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Etyka biznesu a naganne powszechne praktyki

Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jak fi rmy mają się 
zachowywać w przypadku, gdy w ich otoczeniu zostały przyjęte jako do-
puszczalne pewne praktyki, które na ogół są wartościowane moralnie nega-
tywnie. Argumenty tutaj nie odnoszą więc do modelowej sytuacji, w której:

1. Powszechnie przyjęte i akceptowane są moralnie naganne praktyki.
2. Firmy nie są w stanie przetrwać, nie angażując się w praktyki wymie-

nione w punkcie pierwszym.
Jako przykłady takich praktyk można wymienić: fałszowanie ksiąg ra-

chunkowych (w różnym stopniu, od niewielkiego, po bardzo poważne, 
manipulacje w negocjacjach (ewentualnie w marketingu – jak było przed 
chwilą powiedziane) oraz praktyki korupcyjne. Odnośnie do fałszerstw księ-
gowych, Ian Griffi th zauważa następujące zjawisko dotyczące spółek funk-
cjonujących w Wielkiej Brytanii:

Każda spółka w kraju w jakiś sposób preparuje dane o swoich zyskach. 
Każdy zestaw publikowanych sprawozdań rachunkowych opiera się 
na danych księgowych, które zostały celowo lekko „przyprawione” 
albo wręcz zupełnie sfałszowane. Wszystkie dane liczbowe, którymi 
dwa razy do roku karmi się inwestorów, są zmieniane w celu ochrony 
winnych. (…) każdy godny szacunku księgowy potwierdzi, że nie są 



242

to zarzuty bezpodstawne. Nie podlega dyskusji zakres i w ogóle ist-
nienie tych krętactw korporacji, można by się tylko spierać o sposób 
ich opisywania. Takie wyrażenia jak „fałszowanie ksiąg”, preparo-
wanie sprawozdań rachunkowych” i „nadużywanie przez korporacje 
zaufania, tych którzy im zawierzyli”, mogą wywoływać dezaprobatę 
wtedy, kiedy skłaniają do wniosku, że w poświęcaniu czasu na takie 
„zabawy” jest coś nielegalnego. W istocie rzeczy to oszukaństwo jest 
w najlepszym guście. Jest ono absolutnie usankcjonowane1.

Niestety brakuje danych pokazujących stopień podobnego „ubarwiania” 
danych księgowych. W rozmowach z polskimi przedsiębiorcami bardzo czę-
sto można usłyszeć, w jaki sposób próbują oni zwieść odbiorców sprawozdań 
fi nansowych – czy to inwestorów, czy też urząd skarbowy. Praktyka „lek-
kiego fałszowania” dokumentów fi nansowych jest powszechnie uznawana 
za dopuszczalną, powszechnie stosowana. Za niedopuszczalne są uważane 
jedynie wielkie fałszerstwa, znacznie wykraczające poza przyjętą normę.

Innym przykładem jest korupcja. W przypadku fi rm działających w kraju, 
w którym łapownictwo i inne formy korupcji są powszechne i uznawane za 
normalne (dopuszczalne moralnie). Zgodnie z raportem Transparency Inter-
national, istnieją państwa, w których jest ona normą (można przyjąć, iż takie 
państwa to te, gdzie indeks postrzegania korupcji jest poniżej 3, np. Azerbej-
dżan, Sudan, Filipiny, Ekwador czy Rosja)2. W państwach tych praktyki ko-
rupcyjne (nie polegające tylko na łapówkarstwie) można uznać za usankcjo-
nowany sposób prowadzenia biznesu. Sytuacja taka odpowiada założeniom 
1 i 2 przyjętym na początku tekstu.

Trzecim rodzajem przyjętych powszechnie praktyk moralnie nagannych 
są negocjacje, a dokładniej rzecz biorąc – stosowane powszechnie mani-
pulacyjne strategie negocjacyjne. W olbrzymiej części opierają się one na 
umiejętności wprowadzenia partnera w negocjacjach w błąd. Za Robertem 
Rządcą i Pawłem Wujcem można przytoczyć przykłady takich „zagrywek”: 
eskalacja żądań, taktyka salami, nieujawniony brak uprawnień negocjatora 
do podejmowania decyzji, dobry i zły policjant, podstawianie odpowied-
nio spreparowanych danych i tym podobne3. Negocjatorzy są uczeni odpo-
wiedniego „podchodzenia” rozmówcy, tak by nie ujawnić mu całej prawdy 
o własnych możliwościach negocjacyjnych, a jednocześnie rozpoznać jego 

1 Griffith, 1999: 372–373.
2 Por. Denker 2008: 27.
3 Por. Rządca, Wujec 1998: 141–152.
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możliwości. Praktyki te są akceptowane, a negocjatorzy cenieni za to, iż po-
trafi ą zarazem manipulować, jak i bronić się przed manipulacjami drugiej 
strony. Jednocześnie użycie rozmaitych technik, taktyk czy całych strategii, 
zawierających manipulację nie jest uważane za rzecz naganną. Co więcej, 
jak zauważa J. Jackson:

(…) rezygnując ze zwyczajowej strategii negocjacyjnej, raczej nie 
wzbudzisz zaufania, ale pogardę i nieufność: nie bierzesz udziału 
w grze, w której powinieneś brać udział. Targując się i nie oszuku-
jąc, daleko bardzie podkopiesz zaufanie, niż posługując się taktyką 
kłamstw4.

Przykładem niech będzie „archetypowy” sprzedawca używanych samo-
chodów oszukujący klienta. Brak oszustw co do rzeczywistej kondycji sa-
mochodu może doprowadzić do zamknięcia komisu. Oto kolejny przykład 
powszechnie usankcjonowanej, nagannej moralnie praktyki.

Bazując na przyjętych założeniach oraz opisanych przykładach moralnie 
nagannych praktyk, należy się zastanowić, jak w takim środowisku powinny 
funkcjonować przedsiębiorstwa. Propozycje płynące ze strony etyki można 
z grubsza podzielić na dwie klasy – absolutystyczną w stosunku do warto-
ści moralnych (a zatem nieprzyjmującą kompromisów), oraz adaptatywną 
do sytuacji, a więc bliższą etyce obowiązków warunkowych (prima facie). 
Propozycja absolutystyczna żąda od fi rmy przestrzegania przyjętych norm 
moralnych bez względu na uwarunkowania płynące z otoczenia. Nietrudno 
odgadnąć, że taka postawa nie jest popularna wśród praktyków biznesu. Fir-
ma, która trzymałaby się sztywnych zasad moralnych (nie dawaj łapówek, 
nie fałszuj raportów księgowych, nie manipuluj podczas negocjacji i tym po-
dobne), dosyć szybko straciłaby możliwość konkurowania z fi rmami, które, 
nawet w umiarkowanym stopniu, praktyki te zdecydowałyby się stosować. 
(Można domniemywać, że przedsiębiorstwa, które stosowałyby je w stopniu 
nadmiernym, zapewne zostałyby wcześniej wyeliminowane z rynku przez 
wymiar sprawiedliwości). Sytuacja przypominać może schemat „dylematu 
więźnia” – bardziej opłaca się być uczciwym w dłuższej perspektywie, jed-
nak, skoro utrwalone zostały praktyki polegające na postępowaniu nieuczci-
wym, ignorując ten fakt, można ponosić znaczne koszty związane z działal-
nością moralnie właściwą. Przypomina to działanie w nieparetooptymalnej 

4 Jackson 1998: 186–187.
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równowadze Nasha – racjonalnie jest, przewidując nieetyczne zachowania 
innych, samemu również zachowywać się nieetycznie5.

Sama jednak racjonalność instrumentalna jakiegoś działania nie ozna-
cza jego pozytywnej wartości etycznej. Należy więc zastanowić się nad 
argumentami przemawiającymi za działaniem zgodnie z niemoralnymi po-
wszechnymi praktykami, i zarazem usprawiedliwiającymi takie zachowanie. 
Zostaną przedstawione dwa takie argumenty – jeden jako podstawę bierze 
fakt, że wszyscy tak robią, drugi natomiast akcentuje możliwość działania 
w samoobronie.

Jako pierwszy zostanie omówiony argument opierający się na przekona-
niu „wszyscy tak robią”. Jest to argument rozważany przez Rolanda M. Gre-
ena. Zauważył on, że argument ten jest często używany w dyskusjach przez 
studentów, chcących uzasadnić pewne nie zawsze moralnie wartościowe 
postępowanie6. Skoro więc stwierdzenie „wszyscy tak robią” jest używane 
jako usprawiedliwienie działań, Green sformułował pięć warunków, które 
muszą zostać spełnione, aby tak faktycznie było:

Warunki pozwalające postępować zgodnie ze szkodliwą, lecz rozpo-
wszechnioną praktyką:
1. Rezygnacja z tej praktyki w sposób konieczny spowoduje tobie 
(lub tym, o których się troszczysz lub za których jesteś odpowiedzial-
ny), poważaną krzywdę bądź stratę.
2. Twoje postępowanie zgodne z tą praktyką nie przyniesie również 
znacząco więcej krzywdy lub strat innym.
3. Twoje postępowanie zgodne z tą praktyką nie spowoduje, że inni 
będą postępować zgodnie z nią, w sposób przynoszący równie wiel-
ką, bądź większą szkodę i stwierdzenie to będzie prawdziwe, jeżeli 
wiedza o twoim postępowaniu dotrze do opinii publicznej.
4. Twoje postępowanie niezgodne z omawianą praktyką nie spowo-
duje, że inni przestaną postępować zgodnie z nią, i stwierdzenie to 
będzie prawdziwe, jeżeli wiedza o twoim postępowanie dotrze do 
opinii publicznej.
5. Twoje decyzja o niepostępowaniu zgodnie z tą praktyką nie spo-
woduje w sposób konieczny, że inni będą postępować zgodnie z nią 
w sposób, który przyniósłby więcej szkody niż twoje postępowanie 
zgodne z daną praktyką, i stwierdzenie to będzie prawdziwe, jeżeli 
wiedza o twoim postępowaniu niezgodnym z dana praktyką dotrze do 
opinii publicznej.7

5 Por. Straffin 2004: 85.
6 Por. Green 1991: 201.
7 Green 1991: 77.
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Z przedstawionych warunków wynika, że sytuacja, w której dozwolo-
ne jest podporządkowanie się dla przykładu żądaniu korupcyjnemu, to taka, 
w której: (1) korupcja jest naturalnym składnikiem transakcji na rynku, przez 
co fi rma, która nie płaci łapówek, jest zeń wypierana, lub odmowa zapłaty 
spowoduje wejście na rynek fi rmy, która nie przestrzega zasad moralnych. 
Warunek (2) mówi, że praktyka jest na tyle rozpowszechniona, że jednora-
zowe podporządkowanie się jej nie spowoduje dużych konsekwencji (nie 
będzie efektu równi pochyłej) – będzie postępowaniem „typowym”, nie 
wpłynie istotnie na poprawę losu poszkodowanych przez naganne praktyki. 
Warunki (3) i (4) wymagają swoistej „bezsilności” fi rmy w kontekście kształ-
towania zachowań publicznych – postępowanie danego przedsiębiorstwa nie 
ma żadnego wpływu na możliwe zmiany bądź utrwalenie danej praktyki, 
nawet w przypadku jej ujawnienia. Warunek (5) wskazuje, że niezależnie 
od rezygnacji z podporządkowania się wymogom złej praktyki, inni uczest-
nicy rynku będą postępować zgodnie z nią, co więcej, ich czyny mogą być 
bardziej szkodliwe niż postępowanie naszej fi rmy. (W przypadku tego ostat-
niego warunku wydaje się pobrzmiewać jeszcze norma minimalizacji szkód, 
wywoływanych przez złe postępowanie – ja zrobię coś źle, ale jak zrobią to 
inni, to będzie jeszcze gorzej). Zgodnie z koncepcją Greena jedynie łączne 
występowanie wszystkich tych warunków może usprawiedliwić podporząd-
kowanie się negatywnym a rozpowszechnionym moralnie praktykom.

Roland Green przedstawia następującą sytuację, w której fi rma jest 
uprawniona do działania korupcyjnego na podstawie usprawiedliwienia 
„wszyscy tak robią”:

Przykład dotyczy małej firmy, dla której sprawą życia i śmierci jest 
wejście na rynek filipiński. Rząd Filipin zamówił w tej firmie dosta-
wę kilku komputerów typu mainframe. Komputery przypłynęły, lecz 
są przetrzymywane w porcie przez miejscowy urząd celny. Do władz 
firmy dociera informacja, że powodem przetrzymywania towaru jest 
żądanie przez celników łapówki za zgodę na rozładunek. Żądana 
suma nie jest wygórowana, ale płacenie łapówek jest w danej firmie 
uważane za nieetyczne. Można się spodziewać, że w ciągu kilku tygo-
dni władze państwowe zaczną naciskać na celników, aby zezwolili na 
rozładunek. Płatność nastąpi dopiero po otrzymaniu towaru. Firma 
sprzedająca jest na granicy płynności finansowej i ponosi znaczne 
straty z każdym dniem. Brak zapłaty za kontrakt dla Filipin może 
spowodować jej upadek8.

8 Por. Green 1991: 83.
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W powyższym przykładzie, fi rma spełnia warunek (1) – niezapłacenie ła-
pówki spowoduje duże koszty i stawia ją na granicy upadłości. W przypadku 
warunku (2) widać, że fi rma ani nieuczciwie nie wygra przetargu, ani też nie 
zaszkodzi konkurencji bądź innym ludziom. Ten warunek jest również speł-
niony. Podobnie dzieje się z warunkami (3) i (4) – fi rma jest niewielka, ma 
małą siłę oddziaływania i niewielkie są szanse, że jej postępowanie utrwali 
lub spowoduje zmianę praktyk panujących na Filipinach. Podobnie w przy-
padku warunku (5) – rezygnacja z zapłacenia łapówki nie spowoduje, że na 
rynek wejdzie inne przedsiębiorstwo, które będzie postępować bez skrupu-
łów, powodując złe konsekwencje działań. Omawiana fi rma nie przyczyni 
się pośrednio do spowodowanie większego zła. Tak więc w danym przypad-
ku fi rma może zapłacić łapówkę na podstawie usprawiedliwienia „wszyscy 
tak robią” rozumianego zgodnie z warunkami Greena.

Warunki Greena spotkały się z krytyką. Richard de George stwierdza, 
że jest to „ograniczony utylitaryzm czynów” – jego ograniczenie polega na 
zezwalaniu na czyny, które niekoniecznie maksymalizują korzyść – ale na 
pewno zmniejszają szkody9. Zauważa, że warunki te stosują się prawie wy-
łącznie do niewielkich podmiotów gospodarczych – każdy większy podmiot 
albo nie będzie musiał brać udziału w omawianych praktykach, ponieważ nie 
przyniesie mu to wielkich strat, albo też wiadomość o stosowanych przezeń 
niewłaściwych choć powszechnych praktykach w widoczny sposób negatyw-
nie wpłynie na postępowanie innych. Wskazuje na to również potrzeba pod-
dawania czynów społecznemu osądowi, czyli brania pod uwagę konsekwen-
cji ujawnienia danego postępowania. Co więcej, wydaje się że na podstawie 
warunku (1) fi rmy źle zarządzane mogą uniknąć efektów złego zarządzania 
(upadłości, redukcji zatrudnienia, restrukturyzacji) poprzez płacenie łapó-
wek. Zdobycie większych kontraktów umożliwi im otrzymanie funduszy na 
dalszą nieefektywną egzystencję. Richard de George zauważa, że przyjęcie 
takiego usprawiedliwienia godzi w fundamentalne poczucie sprawiedliwości. 
Ponadto de George nie zgadza się z zezwoleniem na czynienie mniejszego zła 
w miejsce większego – zgodnie z warunkiem (5). Oznaczałoby to, że fi rma 
mogłaby płacić łapówki, jeżeli jej konkurencja ma mniej skrupułów niż ona 
i jest gotowa zaangażować się w jeszcze mniej moralnie wartościowe prakty-
ki. Komentując przytoczony przykład, de George zauważa, że nie uwzględ-
niono w nim istotnego warunku, czyli wiedzy fi rmy w momencie podpisywa-

9 George 1991: 96.
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nia kontraktu. Jeżeli przedsiębiorcy byli świadomi, że dla sfi nalizowania tej 
umowy konieczna będzie łapówka, nie powinni w ogóle się w nią angażować, 
zamiast poszukiwać usprawiedliwień typu „wszyscy tak robią”.

Roland Green, odpowiadając na zarzuty de George'a, zauważa, że kry-
tyk rozpatrywał jego warunki rozdzielnie, tymczasem należy je rozpatrywać 
łącznie dla każdego przypadku. Przedstawione zarzuty odnoszą się do po-
jedynczej aplikacji jednego z kryteriów, nie zaś do stosowania wszystkich 
naraz. Odpowiadając na zarzut argumentowania z pozycji „ograniczonego 
utylitaryzmu”, Green zauważa, że nie wszystkie systemy etyczne, które 
w momencie podejmowania decyzji biorą pod uwagę konsekwencje, stają 
się przez to od razu utylitarystyczne. Zalecane przez Greena porównanie 
krzywd, które mogą wystąpić po wyborze jednej z dróg postępowania, nie-
koniecznie jest od razu rachunkiem utylitarystycznym. Uważa, że warunek 
ten musi być spełniony, jeżeli bierze się pod uwagę poddanie pod osąd pub-
liczny głoszonych tez. Ponadto zauważa, że odwoływanie się do osądu pub-
licznego oznacza zaufanie potocznym intuicjom, czego utylitaryzm często 
nie czyni, wskazując na obowiązek maksymalizacji dobrobytu.

Zarzuty odnoszące się do „testu publiczności” odpiera poprzez wskaza-
nie innego celu niż de George. Celem publicznego osądu nie jest badanie 
możliwych konsekwencji jawności czynu, ale sprawdzenie, w jaki sposób 
dany czyn zostanie osądzony przez opinię publiczną pod względem moral-
nym. Test publiczności polega więc na liczeniu się z oceną ogółu, nie zaś na 
ważeniu konsekwencji czynu.

Odpowiadając na zarzuty dotyczące braku równych norm dla dużych i dla 
małych fi rm bądź też dla fi rm lepiej i gorzej zarządzanych, Green stwierdza, 
że w tym przypadku również nie należy zapominać o warunku łącznego roz-
patrywania podanych kryteriów. Nie godzi się z konkluzją, że mała, niewiele 
znacząca fi rma mogłaby dawać łapówki, co byłoby zakazane fi rmie dużej. 
Przy dodatkowym założeniu, że łapówka umożliwia zdobycie przewagi ryn-
kowej (na przykład dużego kontraktu), stwierdza:

Przyzwolenie firmom małym lub posiadającym niewielki udział 
w rynku na dawanie łapówek spowoduje albo wypchnięcie dużych 
przedsiębiorstw z rynku, albo powszechne (przez dużych i małych) 
przyjęcie niewłaściwych praktyk. Taki stan rzeczy oznacza naru-
szenie warunków (3) i (4), a zatem stanowi podstawę, by zabronić 
małym firmom współudziału w korupcji10.

10 Green 1991: 206.
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Green twierdzi, że o ile jeden z jego warunków zezwoliłby fi rmie na zaan-
gażowanie w praktyki korupcyjne, przestrzeganie pozostałych stanowiłoby 
wystarczającą barierę, aby tego prawa nie nadużywać. Niekiedy wycofanie 
się z nagannych praktyk spowodowałoby większe szkody niż ich przestrze-
ganie – na przykład w przypadku fi rmy, która daje pracę mieszkańcom bied-
nego regionu kraju, jednocześnie płacąc łapówki urzędnikom centralnym, 
aby nie zażądali likwidacji zakładu (przy założeniu, że dane przedsiębior-
stwo nie wykorzystuje w inny sposób swoich pracowników). W takim wy-
padku rezygnacja z negatywnej praktyki oznaczałaby daleko bardziej gorsze 
konsekwencje niż trwanie w niej (i zarazem utrwalanie postaw korupcyjnych 
wśród funkcjonariuszy danego państwa). Taka sytuacja spełniałaby oczywi-
ście warunki Greena.

Pozostają jednak pewne aspekty, na które Green nie jest w stanie odpowie-
dzieć. Co w przypadku, gdy w danej społeczności panuje swego rodzaju „kul-
tura macho” i powszechną praktyką jest molestowanie seksualne w pracy? 
Można wyobrazić sobie sytuację, w której molestowanie byłoby usprawied-
liwione z uwagi na fakt, że „wszyscy tak robią”. Ponadto, takie uzasadnienie 
podążania za nagannymi praktykami nie zawsze wymaga od przedsiębiorców 
nastawienia na promowanie wartości etycznych – mogą po prostu podążać 
za występującymi powszechnie praktykami. Należy więc uznać, że warunki 
Greena nie stanowią dobrego usprawiedliwienia do angażowania się przed-
siębiorstw w powszechnie występujące moralnie praktyki.

Na takie trudności starają się odpowiadać argumenty oparte na zasadzie 
samoobrony. Można wyróżnić dwa rodzaje takich argumentów – oparte na 
obronie wyłącznie „reaktywnej” oraz na obronie „aktywnej”. Obrona reak-
tywna, oparta na etyce obowiązków prima facie jest przedstawiana przez 
Thomasa Carsona. Według niego w przypadku samoobrony:

czyny, które zwykle są prima facie niesłuszne (wrong), przestają 
być niesłuszne (albo są niesłuszne w mniejszym stopniu), jeżeli są 
konieczne, by można było się obronić przed szkodą (harm) spowo-
dowaną celowym wykroczeniem innych ludzi przeciwko moralnym 
normom prima facie11.

Carson stawia dwa warunki stosowaniu techniki samoobrony, poprzez 
zaangażowanie się w powszechną negatywną praktykę: po pierwsze musi 
dojść do naruszenia określonych obowiązków warunkowych wobec bro-

11 Carson, 1993: 326.
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niącego się, po drugie, naruszenie takie prawdopodobnie spowoduje dużą 
szkodę broniącemu się. Dopiero gdy następuje jawne wykroczenie przeciw-
ko istotnym interesom fi rmy, jest ona uprawniona do przekroczenia norm 
moralnych. W sytuacji opisanej przez Greena fi rma komputerowa miałaby 
prawo bronić się przed upadkiem poprzez zapłatę łapówki, jednak, jeżeli 
wiedziała wcześniej o konieczności zaangażowania się w korupcję, powinna 
zrezygnować z udziału w takim rynku.

Inaczej na problem patrzą Gregory Dees oraz Peter Crampton. Autorzy ci 
uważają, że ograniczeni się wyłącznie do reaktywnego angażowania w po-
wszechne praktyki naganne zbytnio osłabia pozycję fi rmy. Jeżeli bowiem 
przyjmie się zasadę, iż pomimo świadomości, że w danym otoczeniu domi-
nują praktyki naganne, przyjmuje się, iż, stosując terminologię z dylematu 
więźnia – pierwszą strategią jest współpracuj, zaś zdradzaj następuje dopiero 
wtedy, gdy druga strona zdradzi. Strategia ta nie jest właściwa w przypadku 
nieparetooptymalnej równowagi Nasha, gdzie strategią dominującą jest za-
wsze zdradzaj. Dlatego też Dees i Crompton proponują trzy zasady, które, po 
pierwsze, mają nie osłabiać początkowej pozycji fi rmy na rynku, po drugie 
zaś – wymagać od niej promowania zasad moralnych. Zasady te to:

Zasada wzajemnego zaufania. Niebezstronnie (unfair) jest wymagać 
od jednostki, aby ponosiła znaczące ryzyko lub narażała się na zna-
czące koszty ze względu na korzyści lub prawa moralne innych, jeżeli 
nie ma ona rozsądnych przesłanek, by sądzić, że odpowiednio inni 
poniosą (lub ponieśliby) to samo ryzyko lub ofiarę.

Zasada skuteczności. Niebezstronnie (unfair) jest wymagać od jed-
nostki, aby poniosła znaczące ryzyko lub narażała się na znaczące 
koszty ze względu na korzyści lub prawa moralne innych, jeżeli 
w stosunku do działania, które powoduje to ryzyko lub koszty, nie 
można się spodziewać, że przyniesie jak zazwyczaj dobry skutek lub 
w przypadku, gdy przyniesie go wyłącznie tym, którzy niezbyt chęt-
nie ponieśliby to samo ryzyko lub koszt12.

Zasada budowania zaufania. Gdy brakuje wzajemnego zaufania lub 
występuje ono w nikłym stopniu, jednostki powinny być gotowe na 
podjęcie niewielkiego ryzyka lub poniesienie niewielkich kosztów 
na rzecz budowy lub wzmocnienia zaufania, dla umożliwienia przy-
szłych działań moralnych13.

12 Dees, Crampton, 1991: 144.
13 Dees, Crampton, 1991: 157.
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Pierwsze dwie zasady pozwalają fi rmie angażować się w moralnie na-
ganne praktyki, o ile może rozsądnie przypuszczać, że konkurencja się w nie 
zaangażuje. Istotną różnicę pomiędzy argumentami Greena stanowi zasada 
trzecia, ustanawiająca obowiązek promowania (niewielkim kosztem) właś-
ciwych postaw moralnych. Przewaga propozycji Deesa i Cramptona nad sa-
moobroną czysto reaktywną przejawia się w braku osłabiania pozycji fi rmy, 
która ją stosuje, lecz pozwala „wyprzedzić” atak. W odniesieniu do przykła-
du fi rmy komputerowej, Dees i Crampton przyzwoliliby na danie łapówki, 
lecz przy jednoczesnym (o czym wcześniej nie było mowy) powiadomieniu 
o tym odpowiednich władz (bądź ostrzeżeniu innych przed trudnościami). 
Trzeci warunek pozwoliłby również na uniknięcie przyzwolenia na molesto-
wanie seksualne w „kulturze macho”. Po pierwsze, nie sposób przyznać, że 
zachowanie zgodnie z standardami tejże specyfi cznej „kultury” mieściłoby 
się w ramach opisywanej samoobrony reaktywnej. Nie spełniałoby wymogu 
przestrzegania Zasady wzajemnego zaufania i Zasady skuteczności. Ponadto 
przeciwstawiałaby się mu również Zasada budowy zaufania. Teoria postępo-
wania oparta na zasadach Deesa i Cromptona wydaje się więc bardziej obie-
cująca pod względem radzenia sobie przez przedsiębiorstwa w sytuacjach 
powszechnie występujących nagannych moralnie praktyk.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż występowanie powszechnych 
nagannych praktyk pozostaje problemem dla fi rm, które mają na uwadze 
przestrzeganie norm moralnych. Proste rozwiązania, polegające na nieanga-
żowaniu się w przedsięwzięcia, które mogą być moralnie wątpliwe, nie roz-
wiązuje problemu. Niekiedy fi rmy mogą być postawione przed faktami do-
konanymi. Warto zwrócić uwagę na proponowane przez Rolanda M. Greena 
warunki angażowania się w negatywne praktyki, jako stanowiące podstawę 
do decyzji o zaangażowaniu się lub nie w taką praktykę. Nie należy jednak 
uważać ich za wystarczające. Konieczne jest uzupełnienie tych warunków 
przez wymóg stosowania ich wyłącznie w ramach aktywnej samoobrony, 
ze szczególnym uwzględnieniem proponowanej przez Deesa i Cramptona 
Zasady budowania zaufania. Dopiero takie połączone zasady pozwolą na 
usprawiedliwione angażowanie się (tam gdzie to konieczne) w naganne mo-
ralnie powszechne praktyki, bez perspektywy nadużyć zarówno możliwości 
samoobrony, jak i argumentu „wszyscy tak robią”.
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Jarosław Kucharski

BUSINESS ETHICS AND COMMON BLAMEWORTHY PRACTICES

S u m m a r y

The aim of this article is to examine how a businessman, who takes care about 
moral considerations should behave in some situations, in which some blameworthy 
common practices are present. There is a dilemma between effi ciency (or even 
continuing existence) of business on one side and moral considerations on the other. 
The proposition formulated by R. M. Green is analyzed and criticized. The „everyone 
is doing it” argument is rejected., as well as the requirements coming from moral 



absolutism. In the end an argument based on writings of T. Carson, J. G. Dees and P. 
C. Crampton, which shows the proper way of moral behaviour where such dilemmas 
are met, is presented.

Key words: blameworthy practices, business ethics, corruption, game theory, 
Pareto’s optimum, Nash equilibrium, fairness


