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Etyczne aspekty globalizacji

w procesie kszta³towania przedsiêbiorczo�ci

Postêpuj¹ca globalizacja w decyduj¹cym stopniu wp³ywa na polaryzacjê przestrzeni �wiatowej

i w coraz wiêkszym zakresie ró¿nicuje jako�æ ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Dlatego te¿ wydaje

siê niezbêdne podjêcie pog³êbionych studiów nad ograniczaniem tych niekorzystnych wspó³cze-

snych trendów na podstawie zasad etyki, którymi powinno kierowaæ siê ¿ycie spo³eczno-gospo-

darcze. Szczególne znaczenie w tym wzglêdzie ma kszta³towanie przedsiêbiorczo�ci, w której

uwra¿liwia siê m³odych ludzi na sprawy cz³owieka jako podmiotu w zarz¹dzaniu i gospodarowaniu

w okre�lonych strukturach spo³ecznych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e problematyka etyki w ¿yciu spo³eczno-

gospodarczym w globalizuj¹cym siê �wiecie jest bardzo istotnym i aktualnym zagadnieniem, które

nale¿y podj¹æ w procesie edukacyjnym1. Zak³adamy, ¿e kszta³towanie postaw etycznych powinno

siê opieraæ na tre�ciach kszta³cenia. Sprzyjaj¹ temu tre�ci kszta³cenia przedmiotu �podstawy przed-

siêbiorczo�ci�, przede wszystkim kwestie globalizacji, gospodarki rynkowej, funkcjonowania przed-

siêbiorstwa oraz komunikacji interpersonalnej, z uwzglêdnieniem etyki zawodowej. Celem kszta³cenia

uczniów w tej dziedzinie jest zdobycie przez nich podstawowych umiejêtno�ci w zakresie rozumienia

procesów spo³eczno-gospodarczych oraz funkcjonowania we wspó³czesnym �wiecie ró¿nej skali

podmiotów gospodarczych, analizy i rozumienia podstawowych mechanizmów ekonomicznych

we wspó³czesnych systemach zarz¹dzania gospodark¹ i firm¹ w zró¿nicowanej przestrzeni geogra-

ficznej oraz zdobycie umiejêtno�ci konkurencyjnego zachowania siê na rynku pracy (Borowiec 2005).

Oprócz tre�ci merytorycznych, istotnym celem kszta³cenia powinno byæ kszta³towanie postaw

przedsiêbiorczych opartych na zasadach etyki. W wyniku procesu dydaktycznego uczeñ powi-

nien rozumieæ, dlaczego dzia³alno�æ gospodarcz¹ nale¿y oceniaæ nie tylko w kategoriach ekono-

micznych, ale i etycznych, oraz doceniaæ znaczenie przestrzegania zasad etycznych przez

przedsiêbiorstwa i pracowników, wiedzieæ na czym polegaj¹ etyka zawodowa, etyka biznesu oraz

spo³eczna odpowiedzialno�æ firmy.

Te kwestie akcentuje siê w programie studiów geograficznych na specjalno�ci �przedsiê-

biorczo�æ i gospodarka przestrzenna� w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Naro-

dowej w Krakowie w tre�ciach przedmiotowych, m.in.: �zarz¹dzania firm¹�, �polityki spo³ecznej�,

polityki gospodarczej�, �integracji europejskiej�.

1 Wyrazem zrozumienia znaczenia tych kwestii we wspó³czesnym �wiecie jest m.in. powo³anie w Warsza-

wie w 1999 r. � z inicjatywy Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczo�ci i Zarz¹dzania im. Leona Ko�miñskiego

oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk � Centrum Etyki Biznesu (CEBI). CEBI ma

stanowiæ g³ówny o�rodek badañ i studiów na rzecz rozwoju tej dyscypliny w Polsce oraz miejsce spotka-

nia liderów biznesu i �wiata akademickiego, którym zale¿y na promowaniu etyki ¿ycia spo³eczno-gospo-

darczego (www.cebi.pl).
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Konsekwencje procesów globalizacji s¹ przedmiotem dyskusji w �wietle zasad etycznych

i spo³ecznej nauki Ko�cio³a, podczas których zwraca siê uwagê na szanse i zagro¿enia, a na tym

tle podejmuje siê rozwa¿ania na temat postaw etycznych przedsiêbiorcy.

W dalszych rozwa¿aniach wstêpnie za J. Wilkinem (2003) przyjêto, ¿e globalizacja cechuje siê:

1. zagêszczaniem i intensyfikacj¹ wiêzi miêdzy ró¿nymi podmiotami (jednostki ludzkie, przed-

siêbiorstwa, w³adze lokalne, regionalne, rz¹dy pañstw, korporacje miêdzynarodowe, organi-

zacje pozarz¹dowe, instytucje miêdzynarodowe) w skali �wiatowej);

2. szybko�ci¹ wzajemnego oddzia³ywania w ramach systemu �wiatowego wynikaj¹c¹ przede

wszystkim z niezwyk³ego postêpu w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji;

3. zwiêkszaj¹c¹ siê otwarto�ci¹ struktur instytucjonalnych;

4. intensyfikacj¹ wzajemnego przenikania siê ka¿dej sfery ¿ycia, obejmuj¹c¹ coraz silniej wszyst-

kie dziedziny ¿ycia: warunki gospodarowania, strukturê konsumpcji, sposoby spêdzania czasu

wolnego, programy nauczania, zawarto�æ podrêczników, ¿ycie kulturalne, praktyki religijne.

Globalizacja traktowana jest wiêc jako intensyfikacja wzajemnych powi¹zañ przestrzennych

w skali �wiatowej.

W rozwi¹zywaniu aktualnych globalnych problemów konieczne jest wspó³dzia³anie etyki,

ekonomii i polityki (Adamus-Matuszyñska, 1999). Wydaje siê zatem, ¿e postêpuj¹ce procesy

globalizacyjne powinny sprzyjaæ wspólnemu anga¿owaniu siê w problemy ca³ego �wiata, takie

jak nasilanie siê dysproporcji spo³ecznych i ekonomicznych, bezrobocia i ubóstwa, zanieczysz-

czenie �rodowiska, konflikty etniczne i religijne, rozprzestrzenianie siê chorób zaka�nych, prze-

stêpczo�æ miêdzynarodowa.

W literaturze przedmiotu rozwinê³a siê bardzo szeroka dyskusja dotycz¹ca szans i zagro¿eñ

wynikaj¹cych z postêpuj¹cego procesu globalizacji (tab.1).

Tab. 1. Szanse i zagro¿enia wynikaj¹ce z postêpuj¹cego procesu globalizacji

Zagro¿eniaSzanse

Globalizacja wzbogaca kulturê.

Globalizacja prowadzi do pokoju przez ograni-

czanie zachêt do wywo³ywania konfliktów (Pal-

mer, 2003).

Globalizacja sprzyja podejmowaniu wspólnych

dzia³añ w walce z zagro¿eniami nasilaj¹cego siê

fundamentalizmu.

Globalizacja tworzy dobrobyt i przynosi korzy�ci

wszystkim (Palmer, 2003).

Globalizacja stwarza du¿e szanse i mo¿liwo�ci

przyspieszania wzrostu gospodarczego i powiêk-

szania bogactwa we wszystkich pañstwach.
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Globalizacja powoduje �amerykanizacjê� ca³ego

�wiata (Palmer, 2003), ujednolicenie kultury (ho-

mogenizacjê, uniformizacjê).

Globalizacja poprzez procesy polaryzacyjne

mo¿e pog³êbiaæ konflikty na �wiecie.

Fundamentalizm to �dziecko globalizacji� (Gid-

dens, 2000). Fundamentalizm jako reakcja obron-

na na hegemoniê kulturowo-cywilizacyjn¹ strefy

euratlantyckiej, a zw³aszcza Stanów Zjednoczo-

nych (Wnuk-Lipiñski, 2004).

Globalizacja powoduje narastanie dystansów

i dysproporcji rozwojowych oraz nasilanie siê

nierówno�ci (Wilkin, 2003).

Szanse wynikaj¹ce z nasilenia globalizacji nie s¹

takie same i jednakowo dostêpne wszystkim. Naj-

wiêksze mo¿liwo�ci globalizacja stwarza wypo-

sa¿onym w najbardziej mobilne czynniki, przede

wszystkim w kapita³ finansowy.
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Wolny handel jest najszybszym sposobem elimi-

nacji zjawiska zatrudniania dzieci (Palmer, 2003).

Handel, otwarto�æ i globalizacja wspieraj¹ rz¹dy

demokratyczne i pañstwo prawa (Palmer, 2003).

Wolny handel nale¿y do podstawowych praw cz³o-

wieka.

Globalizacja powoduje poszerzanie wolno�ci.

Wzrost gospodarczy oznacza wzrost dobrobytu.

Globalizacja zwiêksza wydajno�æ pracy, konku-

rencyjno�æ jednostek i przedsiêbiorstw.

Globalizacja zmniejsza liczbê miejsc pracy.

Ró¿norodno�æ konsumpcji, indywidualizm.

Globalizacja zwiêksza szybko�æ przep³ywu kapi-

ta³u, us³ug i ludzi oraz ich mobilno�æ, u³atwia kon-

takty miêdzyludzkie.

Globalizacja umo¿liwia wolny przep³yw kapita³u.

Uk³ad porz¹dku �wiatowego zale¿y od potencja³u

gospodarczego, technologicznego i naukowego,

a nie wy³¹cznie od potencja³u militarnego i lud-

no�ciowego.

Globalizacja zwiêksza mo¿liwo�ci zaspokajania

potrzeb, przyspiesza rozwój nowych technologii,

przyczynia siê do zwiêkszenia jako�ci i d³ugo�ci

¿ycia.

Globalizacja powoduje skracanie ¿ycia produktów,

przyspieszenie obrotów, zwiêkszenie zysków,

tworzenie nowych rynków zbytu i ci¹g³e powiêk-

szanie PKB (Wilkin, 2003).

Wspólna polityka w zakresie ochrony �rodowiska

przyrodniczego.

Globalizacja nie jest zagro¿eniem dla pañstw na-

rodowych (Morawski, 2004).

Globalizacja powoduje wzrost zatrudnienia dzieci.

Globalizacja wi¹¿e siê z brakiem gwarancji praw

obywatelskich, brakiem mo¿liwo�ci kontrolowania

gospodarki przez instytucje spo³eczeñstwa obywa-

telskiego oraz demokratycznie wy³aniane w³adze

pañstwowe w systemie globalnym (Wilkin, 2003).

Globalizacja powoduje dominacjê sfery �mieæ�

nad sfer¹ �byæ�.

Wzrost gospodarczy nie zawsze wi¹¿e siê z po-

praw¹ standardu i jako�ci ¿ycia.

Globalizacja wspiera kulturê rywalizacji. Wzrost,

ekspansja, maksymalizacja � sta³y siê dominuj¹cy-

mi warto�ciami w �wiecie biznesu (Wilkin, 2003).

Globalizacja nie wp³ywa na liczbê miejsc pracy,

ale na rodzaj wykonywanej pracy (Palmer, 2003).

Hedonizm w konsumpcji, brak umiaru, a tak¿e

brak �rodków finansowych na zaspokojenie ro-

sn¹cych potrzeb konsumpcyjnych, a w konse-

kwencji wzrost przestêpczo�ci i patologii.

Tymczasowo�æ i nietrwa³o�æ przenosi siê tak¿e na

uk³ady spo³eczne, powoduj¹c dezintegracjê prze-

strzeni spo³ecznej, zmniejszenie poczucia bezpie-

czeñstwa, a egzystencjalne zagubienie utrudnia od-

powiedzialne pe³nienie ró¿nych ról spo³ecznych

(Dylus, 2004).

Globalizacja to gro�ba globalnej katastrofy finan-

sowej (Wilkin, 2003).

Uk³ad porz¹dku �wiatowego kszta³tuj¹ najbogat-

sze pañstwa (�kraje rdzenia globalizacji�).

Globalizacja zaspokaja potrzeby luksusu b¹d�

kreuje potrzeby u w¹skiej grupy najbogatszych

ludzi, pomijaj¹c podstawowe potrzeby szerokich

krêgów spo³ecznych.

Globalizacja powoduje wielkie marnotrawstwo

zasobów, w tym nieodnawialnych.

Globalizacja jest odpowiedzialna za niszczenie

�rodowiska przyrodniczego.

Globalizacja jest zagro¿eniem dla pañstw narodo-

wych.
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Tab. 1. Szanse i zagro¿enia wynikaj¹ce z postêpuj¹cego procesu globalizacji (cd.)
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Za uk³ad odniesienia oceny postêpuj¹cego procesu globalizacji oraz roli cz³owieka w rozwoju

cywilizacyjnym mo¿na przyj¹æ naukê spo³eczn¹ Ko�cio³a zawart¹ w kolejnych spo³ecznych

encyklikach papieskich, z których najistotniejsze przedstawia J. Auleytner (2002) w pracy

Polityka spo³eczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego.
Znacz¹c¹ rolê w tym zakresie odegra³a encyklika Rerum novarum (1891) Leona XIII, która

odnosi siê do idei w³asno�ci prywatnej, akcentuje idee sprawiedliwo�ci spo³ecznej i okre�la

wp³yw pañstwa na dobro ogó³u. Postuluje ona wspó³pracê jako istotê ¿ycia gospodarczego.

Pañstwo powinno troszczyæ siê o dobro ogó³u, co oznacza opiekê nad warstwami najs³abszymi

ekonomicznie, ale nie mo¿e zmniejszaæ aktywno�ci jednostki. Przyjêto zatem zasadê ograniczonej

interwencji pañstwa ze wzglêdu na dobro ogó³u, obejmuj¹cej m.in.: ochronê w³asno�ci prywatnej,

pracy, ochronê kobiet i dzieci przed wyzyskiem pracodawców, zasadê sprawiedliwej p³acy.

Problematyka ta zosta³a podjêta tak¿e w Quadragesimo anno (1931)2 Piusa XI, w której zwró-

cono uwagê na pomocniczy charakter interwencji pañstwa i uznanie pierwszeñstwa inicjatywy

oddolnej. Pañstwo powinno zapewniaæ funkcje kontrolne, kierownicze, motywacyjne oraz zwi¹-

zane z karaniem nadu¿yæ.

W encyklice Mater et Magistra (1961) Jana XXIII podkre�lana jest konieczno�æ realizacji

przez pañstwo wspólnego dobra oraz konieczno�æ przestrzegania praw i obowi¹zków okre�la-

j¹cych porz¹dek miêdzy lud�mi, opartych na odpowiedzialno�ci, prawdzie, wolno�ci i sprawie-

dliwo�ci, m.in.:

1. prawa do ¿ycia i godnej stopy ¿yciowej,

2. prawa do prawdy,

3. prawa do wolnego wyboru stanu cywilnego i swobody ¿ycia rodzinnego,

4. prawa do godziwych warunków pracy,

5. prawa do podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej,

6. prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia,

7. prawa do w³asno�ci prywatnej,

8. prawa do zrzeszania siê,

9. prawa do migracji,

10. prawa do udzia³u w ¿yciu publicznym.

Interwencja pañstwa powinna ograniczaæ siê do popierania, pobudzania, koordynowania,

pomocy i uzupe³niania podejmowanych inicjatyw indywidualnych.

W Laborem exercens z 1981 r. Jan Pawe³ II podkre�la, ¿e praca ludzka stanowi klucz do

rozwi¹zania kwestii spo³ecznej. Pañstwo powinno planowaæ i organizowaæ zatrudnienie, a bez-

robocie wymaga przeciwdzia³ania. Obowi¹zkiem pracodawcy za� jest stwarzanie godziwych

warunków pracy oraz sprawiedliwe wynagradzanie.

W kolejnej encyklice Solilicitudo rei socialis z 1987 r. Jan Pawe³ II krytykuje cywilizacjê

konsumpcji. Podkre�la w niej, ¿e rzeczywisty rozwój nie powinien byæ redukowany do wymia-

ru ekonomicznego; oznacza on poszanowanie i realizacjê praw cz³owieka, a istotn¹ w nim rolê

odgrywa zasada solidarno�ci � wola zaanga¿owania siê na rzecz dobra wspólnego. Jan Pawe³ II

zauwa¿a, ¿e ograniczanie prawa do inicjatywy gospodarczej niszczy przedsiêbiorczo�æ, która

jest wa¿na nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale tak¿e ogólnospo³ecznym.

2 Por. J. Karp, Rola zasady subsydiarno�ci we wspó³czesnym pañstwie [w:] Prawo i ustrój Rzeczypospo-
litej Polskiej w perspektywie integracji z Uni¹ Europejsk¹, M. Grzybowski, M. Berdel-Dudziñska (red.),

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania, Rzeszów 2002.

MONIKA BOROWIEC
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Podobnie w Centesimus annus z 1991 r.3 Jan Pawe³ II krytykuje model spo³eczeñstwa kon-

sumpcyjnego pomijaj¹cego warto�ci duchowe i opowiada siê za nowym modelem spo³eczeñ-

stwa, w którym istnia³aby wolno�æ pracy, uczestnictwo i przedsiêbiorczo�æ. Istotnym sk³adnikiem

wolnego rynku, bez którego nie móg³by on spe³niaæ swojej roli, jest wolna przedsiêbiorczo�æ.

Podkre�la równie¿, ¿e idea³y demokracji wymagaj¹ oparcia na prawach cz³owieka chronionych

przez pañstwo, które ma gwarantowaæ bezpieczeñstwo w dzia³alno�ci gospodarczej oraz stoso-

waæ zasadê pomocniczo�ci poprzez tworzenie warunków dla inicjatyw oddolnych. Jednostka

powinna byæ odpowiedzialna za w³asny rozwój. Jan Pawe³ II akceptowan¹ przez Ko�ció³ postaæ

kapitalizmu nazywa �ekonomi¹ przedsiêbiorczo�ci�, która w encyklice tej okre�lana jest jako

system ekonomiczny uznaj¹cy podstawow¹ i pozytywn¹ rolê przedsiêbiorstwa, w³asno�ci pry-

watnej i wynikaj¹cej z niej odpowiedzialno�ci �rodków produkcji (Zboroñ 1998).

Wspó³cze�nie w nauce spo³ecznej Ko�cio³a przyjmuje siê podstawowe zasady odnosz¹ce siê

do godno�ci cz³owieka i przeciwstawiaj¹ce siê wszelkim form¹ dyskryminacji. Oto zasady nauki

spo³ecznej Ko�cio³a:

1. zasada dobra wspólnego � oznacza, ¿e w³adze publiczne powinny dzia³aæ na korzy�æ wszyst-

kich obywateli, a polityka spo³eczna � harmonizowaæ czêsto sprzeczne interesy 4;

2. zasada solidarno�ci � oznacza mocn¹ i trwa³¹ wolê anga¿owania siê na rzecz wspólnego

dobra i odpowiedzialno�æ wszystkich za wszystkich5;

3. zasada pomocniczo�ci � oznacza pierwszeñstwo inicjatywy oddolnej, która chroni autonomiê

i podmiotowo�æ wspólnot lokalnych. Zamiast postaw roszczeniowych wskazuje ona, ¿e roz-

wi¹zywanie problemów zale¿y przede wszystkim od indywidualnej zaradno�ci, aktywno�ci,

inicjatywy i zdolno�ci jednostek6;

4. zasada uczestnictwa � uczestnictwo pojmowane jest jako szansa realizacji praw cz³owieka,

wyra¿a bowiem jego godno�æ i wolno�æ oraz umo¿liwia rozwój7;

5. zasada proporcjonalnego rozwoju � zak³ada równomierny i harmonijny rozwój umo¿liwia-

j¹cy ludziom realizacjê ich szans rozwoju.

Zasady te pozostaj¹ w zwi¹zku z aksjologi¹, z warto�ciami prawdy, wolno�ci, sprawiedliwo-

�ci, solidarno�ci, pokoju i mi³o�ci, wskazuj¹c na pierwszeñstwo etyki przed technik¹ (Auleytner

2002). Zapewnienie sprawiedliwo�ci spo³ecznej przez spo³eczeñstwo dokonuje siê wtedy, gdy

respektuje ono godno�æ i prawa ludzkie (Kompendium Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego
2005). Sprawiedliwo�æ spo³eczna zosta³a uszczegó³owiona w postaci szeregu zasad konstytu-

cyjnych, bêd¹cych fundamentem pañstwa demokratycznego (Karp 2004). Zasady te wyra¿aj¹

warto�ci, które powinny byæ chronione w ka¿dej sferze ¿ycia: osobistej (np. prawo do ¿ycia,

3 Por. o. dr M. Ziemba, rozprawa doktorska Ko�ció³ wobec demokratycznego kapitalizmu w �wietle ency-
kliki �Centesimus Annus�.
4 Wed³ug Kompendium Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (2005, s. 133): �Dobro wspólne obejmuje:

poszanowanie i popieranie podstawowych praw osoby ludzkiej; dobrobytu, czyli wzrostu dóbr ducho-

wych i ziemskich poszczególnych ludzi i spo³eczno�ci; pokoju i bezpieczeñstwa wszystkich�.
5 Por. B. Sutor, Etyka polityczna, �Kontrast� Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994.
6 Wed³ug Kompendium Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (2005): �Zasada pomocniczo�ci polega na

nieingerowaniu spo³eczno�ci wy¿szego rzêdu w wewnêtrzne sprawy spo³eczno�ci ni¿szego rzêdu, po-

zbawiaj¹c j¹ kompetencji, lecz na wspieraniu w razie konieczno�ci�.
7 Wed³ug Kompendium Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (2005): �Solidarno�æ przejawia siê przede

wszystkim w sprawiedliwym podziale dóbr, w wynagrodzeniu za pracê oraz zak³ada wysi³ek na rzecz

bardziej sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego�.

Etyczne aspekty globalizacji w procesie kszta³towania przedsiêbiorczo�ci
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wolno�æ s³owa, wolno�æ wyznania), politycznej (np. prawo do zrzeszania siê, udzia³u w ¿yciu

publicznym), ekonomicznej (np. wolno�æ dzia³alno�ci gospodarczej, ochrona w³asno�ci) oraz

socjalnej (np. nadzór pañstwa nad warunkami wykonywania pracy).

Kwestia etycznego wymiaru globalizacji zosta³a szeroko omówiona na VII Sesji Plenarnej Papie-

skiej Akademii Nauk Spo³ecznych w Watykanie, 27.04.2001 r. Przyjêto, ¿e globalizacja nie jest

a priori ani dobra, ani z³a; bêdzie taka, jak¹ uczyni¹ j¹ ludzie8. Podkre�lano, ¿e ¿aden system nie jest

celem samym w sobie i ¿e globalizacja, jak ka¿dy inny system, musi s³u¿yæ cz³owiekowi, solidarno-

�ci i dobru wspólnemu. Powszechne dobro wymaga, aby wewnêtrzna logika rynku podlega³a

pewnym mechanizmom kontrolnym i aby respektowa³a podstawowe warto�ci ludzkie i dobro

wspólne. Afirmacja pierwszeñstwa etyki odpowiada zasadniczej potrzebie cz³owieka i ludzkiej

wspólnoty. Warto�ci etyczne nie mog¹ podlegaæ dyktatowi nowych wynalazków, techniki ani

wydajno�ci, s¹ bowiem zakorzenione w samej naturze cz³owieka, a etyka nie mo¿e byæ usprawie-

dliwieniem ani uzasadnieniem systemu, ale powinna byæ zabezpieczeniem wszystkiego, co ludzkie

w ka¿dym systemie.

Podstawowe zasady etyczne w procesie globalizacji polegaj¹ zatem:

� �po pierwsze na niezbywalnej warto�ci cz³owieka, która jest �ród³em wszelkich praw ludz-

kich i wszelkiego ³adu spo³ecznego. Cz³owiek musi byæ zawsze celem, a nie �rodkiem, pod-

miotem, a nie przedmiotem ani towarem rynkowym;

� po drugie, na warto�ci ludzkich kultur, których ¿adna w³adza nie ma prawa lekcewa¿yæ ani tym

bardziej niszczyæ � globalizacja nie mo¿e byæ now¹ postaci¹ kolonializmu, musi respektowaæ

wielo�æ kultur, które w ramach powszechnej harmonii narodów s¹ jakby ró¿nymi kluczami

interpretacyjnymi ludzkiego ¿ycia� (ks. Mariañski 2003, s. 61).

Ludzko�æ wkraczaj¹ca w erê globalizacji nie mo¿e siê obej�æ bez wspólnego kodeksu etyczne-

go, przy ca³ej ró¿norodno�ci form kultury istniej¹ bowiem uniwersalne warto�ci ludzkie, które

nale¿y stawiaæ na pierwszym planie, jako wiod¹c¹ si³ê wszelkiego rozwoju i postêpu. Ju¿ pod-

czas V Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Nauk Spo³ecznych 6.03.1999 r. Jan Pawe³ II

podkre�la³, ¿e �globalizacja ekonomii i pracy wymaga tak¿e globalizacji odpowiedzialno�ci9.

Jak przyjmuje A. Adamus-Matuszyñska (1999), etyka polega na okre�laniu dobra i z³a, formu-

³owaniu regu³ u³atwiaj¹cych dokonywanie wyborów, wskazywaniu elementów ¿ycia spo³ecz-

nego wymagaj¹cych szczególnej troski spo³ecznej, ochraniaj¹cych jednostkê i jej godno�æ przed

krzywd¹, niedostatkiem, brakiem równo�ci czy sprawiedliwo�ci. Powinna zatem regulowaæ dzia-

³ania spo³eczne oraz wskazywaæ �ród³a i sposoby unikania niebezpieczeñstw.

Etykê biznesu mo¿na definiowaæ jako regu³y, standardy postêpowania i kodeksy lub zasady,

które dostarczaj¹ wskazówek, jak uczciwie postêpowaæ w dzia³alno�ci gospodarczej (Hansen

1993). Etyka biznesu k³adzie nacisk na znaczenie praw cz³owieka akceptowanych niezale¿nie od

przynale¿no�ci narodowej, kulturowej czy religijnej, okre�lonych w Deklaracji Praw Cz³owieka

oraz zapisanych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, takich jak prawo do wolno�ci

s³owa i zrzeszania siê, migracji, w³asno�ci, sprawiedliwych s¹dów, niedyskryminacji, utrzymania

siê przy ¿yciu, uczestnictwa w ¿yciu politycznym, bezpieczeñstwa. Obowi¹zki miêdzynarodowe-

go biznesu obejmuj¹ (De George 1993):

1. szanowanie praw cz³owieka,

2. szanowanie lokalnej kultury,

3. niewyrz¹dzanie �wiadomej szkody,

8 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/globalizacja_27042001.html
9 �L�Osservatore Romano�, 5�6/1999, s. 55.
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4. wytwarzanie wiêkszej ilo�ci dóbr ni¿ szkód dla kraju goszcz¹cego oraz uczestniczenie w jego

rozwoju,

5. wspó³pracê z lokalnym rz¹dem,

6. uczciwe op³acanie podatków,

7. uznawanie kontroli firm,

8. zabezpieczanie ryzykownych zasobów,

9. odpowiedzialne i uczciwe stosowanie ryzykownych technologii transferowanych do krajów

s³abiej rozwiniêtych.

Przedsiêbiorca zatem, dokonuj¹c wyborów ekonomicznych, powinien analizowaæ pod wzglê-

dem moralnym zarówno swoje cele, jak i �rodki (Klimczak, 1999). Powinien charakteryzowaæ siê

uczciwo�ci¹, sprawiedliwo�ci¹, m¹dro�ci¹, empati¹, przeciwstawianiem pokusom sukcesu i ³a-

twego zysku, szacunkiem dla cz³owieka, odpowiedzialno�ci¹, opanowaniem, przezorno�ci¹. Po-

dobnie K. Davis i R. Blomstrom (1975) podkre�laj¹ obowi¹zek podejmowania decyzji i dzia³añ,

które nie tylko przyczyniaj¹ siê do powiêkszania w³asnych zysków, ale równie¿ do pomna¿ania

dobrobytu spo³ecznego oraz zapobiegania zjawiskom negatywnym. Równie¿ J. Dudek (2003),

nakre�laj¹c wzór osobowy przedsiêbiorcy, wymienia nastêpuj¹ce jego cechy: odpowiedzial-

no�æ, przestrzeganie wskazañ etyki, kompetencje zawodowe, szerokie aspiracje intelektualne po-

zwalaj¹ce na nowatorskie dzia³ania i my�lenie perspektywiczne, wysoki poziom kultury

osobistej. Normy moralne, jak sprawiedliwo�æ, prawdomówno�æ i uczciwo�æ, powinny wiêc

regulowaæ ¿ycie gospodarcze (Nawara 1999). W kszta³towaniu postaw etycznych m³odych ludzi

konieczne jest zatem podkre�lanie skutków nieetycznych zachowañ poszczególnych uczestni-

ków ¿ycia gospodarczego, dla pracodawcy, przedsiêbiorstwa, pracowników, klientów, spo³ecz-

no�ci lokalnych oraz funkcjonowania gospodarki, poniewa¿ od procesu edukacyjnego w istotnym

stopniu zale¿y wykorzystanie szans zwi¹zanych z nasilaniem siê procesów globalizacji.
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Ethical Aspects of the Globalization

in the Process of Shaping the Entrepreneurships

The progressive process of globalization influences on polarization of the world in decisive

degree and differentiates the quality of life in more and more greater range. It is important to

make wide studies connected with limiting these unprofitable present trends, basing on rules of

ethics, which should direct oneself life. Special meaning has education of entrepreneurship in

this regard. According to author consequences of globalization should be talked over in light of

ethical rules and social science, when we should turn attention to odds and attitudes of ethical

businessmen. The chances connected to processes of globalization depend on forming ethical

attitudes in education.
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