-
mia osobowości) wiedzie w  tym systemie poprzez ścisłe 

6  1. Rygweda – wiedza hymnów. 2. Samaweda – wiedza świętych śpiewów. 3. Atharwawe-
da – wiedza świętych sformułowań, mantr. 4. Jadźurweda – wiedza formuł ofi arnych. 
7  Napisane w X–VII wieku p. n. e. Ich głównym celem było wyjaśnienie znaczenia rytuałów. 
Był to okres wiary w skuteczność ofi ary, którą mogli spełniać tylko bramini.
8  Rozprawy fi lozofi czne. 13 spośród nich uznano za kanoniczne. Był to okres odrzucenia 
nadmiernego rytualizmu. Za główny cel życia człowieka Upaniszady uznawały mokszę, czyli 
wyzwolenie z sansary (z kołowrotu wcieleń), jednak dokonać tego można było nie poprzez 
rytualizm, a poprzez poznanie (widja) usuwające niewiedzę (awidja).
9  Dosłownie znaczy wyliczanie. System ten powstał ok. VII w. p. n. e. Wyróżniał on dwa 
pierwiastki stwórcze 1. Purusza – niezmienny byt, duch. 2. Prakryti – energia, przyroda. 
Prakryti posiadać ma trzy cechy, modalności, własności (guny): 1. Sattwa – istność. 2. 
Radżas – namiętność, pasja. 3. Tamas – ciemność, bierność, lenistwo. Tworzenie świata 
w ujęciu omawianego systemu fi lozofi cznego następuje poprzez zaburzenie proporcji mię-
dzy gunami. Z prakryti powstawać ma intelekt – buddhi, następnie jaźń – ahankara, dalej 
tzw. grube elementy – żywioły np. ziemia, woda, ogień itd., potem organy odczuwania 
(dżnianendrija) i  organy działania – karmendrija, które składają się na umysł – manas. 
Wyzwolenie z sansary występuje poprzez uświadomienie sobie odrębności puruszy od pra-
kryti. 
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przestrzeganie zasad zawartych w  Wedach; f) joga10 [Radhakrish-
nan 1954: 287–320].

Za najstarszy i najważniejszy kodeks prawny i etyczny hinduizmu 
uważany jest Manusmriti, czyli tzw. Kodeks Manu (powstał między 
II w. p.n.e. a  II w. n.e.). Do obowiązków hindusa należało dobre, 
a  nawet ofi arne, pełne samodyscypliny wykonywanie swej pracy 
zgodnej z przynależnością do kasty, w tym także założenie rodziny, 
dobre wychowanie dzieci oraz przybliżenie się do duchowego wyzwo-
lenia – mokszy, również dzięki zdolności do działania czysto bezinte-
resownego – karma joga. Oddanie, samodyscyplina, wartości mate-
rialne i pozamaterialne uważane są za wzajemnie komplementarne 
i przekładać się mogą na wydajną pracę w zespole, harmonię i dobro-
byt jednostkowy, organizacyjny i społeczny. Przejawiać się one mają 
m.in. w  indyjskim etosie zarządzania obejmującym etyczne podej-
mowane rozważnie, po długim namyśle (medytacji) decyzji, dążenie 
do powszechnego dobra i harmonijnego rozwiązywania konfl iktów. 
Etos ten stanowić może zapewne raczej pewien przewodnik, ideał, 
wzorzec dla indyjskiego biznesu niż realnie powszechnie istniejące 
i przejawiane standardy (choć niewątpliwe takie przykłady istnieją, 
co zostanie opisane w dalszej części artykułu).

Etycy zachodni w  swych rozważaniach nad tworzeniem bogac-
twa i zarządzaniem nim opierają się na różnych nurtach etyki m.in. 
na: deontologii (religijnej i  świeckiej), utylitaryzmie [Mill 2005], 
złotej regule, etyce praw, etyce celu (teleologii), egoizmie etycznym, 
etyce sumienia, etyce odpowiedzialności Georga Pichta i  Hansa 
Jonasa. Sitangshu Kumar Chakraborty, współczesny hinduski etyk 
gospodarczy uważa jednak, że etyka konsekwencji – utylitaryzm, 
chętnie stosowany przez część zachodnich etyków, nie powinien 
być głównym fi larem etyki, w tym etyki biznesu, może być co najwy-
żej etapem wyjściowym, początkowym [Chakraborty 1998: 80]. 

10 Joga jest systemem ośmiostopniowym. Pierwszy stopień to tzw. jamy, czyli zakazy 
moralne: 1. Nie stosuj przemocy – ahimsa. 2. Nie bierz tego, co nie zostało ci dane. 3. Nie 
mów nieprawdy. 4. Bądź wstrzemięźliwy. 5. Nie gromadź bogactw ponad miarę.
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Etyka hinduizmu opiera się na następujących głównych zasa-
dach, wartościach: sathya (prawda), dharma (prawe postępowanie), 
prema (powszechna miłość), sianti – pokój (wewnętrzny i zewnętrz-
ny), ahimsa (niestosowanie przemocy – czynem, słowem i  nawet 
myślą). Jest to więc etyka deontologiczna, etyka zasad, etyka 
powinności. Niektórzy autorzy sądzą jednak [Radhakrishnan 1954: 
312], że takie systemy etyczne Indii jak np. joga poprzez swój cel – 
wyzwolenie, oderwanie i osiągnięcie stanu niezależności od wszyst-
kiego – nie są systemami etycznym w europejskim rozumieniu tego 
pojęcia, lecz systemami ponadetycznymi, gdyż prowadzić mogą do 
zerwania wszelkich więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem. 
Wydaje się jednak, że „niebezpieczeństwo” to pojawić się może przy 
wszelkim skrajnym zainteresowaniu sprawami „ducha”. Różne sys-
temy etyczne Indii zawierają w różnych wariacjach te główne wska-
zane powyżej zasady-wartości i  ich subwartości. Można również 
wskazać pewne powiązania hinduskiej lub szerzej, indyjskiej w tym 
buddyjskiej etyki zasad z etyką odpowiedzialności H. Jonasa, z ety-
ką Romana Ingardena [Karczewski 2009: 33] i  z  etyką Tadeusza 
Kotarbińskiego [Karczewski 2006: 112–116].

Jeśli chodzi o odniesienie etyki hinduskiej do kwestii zarobkowa-
nia i wykorzystywania pieniędzy to można w pewnym uproszczeniu 
stwierdzić, iż hinduizm, ogólnie rzecz biorąc, ma pozytywne podej-
ście do kwestii bogactwa, zwłaszcza umiarkowanego; artha – pomyśl-
ność materialna jest wpisana w kanon indyjskiego celu życia – obok 
kamy – miłości oraz dharmy – pełnienia powinności życiowych.

Kultura biznesu Indii w świetle badań Geerta Hofstedego 

Hofstede zróżnicował kultury narodowe w  pięciu wymiarach: 
dystansu władzy, unikania niepewności, męskości, indywidualizmu, 
wymiaru długoterminowego. 

Wskaźnik męskości (MAS) w  badaniach uczonego wyniósł dla 
Indii 56 [Hofstede 2000: 142] w  skali mierzonej dla wszystkich 
wskaźników od 0 do 100. Jest to wskaźnik znajdujący się mniej wię-
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cej pośrodku skali (nieco wykraczający ponad średnią), co oznacza, 
że w  kraju tym sukces materialny odgrywa bardzo ważną rolę 
w życiu jednostki11. W dużym stopniu żyje się więc w przekonaniu 
o tym, że ciężka praca odgrywa ważną rolę w samorealizacji jednost-
ki, że należy się dla pracy poświęcać. Z drugiej jednak strony warto-
ści rodzinne odgrywają równie ważną rolę, gdyż wskaźnik dla Indii 
znajduje się pośrodku skali. Od mężczyzn w kulturze tej oczekuje 
się okazywania raczej dużej stanowczości i bycia ambitnymi nato-
miast od kobiet wrażliwości i troszczenia się o dobre stosunki mię-
dzyludzkie. 

Kolejny wskaźnik – dystans władzy (PDI) jest w kulturze oma-
wianego kraju relatywnie wysoki i wynosi 77 [Hofstede 2000: 65]. 
Wynika stąd, że w  przedsiębiorstwach istnieje wysoki stopień 
akceptacji dla nierównego podziału władzy i  obserwować można 
dużą hierarchiczność, skomplikowane struktury organizacyjne ze 
znaczną liczbą osób na stanowiskach kierowniczych i  nadzorują-
cych, a także znaczne „kominy płacowe” pomiędzy najmniej i naj-
więcej zarabiającymi pracownikami. Również dość wysoki współ-
czynnik Giniego wynoszący obecnie dla Indii 0,3412 w  pewnym 
stopniu może potwierdzać istnienie znacznego dystansu władzy 

11 Artha – obok kamy – miłości i  dharmy – spełnienia powinności duchowych, to jeden 
z trzech fi larów indyjskiego celu i sensu życia. 
12 https://www.google.pl/search?q=gini+index+india+2014&biw=1280&bih=935&tbm=i
sch&imgil=5eqShzQML9dttM%253A%253B-J0nQl3kk6IQmM%253Bhttp%25253A%25
252F%25252Fwww.intmath.com%25252Fblog%25252Fmathematics%25252Fthe-gini-
-coeffi  cient-of-wealth-distribution-4187&source=iu&pf=m&fi r=5eqShzQML9dttM%253
A%252C-J0nQl3kk6IQmM%252C_&usg=__cMuYYy6MsK_a6Au44qv6zWp0enI%3D&-
ved=0CDMQyjdqFQoTCJLO7MCIzMgCFcMQcgodhL4Clw&ei=j5YjVtLKDsOhyAOE_
Yq4CQ#imgrc=5eqShzQML9dttM%3A&usg=__cMuYYy6MsK_a6Au44qv6zWp0enI%3D 
[dostęp 18.10.2015]) jest on dość zróżnicowany zależnie od regionu np. w  latach 1995 
0,27 w 2005 0,28 (dla całych Indii), dla Rajastanu 0,25 1995 i 2005 0,20, dla Uttar Pradesh 
0,26–1995 i 0,44 w 2005. – w obszarach wiejskich. W obszarach miejskich wygląda to ina-
czej dla całych Indii 0.30 w 1995, 034 w 2005 r., dla Stanu KERALA w 1995 – 0,32 i 0,40 
w 2005 r. W zakresie Human Development Index w 2014 r. Indie znajdowały się na 135 
miejscu na świecie. http://timesofi ndia.indiatimes.com/india/India-ranks-135-in-human-
-development-index-UNDP/articleshow/38959685.cms [dostęp 28.11.2015].
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w Indiach. Przełożony decyduje w większości przypadków o kierun-
kach podejmowanych w  przedsiębiorstwie działań, a  więc mamy 
tam do czynienia z silną centralizacją władzy i raczej autokratycz-
nym stylem zarządzania. Istnieje też ścisły podział obowiązków. 
Hinduscy pracownicy oczekują od przełożonych dokładnych 
instrukcji jak mają wykonać powierzoną im czynność i  raczej nie 
sądzą, aby szefowie oczekiwali od nich własnej inwencji twórczej. 
Idealnym przełożonym jest więc wielkoduszny autokrata. Zatem 
podwładny może nie czuć się odpowiedzialny za losy całej organiza-
cji, a  jedynie za mały wycinek swej pracy i  żywić przekonanie, że 
powinien jedynie „ślepo” wykonywać polecenia przełożonych. 

Współczynnik dystansu władzy jest w  bezpośredniej korelacji 
z drugim wskaźnikiem indywidualizmu (IDV). W kulturach indywi-
dualistycznych oczekuje się od pracowników, że pracę będą wykony-
wać, godząc swoje własne interesy z interesami pracodawcy. Powin-
ni być oni traktowani jako jednostki o  określonych potrzebach. 
W  kulturach grupistycznych (kolektywistycznych jak nazywa je 
Hofstede) pracodawca traktuje swojego pracownika nie jako jed-
nostkę, ale jako członka pewnej grupy, dlatego też pracownik powi-
nien działać zgodnie z  interesami grupy, a  szerzej, przedsiębior-
stwa, a te nie zawsze muszą być zgodne z jego własnymi interesami.

Wspólnotowość wymusza na pracownikach i pracodawcach wza-
jemne zobowiązania, tzn. ochronę i lojalność. Za słabą jakość wyko-
nanej usługi odpowiadać może grupa, a  nie pojedyncza osoba. 
Podobnie w przypadku osiągnięcia sukcesu – doceniania jest raczej 
grupa niż pojedyncza jednostka. W  Indiach współczynnik IDV 
wynosi 48 [Hofstede 2000: 100) i  jest podobnie jak współczynnik 
MAS znajduje się pośrodku przyjętej 100-punktowej skali. Oznacza 
to, że kultura Indii znajduje się na pograniczu kultur indywiduali-
stycznych i  wspólnotowych13, a  więc nosi cechy ich obu. Hindusi 

13 Hofstede używa pojęcia kolektywizm. Ponieważ w  Polsce pojęcie to może być inaczej 
rozumiane, trafniej jest chyba zastosować zamiast tego pojęcia – pojęcie „wspólnotowości” 
lub „grupizmu”. 
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dobrze więc mogą się odnajdować zarówno w pracy indywidualnej, 
jak i zespołowej. Praca zespołowa nie tłumi jednak ich indywiduali-
zmu – mogą oni w grupie dość swobodnie wyrażać swoje myśli, pre-
zentować pomysły, „wychylać się” z  grupy. Skutkuje to dużą kre-
atywnością jednostek, a także innowacyjnością indyjskich fi rm, co 
widać dobrze na przykładzie bujnego rozwoju np. indyjskich fi rm 
informatycznych. Sprawne zarządzanie zespołem w  omawianym 
kraju to zarządzanie grupowe, w którym menedżer powinien pełnić 
rolę opiekuna, takiego spolegliwego opiekuna, jak w  ujęciu Tade-
usza Kotarbińskiego. 

Kolejne wskaźniki to unikanie niepewności (UAI). W kulturach 
o  wysokim wskaźniku unikania niepewności wszelkie nieznane 
sytuacje budzą lęk, istnieje więc potrzeba uregulowania wszelkich 
mogących pojawić się podczas pracy sytuacji, potrzeba istnienia ści-
słych instrukcji i  procedur. W  przypadku Indii współczynnik ten 
jest relatywnie niski i wynosi 40 [Hofstede 2000: 180]. Oznacza on, 
że Hindusi są dość skłonni do podejmowania ryzyka w większym 
stopniu niż np. Chińczycy. Pracownicy indyjscy są więc zdolni do 
samodzielnego podejmowania decyzji, w tym decyzji zawierających 
spore ryzyko. W  Indiach od niepamiętnych czasów powszechnym 
szacunkiem otaczana jest wiedza i  mądrość, co przyczynia się do 
pomnażania kapitału ludzkiego i intelektualnego, do silnego rozwo-
ju kreatywności – jugaad – umiejętności w  improwizacji, co może 
tłumaczyć innowacyjność hinduskich informatyków. Brak presji 
czasu oraz wysoka tolerancja wobec błędów, stanowią podstawę 
rozwoju sektora IT. W Indiach nie funkcjonuje się także we frankli-
nowskim przeświadczeniu, że „czas to pieniądz”, że żyje się, aby 
pracować, ale żywi się przekonanie, że pracuje się po to, aby żyć. 
Nawet jeśli pracuje się ciężko, to istnieje przeświadczenie, że odpo-
czynek jest równie ważny jak praca. Czas więc nie determinuje ludz-
kich zachowań. W Indiach nie budzi więc zdziwienia szefa sytuacja, 
gdy pracownik prosi o urlop ze względu na potrzeby duchowe, np. 
udania się w celu okresowego odosobnienia, medytacji czy odwie-
dzenia swojego nauczyciela i przewodnika duchowego – guru. 
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Indie w ujęciu Richarda Gestelanda 

W ujęciu Gestelanda [2000: 15–17] Indie znajdują się w grupie kra-
jów ceremonialnych, polichronicznych, powściągliwych i  propart-
nerskich, podobnie jak Indonezja, Malezja, Filipiny i Wietnam. Co 
to oznacza w praktyce? Oznacza to, że w Indiach, kraju o gorącym 
klimacie, kraju polichromicznym czas jest rozciągły, nie ma więk-
szego problemu, gdy np. negocjatorzy spóźnią się nieco na umówio-
ne spotkanie, nie należy również oczekiwać ścisłego przestrzegania 
różnych terminów np. dostaw ze strony indyjskiej. Od partnerów 
biznesowych oczekuje się wzajemnego dopasowania, możliwości 
renegocjacji umów, gdy zachodzi taka potrzeba, gdyż od umów 
i osiągania celów krótkoterminowych bardziej ceni się dobre, długo-
terminowe relacje. W Indiach wysoko ocenianie są tradycyjne posta-
wy, takie jak: szlachetne motywy, dobre maniery, życzliwość i altru-
izm rozumiany jako myślenie o  innych bez zapominania o  troski 
o  własny zintegrowany rozwój. W  relacjach biznesowych istotną 
rolę pełnią więc dobre relacje osobiste budowane na takich zaletach 
charakteru jak pogoda ducha, niewytykanie innym błędów i  nie-
odmawianie wprost. Indie są również krajem powściągliwym, co 
oznacza, że osoby kulturalne, wykształcone nie powinny uze-
wnętrzniać swoich negatywnych uczuć. Unoszenie się emocjami, 
brak opanowania traktowane są jako prostactwo i  wulgarność. 
Zachowanie Indusów jest ceremonialne, zgodne z  pełnioną rolą 
społeczną, sytuacją rodzinną i  zawodową. W Indiach należy prze-
strzegać także rytuałów stosownych do grupy społecznej, do której 
się przynależy.

Etapy rozwoju etyki biznesu w Indiach 

Można dokonać periodyzacji rozwoju etyki biznesu z  Indiach. 
W świecie zachodnim za początek etyki biznesu niektórzy autorzy 
uznają rok 1893 – pojawienie się encykliki Leona XIII Rerum Nova-
rum, poświęconej kwestii robotniczej [Filek 2001: 40]. W Chinach 
za tę cezurę czasową uznawany jest powszechnie rok 1987 – począt-
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ku przemian gospodarczych [Xiaohe 1997: 1509–1517]. W literatu-
rze przedmiotu funkcjonuje również periodyzacja różnych etapów 
sposobów myślenia i wdrażania społecznej odpowiedzialności CSR 
na świecie oraz stopnia zaangażowania administracji rządowej 
w tym procesie [Visser 2011; Wiszczun 2015: 148–152]. W poniż-
szej części artykułu przedstawiono propozycję takiej periodyzacji 
w odniesieniu do Indii. 

Pierwszy okres indyjskiej etyki biznesu to okres do 1850 r. – 
okres preindustrialny [Chahoud T. et al. 2007: 24–29]14. W okresie 
tym bogaci kupcy często bywali fundatorami licznych w  Indiach 
świątyń i  z  reguły pomagali osobom poszkodowanym w  okresie 
epidemii i klęsk żywiołowych, często nawiedzających Indie. Kiero-
wali się oni zazwyczaj powodami religijnymi. Drugi okres to faza 
porządku kolonialnego i  industrializacji po 1850 r. Rodziny takie 
jak: Tata, Birla, Singhania podejmowały się działań z zakresu odpo-
wiedzialności społecznej z  różnych pobudek – podobnie jak 
w poprzednim okresie pobudkami soteriologicznymi, ale zapewne 
także ekonomicznymi i politycznymi. Kolejny okres to czas walki 
Hndusów o niepodległość zakończony w 1947 r. oraz okres zaraz 
po wyzwoleniu z niepodległości brytyjskiej do około 1960 r. W tym 
czasie przemożny wpływ na umysłowość ludzi wywarł Mahatma 
Gandhi, który nie był zwolennikiem gwałtownej i  nadmiernej 
industrializacji, przewagi przemysłu nad rolnictwem, dużych fi rm 
i obcych korporacji nad drobnym indyjskim rzemiosłem, ale uwa-
żał jednocześnie, że indyjskie przedsiębiorstwa powinny być świą-
tyniami nowoczesnych Indii. W  tym czasie biznes odegrał dużą 
rolę w rozwoju w indyjskiego szkolnictwa, edukacji, nauki, w likwi-
dacji niedotykalności, dyskryminacji kobiet i w rozwoju obszarów 
wiejskich. 

Okres czwarty obejmuje lata następujące po 1960 r. To okres 
rozwoju sfery publicznej w Indiach – okres indyjskiego quasi-socja-

14  Autorzy cytowanego opracowania zastosowali podział na cztery okresy. W niniejszym 
artykule proponuję się jednak podział na siedem okresów.
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lizmu, który odbiegał jednak od jego odpowiednika w krajach Euro-
py Środkowej i  Wschodniej – występowało tam bowiem znaczne 
poszanowanie dla własności prywatnej i nie nastąpiła na tak szero-
ką skalę nacjonalizacja. Był to więc jednak okres obowiązywania 
różnego rodzaju licencji i  w  dużym skrócie rzecz ujmując, okres 
„ręcznego sterowania” gospodarką przez rząd – dużej roli „widzial-
nej ręki rządu” – okres mieszanej gospodarki (mixed-economy), 
gdzie sektor prywatny pozostawał jakby w cieniu. W okresie tym 
odnotowano jednak pewne znaczące sukcesy gospodarcze – w koń-
cu lat 60. Indie uzyskały niezależność w zakresie produkcji żywno-
ści i były nawet w stanie eksportować jej nadmiar. Istotny wpływ 
na ten sukces miał odegrać polski ekonomista Oskar Lange15, 
postać znana i ceniona dotąd w Indiach, którego teorie ekonomicz-
ne zostały z powodzeniem zastosowane w gospodarce indyjskiej. 

Ponieważ dominujący wówczas sektor państwowy nie był w sta-
nie jednak zapewnić dobrostanu obywatelom Indii, wzrosły spo-
łeczne oczekiwania wobec sektora prywatnego dotyczące podejmo-
wania się działań wobec różnych grup interesariuszy. Już w  połowie 
lat 60. zaczęto organizować pierwsze, na większą niż dotąd skalę, 
warsztaty z  udziałem przedstawicieli indyjskiego świata biznesu, 
polityki i nauki, celem podjęcia się wspólnych działań na rzecz roz-
woju rodzimej gospodarki. W ich trakcie postulowano zwiększenie 
transparentności biznesu i  jego regularnego dialogu z  interesariu-
szami, a także większej odpowiedzialności (responsibility) i przewi-
dywalność (accountability).

Okres piąty rozwoju indyjskiej etyki biznesu przypada na lata 
80. Niektóre fi rmy zaczęły w tym czasie wkomponowywać, inkor-
porować kwestie CSR w  swoje zarządzanie strategiczne. Kolejny 
okres indyjskiej etyki biznesu to z kolei lata 90. – czas przyspieszo-
nej liberalizacji gospodarki indyjskiej i  jej globalizacji, skutkującej 
jej bujnym rozkwitem. Procesy globalizacyjne wymusiły w tym cza-
sie na fi rmach indyjskich np. wprowadzenie polityki compliance – 

15  W latach 1955–1956 był on doradcą ekonomicznym rządu Indii. 
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zgodności z  prawem i  ustanowienie w  nich akceptowalnych stan-
dardów międzynarodowych. 

Obecnie w  siódmym okresie rozwoju etyki biznesu w  Indiach 
przypadającym na początek XXI wieku istnieje szereg fi rm indyj-
skich takich jak: Grupa Tata, Grupa Aditya Birla Indian Oil, które 
kontynuują od wielu już dziesięcioleci działania społecznie odpo-
wiedzialne. Prowadzą one działalność dobroczynną, przekazują 
dotacje rzeczowe i fi nansowe, istnieje w nich na dużą skalę wolonta-
riat pracowniczy, tworzone są polityka społeczna i programy etycz-
ne, mające wpływ na społeczeństwo. Zapewne fi rmy te kierują się 
różnorodną motywacją: marketingową, strategiczną, konkurencyj-
ną i  profi laktyczną, PR-owską, podobnie jak inne fi rmy na całym 
świecie. Wzorem tych sztandarowych fi rm również w innych przed-
siębiorstwach konstruowane są programy z zakresu CSR, do opra-
cowania których powoływane są całe zespoły pracownicze, a budże-
ty CSR przeznaczane są często na rozwój indyjskiej edukacji, rozwój 
społeczności lokalnych, ochronę środowiska i ochronę zdrowia. 

W powszechnej opinii panującej w Indiach, społecznym wyzwa-
niom współczesnych Indii podołać może tylko dobra współpraca 
organizacji pozarządowych, rządowych i biznesu. Aby dokonać dal-
szej zmiany społecznej, Indiom i ich organizacjom niezbędne są nie 
tylko środki fi nansowe, ale także i przede wszystkim duch służeb-
nego przywództwa (servant leadership) oraz włączenie się w jeszcze 
większym stopniu administracji rządowej w ten proces. 

Ten nurt myślowy znalazł swój wyraz w  uchwaleniu ustawy 
z 2013 r. dedykowanej zagadnieniom społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (CSR) w Indiach. Zgodnie z tą ustawą fi rma mająca 
określoną wartość netto lub określony poziom dochodów powinna 
przeznaczyć nie mniej niż 2% z  trzech lat zysków na działalność 
CSR, wyspecyfi kowaną w  paragrafi e VII wspomnianej Ustawy 
o przedsiębiorstwach przemysłowych, która weszła w życie z dniem 
1 kwietnia 2014 r. Czy ustawa ta spotka się z aprobatą i zrozumie-
niem fi rm i przyniesie korzyści społeczeństwu indyjskiemu – poka-
że czas. 
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CSR w Indiach współczesnych

Antyprzykład Bhopalu

Antyprzykładem indyjskiej etyki biznesu lub raczej etyki biznesu 
fi rm zachodnich działających w  Indiach jest dramat w  Bhopalu. 
W  1984 r. w  zakładzie należącym do fi rmy Union Carbide usytu-
owanym w  indyjskim mieście Bhopal doszło do awarii, w  wyniku 
której zmarło ponad 3500 osób, poszkodowanych zaś i hospitalizo-
wanych było ponad 150 tysięcy mieszkańców miasta [Buchholz, 
Rosenthal 1998: 211–215]. Zakłady produkujące składniki nawo-
zów sztucznych zbudowane w latach 30. XX wieku, od dawna powin-
ny były być zmodernizowane i przeniesione, aby zmniejszyć ryzyko 
narażenia życia i zdrowia mieszkańców w razie wystąpienia awarii, 
daleko poza obrzeża miasta, które znacznie się rozrosło przestrzen-
nie. Właściciele fi rmy nie zrobili tego ważnego kroku, motywowani 
zapewne chęcią maksymalizacji zysków przy minimalizacji kosztów. 
Łatwa do przewidzenia awaria, której możliwość sygnalizowali nie-
jednokrotnie pracownicy fi rmy, w końcu nastąpiła, w wyniku czego 
doszło do wspomnianej tragedii. Poszkodowanym osobom i  ich 
rodzinom wypłacono jednak jedynie symboliczne odszkodowania. 
Należy mieć nadzieję, że ten antyprzykład posłuży innym fi rmom 
indyjskim i działającym na terenie Indii, ale także gdziekolwiek na 
świecie, jako lekcja pokory i nie będzie jego powtórki w przyszłości. 

Działania konstruktywne w zakresie etyki biznesu i CSR

Obecnie w Indiach powstaje szeroka infrastruktura instytucjonalna 
na rzecz rozwoju etycznego i odpowiedzialnego biznesu. Od wielu 
już lat prowadzone są liczne i efektywne działania w tym kierunku. 
Indie są uczestnikiem programu Global Compact16, zainicjowanego 

16  www.globalcompact.org w  programie tworzenia biznesu w  ludzką twarzą uczestniczy 
8343 fi rm i ponad 4000 organizacji typu non-profi t ze 162 państw świata, a jego ramach 
powstało 34  388 raportów z  zakresu społecznej odpowiedzialności [dostęp 25.11.2015]. 
524 przedsiębiorstw pochodzi z Indii, a 159 z Polski.



56

Leszek Karczewski ,  Kultura i  etyka biznesu oraz spo łeczna odpowiedzialność  f i rm 
(CSR) w Indiach.  Wprowadzenie do problematyki

przez byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi  Annana, praktycz-
nie od początku pojawienia się tego programu, czyli od 2000 r., 
a członkiem WTO od 1995 r. 

Przykładów działań na rzecz społecznej odpowiedzialności 
indyjskiego biznesu można podać wiele. Znaną w kraju Bharatu17 
inicjatywą jest portal internetowy IndiaCSR., który inicjuje semi-
naria i  konferencje. India CSR www.indiacsr. jest unowocześnio-
nym portalem informacyjnym związanym z  CSR-em od 2009 r. 
otwartym na relacje, komentarze i  kwestie ważne dla czytelnika 
(feedback)18. Jest także na facebooku IndiaCSR News Network. 
Wymienić tu można również inne organizacje wspierające etykę 
biznesu w Indiach, takie jak np. Centre for Social Research powsta-
łe w połowie lat 80. w New Delhi, działające na rzecz poprawy pod-
stawowych praw społecznych i warunków życia kobiet.

Od lat przyznawane są też w Indiach narodowe nagrody z zakresu 
CSR. Ich liczba jest naprawdę imponująca i proporcjonalna chyba do 
wielkości Indii. Warto przytoczyć choćby kilkanaście najważniej-
szych spośród nich. Od 2001 r. przyznawana jest przez Departament 
ds. Kompanii, rząd Indii i Ministerstwo Finansów Narodowa nagro-
da za doskonałość w corporate governance19. Jej sponsorem jest UNit-
Trust of India. Instytut Zarządzania Loyoli LIBA w Chennai przy-
znaje Nagrodę Matki Teresy za Obywatelstwo Korporacyjne. 
Indyjska Izba Handlu i Przemysłu w  New Delhi jest z kolei inicjato-
rem nagrody FICCI CSR Awards. Podobne nagrody przyznają: „Times 
of India”, Bombajska Izba Dobrego Obywatelstwa (od 1993  r.), 
„Riders Digest India”, Amerykańsko-Indyjski Urząd ds. Biznesu (US-
-India Business Council), Instytut Źródeł Energii. Na uwagę zasługu-
je też CII Shree Prabha Exemplar Award przyznawana kobietom, 
które wniosły swój wybitny wkład w rozwój społeczności lokalnej, 
ufundowana przez Confederation of India Industry. 

17 Bharat – indyjska nazwa Indii.
18 editor@indiacsr.in. 
19 http://www.icsi.edu/WebModules/Programmes/CGAward/2013/cga2013.htm [dostęp 
23.11.2015].
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Jakie są główne obszary dobrych praktyk CSR w  Indiach fi rm 
zarówno indyjskich, jak i pochodzących z innych krajów? Obszary 
te są ściśle powiązane z  aktualnymi potrzebami Indii i  obejmują 
wiele aspektów, które warto wyspecyfi kować. Są to zatem inicjaty-
wy z  zakresu rozwoju obszarów wiejskich (AMM Foundation of 
Murugappa Group, Asian Paints, BHEL, Ecorts LTD, Gas Authority 
of India, ITC Ltd, Tata Industries), wspierania sportu i  kultury 
fi zycznej (Britannia Industries, ITC Ltd), edukacji, edukacji 
w  zakresie zdrowia i  edukacji konsumenckiej (Colgate Palmolive, 
Ecorts LTD, DR Reddies Laboratiories, Hindustan Lever, ICICI 
Bank, Infosys, Orchid Chemicals and Pharmaceuticals, TVS, 
Wiprotechnologies), ochrony środowiska naturalnego (Gas Autho-
rity of India, Godrej Group), ochrony zdrowia (Gas Authority of 
India), zwiększenia dostępu do wody pitnej i  ochrony wód (Gas 
Authority of India, Pricol Indusrties), podwyższenie standardów 
sanitarnych mieszkańców miast i wsi (Gas Authority of India), roz-
woju karier kobiet (Hindustan Lever, Orchid Chemicals and Phar-
maceuticals, Titan Industries), kultury i sztuki (Infosys), promocji 
praw człowieka (NTPC), rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
i ofi ar klęsk żywiołowych (NTPC, Raymonds, Th e Times of India, 
Titan Industries), udzielania bezpłatnej pomocy medycznej 
(Orchid Chemicals and Pharmaceuticals), społecznego i  ekono-
micznego rozwoju społeczności lokalnych (Birla Group, Ecorts 
LTD, Dr Reddies Laboratoiries, Titan Industries, TVS). W  tym 
ostatnim obszarze na szczególną uwagę zasługuje projekt Asha20, 
którego podjął się Siemens India. 

20  https://www.youtube.com/watch?v=dis9v-OCMeM [dostęp 28.11.2015]. Project Asha 
Siemens India plus NGo Aerohan we wsi Amle. We wsi tej zamieszkałe przez kilkaset osób, 
występowała niezwykle duża zapadalność na choroby dotykające głównie dzieci, a jej główną 
przyczyną był brak pełnowartościowej żywności, wody pitnej, i elektryczności. Pomoc doty-
czyła problemów polepszenia jakości wody, edukacji, zaopatrzenia w  energię elektryczną, 
unowocześnienia technik upraw, ułatwienia kontaktu z rynkiem, zwiększenia szans życio-
wych. Dzięki podjętej inicjatywie wieś stała się przyjaznym miejscem dla życia. Zastosowany 
model ma być w przyszłości zastosowany w 600 tysiącach podobnych indyjskich wsi.
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Firma TATA – studium przypadku

Tata Group, skupiającą obecnie około 100 fi rm działających w kil-
kunastu gałęziach gospodarki (przemysł samochodowy, spożywczy, 
lotnictwo cywilne, metalurgia, chemia i wiele innych), zatrudniają-
ca obecnie 600 tysięcy pracowników została założona w  1868 r. 
przez legendarną już dzisiaj postać – „ojca” indyjskiego przemysłu 
Jamsetji Nusserwanji Tatę (1839–1904)21. Firma ta jest postrzega-
na jako wzorcowa fi rma indyjska. 86% zysków kompanii to stal; 
85% jej produktów trafi a na rynek wewnętrzny, a pozostałe 15% na 
rynek zewnętrzny.

Tata dużo wcześniej niż inne fi rmy na Zachodzie i  inne fi rmy 
indyjskie wprowadził nowe, znacznie bardziej humanistyczne zasa-
dy pracy. Pracownicy fi rmy zostali objęci opieką medyczną, bezpłat-
nymi szkoleniami, dzieciom pracowników zapewniono zakładowe 
żłobki i  przedszkola. Pracownikom zagwarantono także uczciwy 
i  pewny, proefektywnościowy system wynagrodzeń i  premii. Od 
1912 r. w fi rmie Tata obowiązuje 8-godzinny dzień pracy podczas 
gdy w Stanach Zjednoczonych obowiązuje on od 1918 r., a w Wiel-
kiej Brytanii i terytorium całych Indie dopiero od 1948 r. Od 1915 r. 
fi rma objęła opieką medyczną swoich pracowników. Komitety pra-
cownicze fi rmy Tata funkcjonują od 1919 (w Indiach od 1947 r.). Od 
1934 r. wprowadzono także bonusy profi towe dla pracowników, 
podczas gdy bardziej powszechne stało się to w  całych Indiach 
dopiero w połowie lat 60. 

Tata Group to bardzo zdywersyfi kowany koncern, działający na 
globalną skalę, który nie zapomina także o  lokalnym wymiarze 
swojej działalności. Umożliwia on niezwykle urozmaicone ścieżki 
kariery swoich pracowników i  całych ich rodzin, które zwykle od 
wielu pokoleń są wierne fi rmie. Szkoleni są oni w Tata Management 
Training Centre, podlegają rotacji i mają możliwość wybrania pozio-

21  Wizerunek J. Taty widnieje na okolicznościowym wydaniu znaczków indyjskich. Ufuno-
dwano mu także pomnik w mieście Jamsedpur. 3 marca każdego roku dla uczczenia daty 
jego urodzin odbywa się uroczysty marsz ulicami miasta. 
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mych ścieżek kariery w różnych oddziałach fi rmy Tata, w różnych 
jej branżach, dzięki czemu mogą stale się dokształcać i  nigdy nie 
zaznać nużącej rutyny. Wartości, zasady wyznawane przez fi rmę to: 
lojalność, godność i CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Osoby zatrudnione w fi rmie Tata wydają się dumne ze spójnej, 
silnej i  wyrazistej kultury organizacyjnej, z  niewątpliwych zasług 
dla kraju, jakie fi rma posiada na swym koncie takich jak: Indian 
Institute of Science, Tata Institute of Fundamental Reasearch czy 
Tata Memorial Hospital. W samym Jamshedpur zakłady Tata Steel 
zarządzają niemal wszystkimi ważniejszymi instytucjami miasta: 
szpitalem, ogrodem zoologicznym, stadionem sportowym. Zakła-
dy działają na rzecz poprawy jakości rolnictwa w regionie, służby 
zdrowia i  edukacji. Firma prowadzi wiele działań w  duchu iście 
pozytywistycznej pracy od podstaw na rzecz społeczeństwa indyj-
skiego jako całości i społeczności lokalnych. Jednym z takich pro-
gramów jest program Tataengage22. W programie wolontariackim 
fi rmy brało udział w ostatnim czasie 70 tysięcy pracowników. Tata 
Group została nagrodzona Th e Carnegie Medal of Philanthropy 
w 2007 r.23

Z inicjatywy Tata powstały i są także utrzymywane takie organi-
zacje jak: Tata Institute of Fundamental Research, Tata Institute of 
Social Sciences, Indian Institute of Science, National Centre for Per-
forming Arts, Tata Management Training Centre, Tata Memorial 
Hospital, Tata Football Academy, Tata Cricket Academy, Tata 
Trust – grupa organizacji fi lantropijnych, Th e JRD Tata Ecotechno-
logy Centre, Th e Energy and Resources Institute – pozarządowy 
instytut badawczy, i  Tata Medical Center otwarty 16 maja 2011 
przez prezesa fi rmy Tata – Ratana Tatę.

22  „At the heart of this endeavour is collaboration, sharing, connecting, and aspiring to 
inspire and make a diff erence to the community. Th rough this programme, we want every 
Tata employee to proudly proclaim We care!” www.tataengage.com [dostęp 15.08.2015]. 
23  Tata Group przekazała 50 millionów dolarów na rzecz Harvard Business School (HBS) 
w celu budowy obiektów akademickich (Tata Hall) w kampusie instytutu w Bostonie. To jak 
dotąd największa międzynarodowa dotacja dla HBS. 
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Firma Tata przekazała w 2014 r. na działalność z zakresu CSR 
równowartość około 17,5 miliarda złotych. Dla porównania inna 
wielka fi rma indyjska Birla – 3,5 miliarda24. 

Firma Tata wyróżnia pięć podstawowych wartości przyświecają-
cych jej działaniu: 

1. Integralność: prowadzenie działalności w  sposób rzetelny, 
uczciwy i transparentny dla opinii publicznej.

2. Zrozumienie: opiekuńczość, szacunek, współczucie i człowie-
czeństwo wobec kolegów i  klientów na całym świecie oraz 
społeczności, w której działa fi rma.

3. Dążenie do doskonałości: dążenie do osiągnięcia najwyższych 
standardów pracy orz jakości towarów i świadczonych usług.

4. Jedność: współdziałanie w grupach oraz z  klientami i partne-
rami na całym świecie, budowanie silnych relacji opartych na 
tolerancji, zrozumieniu i wzajemnej współpracy.

5. Odpowiedzialność: wrażliwość na kraje, społeczności i środo-
wiska, w których fi rma funkcjonuje.

Misją fi rmy jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, 
w której fi rma działa, poprzez tworzenie długoterminowej wartości 
dla interesariuszy, w zgodnie z przywództwem opartym na zaufa-
niu25. W fi rmie Tata powstała także Wizja 2025. Do 2025 roku 25% 
ludności świata będzie mogło, zgodnie z  tą wizją, doświadczyć na 
sobie zaangażowanie fi rmy Tata w kwestiach poprawy jakości życia 
klientów i społeczności. W rezultacie Tata ma stać się jedną z 25 naj-
bardziej szanowanych marek korporacyjnych i  pracodawców na 
świecie.

W 2015 roku pojawił się znowelizowany nowoczesny kodeks fi r-
my Tata, który wyróżnia się bardzo dobrym opracowaniem grafi cz-
nym, przyjaznością dla czytelnika, szczegółowością opracowania. 
Zawiera on niezbędne w nowoczesnych, dobrze opracowanych kodek-
sach etycznych studia przypadków, odnoszące się do rzeczywistych 
dylematów etycznych z jakimi zetknąć się mogą pracownicy fi rmy. 

24  1 Rs = 0,05697 zł, 1crore = 10 mln RS = 17, 553 mln zł.
25  http://www.tata.com/ebook/tcoc/index.html [dostęp 29.06.2015].
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Głosy krytyczne

W internecie znaleźć można także głosy krytyczne pod adresem fi r-
my Tata oraz opisy jej „grzechów”. Trudno jednoznacznie ocenić wagę 
i skalę tych przewinień z punktu widzenia prawa i etyki. Pod wzglę-
dem prawnym fi rma nie została, jak dotąd, pociągnięta do odpowie-
dzialności. Problem oceny moralnej jej działalności jest oczywiście 
teoretycznie otwarty i zależeć może od przyjętych kryteriów oceny. 

Jedno z  opisywanych „grzechów” to na przykład zbyt niskie, 
zdaniem protestujących rolników z  Singur26, rekompensaty za 
odstąpienie ziemi na budowę zakładu produkującego najtańszy 
samochód świata – Nano. Drugi to negatywny wpływ działalności 
fi rmy na plaże i lasy mangrowe w Dhamra Port27, co wywołało pro-
testy organizacji ekologicznych. Kolejny dotyczył także negatywne-
go oddziaływania jednego z  zakładów fi rmy – Zakładu Ekstrakcji 
Sody, zbudowanego za zgodą lokalnych rządów – na fl orę i  faunę 
jeziora Natron w Tanzanii – spotkało się również z protestami eko-
logów i narodów zamieszkujących tereny wokół tego jeziora28.

Podsumowanie

Idea etyki biznesu i  społecznej odpowiedzialności organizacji ma 
mocne ugruntowanie teoretyczne w Indiach. Tworzona jest również 
od początku XXI wieku szeroka infrastruktura instytucjonalna 
w  fi rmach działających w  Indiach przy zdecydowanym wsparciu 
rządu indyjskiego oraz wielu organizacji pozarządowych. Niewątpli-
wie, pomimo wielu przeszkód w  rozwoju indyjskiej etyki biznesu, 
np. dużego rozwarstwienia społecznego, etyczny wymiar indyjskie-
go biznesu, podobnie jak sam ten biznes, rozwija się bardzo dyna-

26 http://www.rediff .com/money/2006/dec/09tata.htm [dostęp 28.11.2015].
27 http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/sea-dredging-aff ecting-olive-ridley-
turtles-says-green-body_10034689.htmlvc [dostęp 28.11.2015].
28 http://www.theeastafrican.co.ke/news/-/2558/256646/-/t682syz/-/index.html [dostęp 
28.11.2015].
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micznie, choć pozostawia na pewno wiele do życzenia, podobnie 
zresztą jak w wielu innych krajach świata, zwłaszcza rozwijających 
się, ale także i w tych dobrze rozwiniętych gospodarczo. Rozwój ten 
jest nieuchronny, wymaga systematycznych i wytrwałych działań, 
pozytywistycznej pracy od podstaw, zaangażowania społecznego 
i dalszego rozwoju edukacji, w tym edukacji obywatelskiej i konsu-
menckiej, dzięki którym wzrośnie świadomość konsumentów, pra-
cowników fi rm i wszystkich interesariuszy oraz zmniejszy się przy-
zwolenie społeczne dla działań nieodpowiedzialnych. 
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S u m m a r y

Culture of Business, Business Ethics and Corporate Social 
Responsibility (CSR) in India. Introduction to the Issues

Th e main aim of the  article is to examine cultural determinants of business in India, to 
describe the phases of CSR development in this country, to present the ethical infrastructu-
re in India and to present selected examples of companies and their activities in the fi eld of 
business ethics and corporate social responsibility.
Th e main thesis can be summarized in the following points:

1. Cultural diversity, traditional Indian ethics, British infl uence, belonging to the Indo-
-European tradition, are opportunities for the development of India and Indian business 
ethics.

2. Th ere are many examples of good ethical and socially responsible practices in Indian 
business.

3. In the last 25 years the dynamic development of business ethics in India and the 
positive impact of this development on employees and on external stakeholders of compa-
nies can be observed.

K e y  w o r d s :  b u s i n e s s ,  e c o n o m y ,  c u l t u r a l  d e t e r m i n a n t s  o f 
b u s i n e s s ,  b u s i n e s s  e t h i c s ,  c o r p o r a t e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y 
( C S R )  i n  I n d i a
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