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1. Wprowadzenie

Aktualność tematu jest oczywista, gdyż obecnie Chiny są drugą go-
spodarką mającą istotny wpływ na losy świata1. Na temat Państwa 
Środka powstaje więc obecnie wiele publikacji, lecz nadal istnieje 
defi cyt uporządkowanej wiedzy o etyce gospodarczej w  Chinach. 
Uzasadnia to potrzebę zajęcia się tą problematyką. W artykule pod-

1 Odnotować można znaczący wzrost wpływu Chin w ONZ w ostatnich latach. W 1995 USA 
wygrywały 50,6 procent głosowań, a w 2005 już tylko 23,6 procent, utracone głosy przeszły 
na rzecz Chin. Chiny odwiedziło, aby złożyć hołd jego przywódcom ponad połowa wszyst-
kich krajów świata, tj. ok. 100. Za: Leonard 2009, s. 232. 
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jęto próbę odpowiedzi na kilka pytań: 1. W jakich etapach rozwijała 
się chińska etyka biznesu 2. Jakie działania zostały tam podjęte 
w ostatnich 20 latach dla rozwoju infrastruktury dla etyki biznesu? 
3. Jakie są zagrożenia i słabe strony oraz szanse i silne strony dla 
etyki biznesu2 w nad Huang Ho i Jangcy?

2. Etapy rozwoju EBz w Chinach

EBz w Chinach rozwijała się w czterech etapach (Lu Xiaohe 1997): do 
1977 roku od 1978–1984, 1985–1994 i od 1995 do chwili obecnej.

Do 1977 roku istniało pełne centralne sterowanie gospodarką. 
W 1978 roku chłopi uzyskali pewną autonomię ekonomiczną oraz 
wprowadzono cztery specjalne strefy ekonomiczne. Spowodowało 
to uwolnienie pokładów ludzkiej energii poprzez usunięcie części 
blokad wcześniejszej ideologii ekonomicznej. Lata 1978–1984 to 
okres przejściowy, eksperymentowanie z gospodarką rynkową.

W 1979 roku w Departament Edukacji Chin wprowadził zarzą-
dzenie o nauczaniu etyki na wydziałach fi lozofi i, a w 1980 r. założo-
no Narodowe Stowarzyszenie Studiów Etycznych. Od 1982 r. zaczę-
ły być publikowane klasyczne prace chińskich jak i  zagranicznych 
autorów dotyczące zagadnień etyki.

W 1984 roku wydano decyzje o reformie systemu ekonomiczne-
go w zakresie rolnictwa przemysłu i handlu. Nastąpiło odejście od 
pełnego centralnego sterowania gospodarką w kierunku gospodarki 
rynkowej. Powstała też nowa specjalna wolnocłowa strefa ekono-
miczna na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. W tym czasie pojawiły się 
też poważne publikacje i powstały podwaliny pod EBz w Chinach.

Najnowszy okres EBz w Państwie Środka rozpoczął się w 1994 
roku i trwa do dziś3. 

2 Dla uproszczenia w dalszej części pracy będę stosował skrót EBz, często stosowany w in-
nych publikacjach tematycznych. 
3 Szerzej na temat historii rozwoju etyki biznesu w Chinach zob. Karczewski 2011, s. 23–25. 
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W tym samym czasie podjęto też wysiłki na rzecz instytucjonali-
zacji EBz w Państwie Środka. Nie bez wpływu na rozwój tej dyscypli-
ny miała japońska i zachodnia etyka biznesu, a także dorobek chiń-
skiej fi lozofi i i etyki.

3. Instytucjonalizacja EBz w Chinach

W 1993 roku w Hunan została zainicjowana szeroka wymiana po-
glądów chińskich naukowców, specjalistów różnych dyscyplin w za-
kresie EBz, jak również międzynarodowa wymiana uczonych chiń-
skich i  japońskich z  zakresu etyki stosowanej. W  rok później 
założono w Uniwersytecie Fudan Centrum Etyki Stosowanej z Wy-
działem Etyki Biznesu. Również w  tym czasie Południowochiński 
Uniwersytet Finansów i Ekonomii powołał do życia Instytut Etyki 
Biznesu oraz otrzymał grant rządowy na projekt studiów w tym za-
kresie. Zainicjowano także kursy EBz na Fudan College Of Business 
Administration i w Chińsko– Europejskiej Międzynarodowej Szkole 
Biznesu w Szanghaju. Wskazane inicjatywy legły u podstaw stwo-
rzenia pierwszego w Chinach prawa pracy w 1995 roku i kolejnych 
działań w  kierunku instytucjonalizacji etyki biznesu w  Chinach. 
W 2001 roku nastąpiło przyjęcie Chin do WTO, co spowodowało, że 
wiele fi rm działających w  Chinach zostało wręcz zmuszonych do 
certyfi kowania standardu SA 8000 (zob. Zhang, Jianping, Wenzing 
2012, s. 20–21). Na bazie tego standardu, a  także standardu ISO 
9000 w Chinach opracowano w 2005 roku rodzimy standard CSC 
9000T. Ponad 200 fi rm działających w Chinach przystąpiło do Glo-
bal Compact4 – biznesu z „ludzką twarzą” – inicjatywy byłego sekre-

4 Zob. www. global compact.org. Wobec tej inicjatywy pojawiają się ostatnio zarzuty z róż-
nych stron, zarówno zwolenników etyki biznesu jak i jej adwersarzy. Zarzuty takie pojawiły 
się np. na ostatnim kongresie ISBEE w Warszawie. Zob. www.youtube.com/watch?v=fheyB-
fHB5Ts, dostęp 18.11.2012. Zarzuty te (np. że zbyt łatwo można przystąpić do Global Com-
pact i trudno zostać „wypisanym” z tej inicjatywy za niespełnianie standardów) odpierane 
są jednak przez jej zwolenników, według których następuje okresowa weryfi kacja fi rm, i te, 
które nie spełniają standardów, muszą z projektu odejść. 
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tarza Generalnego ONZ Koffi  ego Annana. Chiny były pierwszym 
krajem azjatyckim, który przystąpił do tej inicjatywy w 2001 roku, 
a w 2010 założono Network fi rm chińskich skupionych wokół Glo-
bal Compact obejmujący ponad 300 dużych fi rm.

Od 2006 roku organizowane są konkursy CSR w Chinach. Warto 
nadmienić, że w 2004 roku przeprowadzono zmiany w konstytucji, 
wprowadzając m.in. nienaruszalność własności prywatnej, a w roku 
2005 znowelizowano ustawę o ochronie praw kobiet, w której ofi -
cjalnie zakazano molestowania (w Polsce od 2004 r.) Daje się także 
zauważyć wzrastającą czujność konsumentów chińskich i ich wrażli-
wość społeczną związana z  działalnością fi rm w  Chinach, o  czym 
świadczą ich reakcje na działania fi rm po trzęsieniu ziemi w Syczu-
anie w 2009 roku5. W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny 
rozwój etyki biznesu jako dyscypliny naukowej w  Chinach, dzięki 
licznym kontaktom kontakty naukowców chińskich z  ośrodkami 
naukowymi z całego świata6. Rozwój infrastruktury dla EBz w Chi-
nach umożliwiają również centra etyki biznesu np. w Hong Kongu, 
Pekinie czy Szanghaju7, a także wykłady akademickie z zakresu ety-
ki biznesu w  uczelniach ekonomicznych Chin. Odnotować można 
znaczny wzrost liczny publikacji w Chinach na temat etyki biznesu 
i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

5 Firmy, które nie zaangażowały się lub zaangażowały się w zbyt małym stopniu w pomoc 
ofi arom tego trzęsienia ziemi, utraciły zaufanie klientów i odnotowały odczuwalne straty 
fi nansowe związane ze złamaniem lojalności swoich dotychczasowych klientów. 
6 Szczególnie aktywna postawę wykazuje prof. Lu Xiaohe z  Szanghaju obecna wraz 
z 10 innymi naukowcami z Chin w Kongresie ISBEE w Warszawie w 2012 roku zob. fi lm 
http://www.youtube.com/watch?v=fheyBfHB5Ts
7 Zob. Center of International Business Ethics przy Uniwersytecie Międzynarodowego Biz-
nesu i Ekonomii (UIBE) w Pekinie założone 8 grudnia 2004 r., www. cibe.org.cn, a  także 
Honk Kong Ethics Development Centre, http://www.icac.org.hk/hkedc/, dostęp 19.11.2012. 
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Tabela 1. Publikacje na temat CSR w Chinach w latach 1992–2011

Źródło: Zhang, Jianping, Wenzing 2012, s. 20.

4. Zagrożenia dla EBz w Chinach

Etyka biznesu jako praktyka stosowana w przedsiębiorstwach napo-
tyka z różnych względów na całym świecie, także a Chinach, liczne 
przeszkody. Problemy dotyczą przenikających się wzajemnie sfer 
makro, mezo i mikro, a także skali globalnej. Występują przeszkody 
natury ekonomicznej, politycznej, kulturowej, geografi cznej, edu-
kacyjnej i psychologicznej. Wymienić można, nie próbując uszere-
gować w jakieś hierarchie ważności ani nie kategoryzując ich, nastę-
pujące cechy i  wyzwania dla chińskiej gospodarki, które uznać 
można za przeszkody utrudniające rozwój biznesu w ogóle, a odpo-
wiedzialnego biznesu w szczególności: duża energochłonność prze-
mysłu, brak wody pitnej, pustynnienie terenów, pogorszenie się sta-
nu zdrowia społeczeństwa8, dążenie państwa do utrzymywania 
dominującej roli własności publicznej i  jednocześnie do zapewnie-
nia zdrowej konkurencji.

Przedmiotem troski decydentów chińskich jest również to, jak 
pogodzić tworzenie przedsiębiorczym jednostkom warunków boga-

8 Rocznie z powodu schorzeń układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i mózgowo-na-
czyniowego umiera w Chinach ponad 700 tys. ludzi. Zob. Mazur-Kajta 2010, s. 73–88.
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cenia się i  jednocześnie zapewnić, by benefi cjentem systemu była 
jak największa liczba ludzi, a także uchronić środowisko naturalne 
od degradacji. Faktem jest bowiem, że 20 spośród najbardziej zanie-
czyszczonych miast na świecie leży właśnie w Chinach (White 2009, 
s. 78). Kolejny dylemat stwarza konieczność optymalizacji systemu 
zabezpieczeń społecznych. Pojawiają się pytania, na ile ma w tym 
partycypować państwo, na ile fi rma, a na ile sama jednostka. Proble-
mem jest również i to, jak właściwie uwypuklić wartości ekonomicz-
ne, przez kilka dziesięcioleci marginalizowane, a  jednocześnie nie 
dopuścić do zdominowania jednostki przez te wartości, jak zapew-
nić zrównoważony rozwój ekonomiczny i  społeczny, jakie sfery 
urynkowić, a jakie nie. Problemem Chin są także zamknięty system 
bankowy, brak reformy systemu fi nansów. Należy jednocześnie za-
uważyć, że nie borykają się one z takim kryzysem fi nansowym, jaki 
obecnie przeżywa świat Zachodu.

Jeżeli rząd chiński zamierza nie dopuścić do niepokojów społecz-
nych, do 2020 roku państwo powinno zagwarantować ludności 
przechodzącej z rolnictwa do miast 40 mln miejsc pracy rocznie, gdy 
tymczasem możliwości ich wchłonięcia przez przemysł czy usługi 
wynosi około 10 mln rocznie. Napięcia społeczne mogą pojawiać się 
na tle znaczących różnic w rozwoju wybrzeża wschodniego i obsza-
rów centralnych, obszarów miast i wsi, a także ze względu na znacz-
ne rozwarstwienie społeczne. Index Gini (badający nierówności 
społeczne w danym kraju) w Chinach jest niepokojąco wysoki i wy-
nosi około 489. W Stanach Zjednoczonych wynosi on 45, a w Polsce 
około 34. Uznaje się, że index równy 40 jest graniczną liczbą, której 
przekroczenie stanowi zagrożenie dla stabilności społecznej pań-
stwa. Napięcia społeczne w Państwie Środka znajdują swój przejaw 
w strajkach. Fale zeszłorocznych strajków10 robotników niezadowo-

9 Zob. Gini Index za 2009 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/ 2172rank.html, dostęp 19.11.2012. 
10 Liczba strajków i  rozruchów wynosi obecnie około 90 tys. rocznie i  tendencja ta ma 
z roku na rok charakter wzrastający.
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lonych z warunków pracy i płacy, prowadziły nawet do samobójstw, 
jak np. w fi rmie Foxconn, produkującej m.in. iPady11.

Średnie zarobki w Chinach wynoszą obecnie 3,10 dolarów za go-
dzinę, podczas gdy w USA 22,30 dolarów, lecz są one dużo wyższe niż 
niegdyś. W ciągu ostatnich 10 lat wzrost wynagrodzeń w Chinach12 
wyniósł 12 procent rocznie. Powoduje to, że przedsiębiorcy dążą za 
wszelką cenę do automatyzacji produkcji, co skutkuje redukcją eta-
tów. Firmy zachodnie zaczynają więc przenosić produkcję np. do 
Wietnamu czy Bangladeszu, gdzie place są niższe a prawa pracowni-
cze bardzo ograniczone13.

 Na koniec wymienić można także problemy, które występują 
na styku władz centralnych naciskających na przestrzeganie wy-
magań prawnych i  władz lokalnych, które cechuje opieszałość 
działań i wysoka korupcja. Władze lokalne i sądy są zwykle nasta-
wione probiznesowo, nie trzymają strony gołębia – słabszych, pra-
cowników, lecz właścicieli.

Jakie problemy występują w Chinach na poziomie mezo – przed-
siębiorstw? Badania przeprowadzone przez naukowców Uniwersy-
tetu w Pekinie wskazują, że w Chinach, ze zrozumiałych względów, 
występuje szczególna koncentracja nagannych zjawisk i  patologii 
organizacyjnych, występujących także na całym świecie, takich jak 
np. dyskryminacja ze względu na płeć14. Występuje ona już na eta-
pie zatrudniania. 25 procent badanych kobiet stwierdziło, że pomi-
nięto je podczas rekrutacji ze względu na płeć, 4 procent responden-
tek zostało zmuszonych do podpisania aneksu do umów o  pracę 
zakazującego małżeństwa i ciąży, 20 procent stwierdziło niechęć ze 

11 W zeszłym roku co najmniej 14 osób pracujących w fabrykach Foxconn odebrało sobie 
życie. Zdaniem ekspertów to warunki pracy szybko prowadzą do depresji i wyobcowania. 
Firma zatrudnia w Chinach 1,2 mln osób, liczba ta niedługo jednak może ulec drastycznemu 
zmniejszeniu w związku z wykorzystaniem robotów przemysłowych z 10 tys. do 300 tys., 
a wciągu trzech lat do miliona. 
12 Zob.www.wynagrodzenia.pl z dnia 24.08.2011, dostęp 19.11.2012.
13 Zob. www. biznes.onet.pl z dnia 25.08.2011, dostęp 19.11.2012.
14 www. csr Asia z dnia 26–06 2009, dostęp 19.11.2012. Raport przygotowano w oparciu 
o wskazania 3000 respondentek. 
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strony pracodawców do zatrudniania kobiet zdolnych do urodzenia 
dziecka. 15 procent kobiet wyraziło opinię, iż ich wynagrodzenie za 
tę samą pracę jest o 15 procent niższe niż mężczyzn, 20 procent re-
spondentek było przekonanych, iż kobiety otrzymują niższą płacę 
po zajściu w ciążę. 40 procent badanych respondentek wyraziło opi-
nie, iż brakuje kobiet na wyższych i lepiej opłacanych stanowiskach. 
Kobietom proponuje się również mniejszą liczbę różnego rodzaju 
szkoleń. Z problemami dyskryminacji ściśle wiążą się kwestie mob-
bingu i  molestowania. 40 procent organizacji działających w  Chi-
nach nie ma wewnętrznych regulacji dotyczących kwestii molesto-
wania, podczas gdy 50 procent czynów z tym związanych ma miejsce 
w pracy. Brak jest również regulacji państwowych dotyczącego mo-
nitorowania dyskryminacji, duża odpowiedzialność za samoregula-
cje w tym względzie ciąży zatem na sferze biznesu.

Badania powyższe odnoszące się do dyskryminacji ze względu na 
pleć, dotyczą głównie tzw. blue collar worker – czyli kobiet zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych. Okazuje się bowiem, że aż 
34 procent kadry zarządzającej w Chinach stanowi „płeć piękna”, to 
więcej niż w  Wielkiej Brytanii, gdzie liczba ta wynosi 20 procent. 
Procentowy udział przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety wy-
nosi ponad 30 procent, porównywalny jest kapitał zakładowy ma-
łych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych w Chinach przez ko-
biety i mężczyzn, a w rankingu najbogatszych kobiet świata „World 
Self-Made Richest Women” połowę miejsc zajmują Chinki15.

Pracownicy chińscy borykają się z problemem zaniżonych wy-
nagrodzeń, nieterminowych wypłat, braku lub zaniżonych wypłat 
za pracę w godzinach nadliczbowych. Pomimo istnienia prawa za-
kazującego procederu zatrudniania dzieci poniżej 15. roku życia, 
występuje on nagminnie. Pracodawcy „przymykają oko” na wyko-
rzystywanie przez młodocianego kandydata dokumentów starsze-
go rodzeństwa.

15 Szerzej na temat roli kobiet w chińskiej gospodarce zob. Gorgoń 2011, s. 122–133. 
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Dążenie do oszczędności za wszelka cenę prowadzi do wysokiej 
wypadkowości w chińskich zakładach pracy, zwłaszcza w przemyśle 
wydobywczym. Świadczą o tym choćby doniesienia z Chin z wrze-
śnia 2012 roku. Wielu górników zginęło pod ziemią ze względu na 
brak zagwarantowania przez pracodawców warunków bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Około stu robotników każdego tygodnia traci 
życie w kopalniach. Trzeba podkreślić, iż problem w Chinach nie po-
lega na braku praw pracowniczych, lecz na braku przestrzegania 
tych praw przez menedżerów i właścicieli fi rm.

Praca w niektórych fi rmach prywatnych trwa od 7.30 do 22.00, 
bez dnia wolnego od pracy, za uposażenie w wysokości 28 centów, 
a w niektórych fi rmach nawet za 3 centy za godzinę16. Zatrudnieni 
pracują pod groźbą zwolnienia, zwolnienia chorobowe i  wszelkie 
nieobecności muszą być odpracowane. Zdarza się, iż pracują bez 
umów o pracę, bądź umowy nie są zgodne z przepisami prawa. Ich 
pensje są niższe niż minimum płacowe ustalone przez rząd, a  za 
nadgodziny nie otrzymują należnego wynagrodzenia. W wypadku 
zwolnień nie otrzymują również należnych im z  mocy prawa od-
praw. Wewnętrzne kodeksy postępowania (nie są to na pewno ko-
deksy etyczne) zakazują w  niektórych fi rmach rozmów pracowni-
ków pomiędzy sobą podczas pracy, limitują również korzystanie 
z sanitariatów. Centralne władze fi rm w obawie przez restrykcjami 
rządowymi przeprowadzają kontrole, lecz okazują się one niesku-

16 Zob. Lewicka-Strzałecka A. 2006, s. 155–156, zob. także www. nlcnet.org, np. artykuły: 
Made in China: Th e Role of U.S. Companies in Denying Human and Worker Rights, z 18 maja 
2000. Autorzy artykułu piętnują za brak etyki (za to, że zamiast uczyć demokracji i poszano-
wania godności człowieka, czyniły coś wręcz odwrotnego) działalność takich fi rm jak: Nike 
(otoczona tajemnicą nawet lokalizacja fabryk, 110 000 zatrudnionych pracowników), Wal-
-Mart, Timberland, Buff y, niezgodność ich działalności z chińskim kodeksem pracy i wła-
snymi kodeksami etycznymi i kodeksami postępowania (np. Timberland). Zob. także arty-
kuł Timberland in China z 1 grudnia 2004; Disney in China, 1 sierpnia 2005; Workers who live 
in China are beaten and hospitalized, 16 listopad 2005; Sweatshop Toys Made in China, 1 grud-
nia 2005; Holiday Cards of Abuse: Wal-Mart in China, 20 grudnia 2005; Broken Lives, 1 lutego  
2007; Toys of Misery, 6 marca 2007; A Wal-Mart Christmas, 11 grudnia 2007; Another Wal-
-Mart Bargain Made in China, 17 grudnia 2007, dostęp 19.11.2012.
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teczne, gdyż menedżerowie swoimi sposobami dowiadują się o ich 
terminach i mogą się do nich przygotować.

Występuje też problem zaległych pensji, o  które nie zawsze są 
w  stanie dopomnieć się pracownicy, gdyż wymaga to poniesienia 
wysokich kosztów sądowych. Nawet gdy poszkodowany pracownik 
wygra sprawę w sądzie, to i tak zaległości bywają wypłacane od pła-
cy minimalnej. Ewentualne protesty pracowników mogą być dość 
łatwo stłumione, gdyż przedsiębiorcy mają dobre relacje i z sądami, 
i z policją. Liderzy protestów bywają – w lepszym przypadku – zwal-
niani z pracy, w gorszym natomiast – aresztowani i wysyłani na tzw. 
resocjalizację. W ich obronie w zasadzie rzadko kto występuje. Teo-
retycznie możliwe jest zarejestrowanie organizacji, które działałyby 
na rzecz praw pracowniczych, jednak ich praca jest utrudniona, gdyż 
działać mogą jedynie jako fi rmy i są wtedy narażone są na dokuczli-
we kontrole ze strony izby skarbowej. Jedną z nielicznych organiza-
cji tego rodzaju jest Międzynarodowa Konfederacja Związków Za-
wodowych (IHLO ITUC) w  Hongkongu. Jej misją jest wywieranie 
wpływu na zmiany w prawie chińskim, doprowadzenie do większej 
przejrzystości fi rm, promowanie społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, a także edukacja w zakresie prawa pracy, elementarnych umie-
jętności obliczania wynagrodzenia przez pracowników i podnosze-
nia standardów bezpieczeństwa i  higieny pracy. Członkowie tej 
organizacji apelują również do konsumentów chińskich i społeczno-
ści międzynarodowej o większą wrażliwość społeczną dotyczącą na-
bywania towarów, zwłaszcza odzieży. 

Konsumenci mają możliwość wywierania wpływu na fi rmy dzia-
łające w Państwie Środka, aby skłonić je do poprawy warunków wy-
twarzania tych towarów. Wiele uczyniono w tym względzie dzięki 
takim kampaniom jak np. CCC (Clean Clothes Compaign) czy PLAY 
Fair 200817. Organizacja stawia na stosowanie nacisków na decy-

17 O działaniach konsumentów na rzecz przestrzegania praw pracowniczych zob.: www. 
ethicalconsumer.org, cleanclothes.org, kobiety praca.org, pah.org.pl, modnieietycznie.pl, 
dostęp  19.11.2012. 
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dentów, by ci w większym stopniu stosowali kodeksy etyczne i prze-
strzegali prawa oraz apeluje do konsumentów, by zamiast bojkotu 
towarów, szkodliwego w  rezultacie dla pracowników, również wy-
wierali presje na nieetyczne fi rmy np. poprzez organizacje konsu-
menckie.

W chińskim biznesie standardy etyczne fi rm i pracowników, choć 
stale ulegają poprawie, pozostawiają wiele do życzenia. Świadczy 
o tym choćby poniższy przykład nieetycznego biznesu.

Studium przypadku – zabójczy produkt chińsko-nowoze-
landzkiej fi rmy mleczarskiej Senlu proteina w proszku (źró-
dło: „Gazeta Wyborcza”, 23 stycznia 2009)

Sąd w  Shijiazhuang, stolicy prowincji Hebei, wymierzył karę 
śmierci Zhangowi Yujunowi, byłemu już właścicielowi największej 
w  Chinach wytwórni produktu o  nazwie „proteina w  proszku“, 
w skład którego wchodziła melanina. Melanina to środek, który do-
daje się do produkcji plastiku i nawozów sztucznych. Jest on nie-
zwykle szkodliwy dla zdrowia człowieka. Melaninę fi rma dodawała 
do oszukanego rozwadnianego mleka, aby badania jakości produktu 
wykazywały wyższą zawartość protein. Proceder był możliwy dzięki 
koneksjom fi rmy ze skorumpowanymi urzędnikami władz prowin-
cji Hebei. Rodzice zatrutych dzieci domagali się od sądu kary śmier-
ci dla osób winnych przestępstwa. Zatruciu uległo 300 tys.(!) dzieci, 
spośród których sześcioro zmarło, a wiele do dziś cierpi na przewle-
kłe choroby.

Była prezes fi rmy mleczarskiej Senlu Tian Wenhua została skaza-
na na dożywocie i 3 mln dolarów grzywny. Dzięki otrzymywanym 
raportom z  całą pewnością wiedziała, iż niemowlęta po spożyciu 
produktu chorują, lecz nie wykazała się odpowiedzialnością ani za 
los niemowląt, ani za długoterminowe postrzeganie fi rmy przez 
klientów i nie doprowadziła do wstrzymania produkcji.

Rodzicom poszkodowanych dzieci sąd przyznał symboliczne od-
szkodowania w  wysokości od 300 do 4000 dolarów. Nie były one 



244

Leszek Karczewski ,  Etyka biznesu w  Państwie Środka

satysfakcjonujące dla rodziców, którzy oczekiwali, iż fi rma dożywot-
nio przejmie na siebie fi nansowanie opieki lekarskiej nad ich dzieć-
mi. Na ławie oskarżonych posadzono około 60 osób, producentów 
i dystrubutorów, nie ma jednak wśród nich, co zastanawiające i pew-
nie bardzo typowe, skorumpowanych lokalnych urzędników, którzy 
przez kilka miesięcy chronili fi rmę Senlu.

Omówienie studium przypadku

Analizując podany przypadek, można zauważyć kilka godnych pod-
kreślenia kwestii. Dążenie do wielkich zysków za wszelką cenę spo-
wodowało, że kilkadziesiąt osób uległo pokusie i podjęło ryzyko ofe-
rowania produktu niebezpiecznego dla zdrowia i  życia ludzi i  to 
szczególnie bezbronnych, jakimi są niemowlęta. Pokusa ta przyćmi-
ła ludziom biznesu zdrowy rozsądek, nawet pani prezes, która jako 
kobieta i prawdopodobnie matka, powinna była wykazać się więk-
szą wrażliwością etyczną, czego niestety nie uczyniła. Czy kierowała 
się ona tylko chęcią zysku, czy też jakimś fałszywym konformizmem 
grupowym, trudno ustalić. Jej poziom moralny, podobnie jak i po-
zostałych osób zamieszanych w  tę sprawę, lokował się prawdopo-
dobnie na poziomie konwencjonalnym (lojalność grupowa) w ujęciu 
Kohlberga. Charakterystyczny jest także brak pociągnięcia do odpo-
wiedzialności urzędników, którzy choć przymykali oko na nieetycz-
ną działalność fi rmy Senlu, to nie zasiedli na ławie oskarżonych. 
Zadziwiający jest również fakt, że partnerzy z Nowej Zelandii w porę 
nie zareagowali na proceder, jaki miał miejsce w Chinach. Specjaliści 
z zakresu etyki biznesu podkreślają, iż etyczna fi rma to taka, która 
nie tylko sama utrzymuje wysokie standardy etyczne, ale również 
współpracuje z innych etycznymi fi rmami, dostawcami, dystrybuto-
rami18 itd.

18 Zob. np. standard SA 8000, http://www.elcoteq.com/sites/default/fi les/extranet/intro-
ductiontothesa8000standard.pdf, dostęp 19.11.2012, http://www.iso.org/iso/discovering_
iso_26000.pdf standard ISO 26 000, dostęp 19.11.2012. 
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5. Szanse dla EBz w Chinach

Powyżej omówiono słabe strony i  zagrożenia dla etyki biznesu 
w Chinach, należy jednak ukazać także jej mocne strony i szanse na 
dalszy rozwój. Szansą na dalszy rozwój etyki biznesu w Chinach jest 
jej postępująca instytucjonalizacja, opisana już w trzecim punkcie 
artykułu. Wart podkreślenia jest fakt, że chińskie prawo pracy, 
wbrew obiegowym opiniom, przewyższa standardy Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy (ILO).

W Chinach minimalny wymagany wiek zatrudnianego pracowni-
ka wynosi 15 lat (w Polsce 16 lat), gdy tymczasem wymagania ILO 
są o wiele niższe – tylko 12 lat. Maksymalny tygodniowy czas pracy 
w  Chinach to 40 godzin19, gdy tymczasem ILO dopuszcza 48-go-
dzinny tydzień pracy. Praca w  nadgodzinach zgodnie z  chińskim 
prawem, wynosząca maksymalnie 9 godzin w  tygodniu (zgodnie 
z artykułem 41), powinna być honorowana w wymiarze 150 procent 
stawki zasadniczej za pracę w dni powszednie, a 200 procent za pra-
cę w  dni wolne od pracy) i  300 procent za pracę w  dni ustawowo 
świąteczne (artykuł 44), natomiast ILO w  ogóle tego nie reguluje 
i  pozostawia w  gestii pracodawcy. Chińskie prawo pracy zabrania 
również wszelkiej dyskryminacji (art. 12), stanowi, iż młodzież 
w  wieku 16–17 lat nie może pracować w  wymiarze dłuższym niż 
8 godzin dziennie, a także na zmianach nocnych (art. 58).

Szansą dla etyki biznesu są również standardy etyczne. W Chi-
nach od 2005 roku, obowiązuje standard społecznej odpowiedzial-
ności fi rm CSC9000T20. Wprowadzono go tylko siedem lat później 
niż analogiczny jego pierwowzór ze Stanów Zjednoczonych – stan-
dard SA 800021.

19 Artykuł 46 stanowi, iż obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy i 8-godzinny dzień pracy, cyt. 
za: www.nlc.org, artykuł Made in China: Th e Role of U.S. Companies in Denying Human and 
Worker Rights, dostęp 18 maja 2000. 
20 www.asiaportal.infocusblog/?cat=34 z dnia 15 lipca 2008, dostep 19.11.2012. Na temat 
standardów etycznych w Chinach zob. również artykuł Yingnan Sun (2009), s. 7–9. 
21 Na temat SA 8000 zob.: Rok 2000. 
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Społeczna odpowiedzialność fi rm jest jednak w Chinach odmien-
nie rozumiana niż w  Stanach Zjednoczonych czy w  Europie, gdyż 
bazuje ona na stanowisku legalistycznym, gdy tymczasem w świecie 
zachodnim etyka w większym stopniu rozumiana jest jako działanie 
autonomiczne, wykraczające poza minima prawne. W  krajach UE 
CSR jest rozumiany zgodnie z  defi nicją Komisji Europejskiej jako 
działalność dobrowolna, nie podlegająca ścisłym regulacjom rządo-
wym W  Chinach natomiast CSR jest częścią działań rządowych 
zgodnych z polityką i ze strategią prezydenta Hu Jin Tao budowania 
harmonijnego społeczeństwa. Cześciowo wspierany przez rząd 
chiński standard CSC 9000T zaczął być wdrażany w 2005 roku, jak 
wspomniano powyżej, zaledwie siedem lat po analogicznym stan-
dardzie amerykańskim SA 8000. Szczególne zainteresowanie stan-
dardem miało miejsce w  Shenzhen – wysoko uprzemysłowionym 
obszarze południowo-wschodnich Chin, gdzie funkcjonuje wiele za-
granicznych fi rm. Stworzono tam szereg przewodnikow CSR dla lo-
kalnych fi rm. CSR staje się tam parametrem konkurencji, ważnym 
zarówno dla ryzyka zarządzania, jak i dla ochrony marki fi rmy.

Omawiany standard obowiazuje jak dotąd w przemyśle tekstyl-
nym, przewiduje się jednak, że w przyszłości zostanie on zaadapto-
wany innych gałęziach gospodarki narodowej. Standard powstał 
przy współudziale CFLU (Chinese Federation of Labour Unions) – 
jedynego zwiazku zawodowego pracowników chińskich, oraz Chiń-
skiej Rady Narodowej Przemysłu Tekstylnego. Jest on swoistym 
połączeniem standardu ISO 9000 oraz wspomnianego standardu 
amerykańskiego SA 8000. Standard bazuje także na chińskim pra-
wie pracy.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, iż chińskie prawo pracy, wbrew po-
wszechnym opiniom, gwarantuje wysoki poziom praw pracowni-
czych. Problem w Państwie Środka stanowi głównie brak znajomości 
tego prawa przez pracowników i brak powszechnej woli pracodaw-
ców jego stosowania. Problem stanowi również to, że fi rmy zachod-
nie niemal z namaszczenia Izby Handlu UE i Stanów Zjednoczonych 
uczynionego w 2007 r. chętnie inwestują i produkują w atrakcyjnych 
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krajach i regionach, tzn. takich, w których istnieją mniejsze gwaran-
cje zatrudnienia, gdzie rekompensaty związane ze zwalnianiem ro-
botników są małe bądź niewielkie22. Na Zachodzie istnieje zatem 
swoiste „rozdwojenie jaźni” fundowane przedsiębiorstwom – z jed-
nej strony zachęca się ich do odpowiedzialnego biznesu, z  drugiej 
wskazuje kierunek inwestowania tam, gdzie taniej, co stanowi nie-
jednoznaczny sygnał także dla biznesmenów chińskich, jak mają 
traktowąć swoich pracowników.

Chiny stają się więc mniej atracyjne, gdy wymagania płacowe 
wzrastają. Brak jednak bezpieczeństwa socjalnego w Chinach stwa-
rza ryzyko dla marek korporacyjnych fi rm tam ulokowanych i wspól-
pracujacych z nimi, ryzyko odrzucenia przez konsumentów stawia-
jących wyższą etyczną poprzeczkę producentom. Problem polega 
jednak na tym, że swiadomość konsumentów na świecie, ich odpo-
wiedzialność pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Znajomość praw 
konsumenów a  tym bardziej obowiązów konsumenckich nie jest 
wielka, gdyż wciąż brakuje właściwej edukacji konsumenckiej, nie 
przykłada się należnej wagi do edukacji w ogóle, a do etycznej i kon-
sumenckiej w szczególności. Organizacje konsumenckie, które mo-
głyby oddolnie monitorować producentów lub usługodawców, 
w malym stopniu mogą liczyć na wsparcie rządu, a z własnych skła-
dek członkowskich nie są w stanie sprawnie funkcjonować.

Omawiając szanse dla etyki biznesu, warto zwrócić uwage, ze 
ekonomiczna siła Japonii i  „tygrysów Wschodu” zasadzała się na 
drapieżnym eksporcie – Chiny natomiast rozwijają się także ze 
względu na rynek wewnętrzny i zagraniczne inwestycje szczególnie 
w  Afryce. Niektórzy afrykańscy autorzy są przekonani, że pomoc 
Chin, ich sposób działania na Czarnym Lądzie wyróżnia się pozy-
tywnie na tle np. MFW i Banku Światowego, których pomoc obwa-
rowana jest wieloma trudnymi do spełnienia warunkami. Oczywi-
ście jednoznaczna ocena tego zjawiska jest bardzo trudna. Część 

22 Zob.www.nlc.org artykuł New Chinese Labor Contract Law z 24 października 2007 r., 
dostęp 19.11.2012. 
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autorów odnosi się jednak sceptycznie do inwestycji Państwa Środ-
ka w Afryce23.

Chińskie przedsiębiorstwa państwowe, które stanowią około 
50 procent wszystkich fi rm działających w Chinach, cechuje wysoki 
poziom społecznej odpowiedzialności. Coraz częściej fi rmy te po-
dejmują się implementacji normy ISO 26  000 (Zhang, Jianping, 
Wenzing 2012, s. 20). Niektórzy chińscy ekonomiści sądzą jednak, 
że ta wysoko rozwinieta odpowiedzialność społeczna może utrud-
niać ich odpowiedzialność ekonomiczną, zmniejszać konkurencyj-
ność państwowych fi rm chińskich względem fi rm, które takiej od-
powiedzialności się nie podejmują (s. 23). Problem w Chinach, ale 
nie tylko tam, polega więc na zrównoważeniu różnych rodzajów 
odpowiedzialności – ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, od-
powiedzialności względem róznych grup interesariuszy.

Kolejna szansa dla etyki biznesu w Chinach to pracowitość i zdy-
scyplinowanie, skłonność do wyrzeczeń i oszczędzania Chińczykow. 
Etyka konfucjańska, ale również uniwersalna fi lozofi a Mozi czy ety-
ka buddyjska wraz z  jej wysokimi standardami moralnymi mogą 
sprzyjać kształtowaniu się w  przyszłości wysokich standardów 
etycznych pracowników i  fi rm w  Chinach. Niektórzy ekonomiści 
w  chińskiej, konfucjańskiej cnocie oszczędzania prowadzącej do 
ograniczania wydatków i konsumpcji, powściągliwości w zaciąganiu 
kredytów widzą jednak nie zaletę, lecz przeszkodę w rozwoju eko-
nomicznym kraju24.

6. Zakończenie

1.  Etyka gospodarcza w Chinach rozwija się obecnie w podobnym 
kierunku co w innych najważniejszych krajach świata. Korzysta 

23 Chiny inwestują w Afryce, ale pracy dla Afrykanów nie ma, z 24 lipca 2012, http://biznes.
gazetaprawna.pl/artykuly/634839,chiny_inwestuja_w_afryce_ale_pracy_dla_afrykanow_
nie_ma.html, dostęp 19.11.2012, http://pl.globalvoicesonline.org/2012/09/chiny-w-afry-
ce-prawdziwa-historia/.
24 Zob. np. Zhongzhi 2000. 
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zarówno ze wzorców zachodnich, jak i wypracowanych np. w Ja-
ponii, jednocześnie zachowując swój narodowy charakter. Wy-
stępują tam zarówno silne, jak i słabe strony, szanse i zagrożenia 
dla dalszego rozwoju etycznego wymiaru gospodarowania. Zwią-
zane jest to zarówno z kontekstem wewnętrznym tego ogromne-
go kraju, jak i  jego kontekstem zewnętrznym. Etyka biznesu 
w Państwie Środka zależy w jakimś stopniu od tego, co dzieje się 
i będzie się działo poza granicami tego kraju, jakie trendy w eko-
nomii światowej i w etyce biznesu staną się dominujące.

2.  Obawy Zachodu budzi odmienność paradygmatów cywilizacyj-
nych i brak wspólnego kodu kulturowego. Zdaniem niektórych 
autorów w Chinach brakuje zunifi kowanego pojmowania etyki. 
Obawy rodzić może etyka konfucjańska rozumiana jako przewa-
ga interesu rodzinnego, klanowego, lokalnego nad państwowym, 
właściwie brak ugruntowanego pojęcia społeczeństwa, niski po-
ziom zaufania społecznego, decydująca rola quanxi – znajomości, 
sieci społecznych powiązań. Również rosnący kult pieniądza.

3.  Nie należy jednak przeceniać wpływu na umysłowość chińską pa-
trykularnej etyki Konfucjusza, kładącej nacisk w większym stop-
niu na rodzinę, a nie na państwo, etyki, która np. zdaniem Fu-
kuyamy jest przeszkodą w  rozwoju dużej przedsiębiorczości25, 
gdyż tradycja chińska zawiera również tradycje etyczne uniwer-
salistyczne, np. fi lozofi ę Mozi czy etykę buddyjską, skupiające się 
na prawach obejmujących w równym stopniu wszystkich ludzi, 
a nie tylko członków rodziny.

25 Zob. Fukuyama 1997. Uczony prawdopodobnie popełnił błąd w swej prognozie dotyczą-
cej Chin, sadząc, że nie powstaną tam ze względu na niskie, jego zdaniem, zaufanie społecz-
ne wielkie korporacje. Liczby mówią same za siebie. Jeśli w 1997 roku na 100 największych 
korporacji na świecie 30 pochodziło z Japonii, 25 ze Stanów Zjednoczonych, a 12 z Niemiec 
i żadna chińska (co potwierdzało tezę cytowanego uczonego), to w 2009 roku 21 korporacji 
pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, 15 z  Niemiec, 10 z  Japonii, 7 z  Indii i  5 z  Chin, 
a w 500 największych fi rm było już 37 z Państwa Środka Zob. „Fortune” 1977, s. F2–3, oraz 
www.money.cnn.com/ magazine/fortune/global500, dostęp 19.11.2012. 
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4.  Chińskie prawo pracy gwarantuje wysoki poziom praw pracowni-
czych. Problem stanowi głównie brak znajomości tego prawa 
przez pracowników i  brak powszechnej woli pracodawców jego 
stosowania.

5.  Ostatnie dwudziestolecie to dla Chin awans 300 mln ludzi, za-
trudnienie w przemyśle 200 mln, czterokrotny wzrost realnych 
plac, powstanie 100-milionowej klasy średniej, wielkiego benefi -
cjenta systemu. Trudne są nadal, ale jednak polepszają się, wa-
runki pracy szeregowych pracowników.

6.  Rozwój gospodarczy ma jednak swoją cenę, np. rozwarstwienie 
społeczne, dewastacja środowiska naturalnego, pogorszenie sta-
nu zdrowia społeczeństwa. Czy Chinom uda się uniknąć tzw. pa-
tologii sukcesu, o których pisał Peter (1987), to oczywiście pyta-
nie nie tylko pod adresem Chin i nie jest to tylko zmartwienie 
tego kraju.

7.  Wzrost potęgi Chin zmuszają ludzi Zachodu do przyjrzenia się 
sobie i dostrzeżenie wielu nieprzyjemnych rzeczy, których wole-
liby nie oglądać.

8.  Jak trafnie rzecz ujął Leonard „Idea »świata za murem«, którym 
państwa narodowe mogą ze sobą handlować na globalnych ryn-
kach, a jednocześnie utrzymywać kontrolę nad przyszłością swo-
jej gospodarki, systemem politycznych i  polityką zagraniczną 
stanowi ideologiczne wyzwanie zarówno dla amerykańskiej fi lo-
zofi i »płaskiego świata«, jak i europejskiego liberalnego multila-
teralizmu” (Leonard 2009, s. 236).

9.  Gwałtowny, niezrównoważony rozwój ekonomiczny aprobowany 
był społecznie i wspierany przez władze centralne do poczatków 
XXI wieku, czyli do czasu, gdy ofi cjalnie zaczeto odchodzic od 
koncepcji, zgodnie z którą „nieważne jaki jest kot, czarny czy bia-
ly, byle łowił myszy“, a zaczeto mówić o kocie tzw. zielonym, zie-
lonym PKB, tj. ok. 2004 roku. Chiny, podobnie jak Indie czy Sta-
ny Zjednoczone, zwlekają jednak dotąd niestety z  większymi 
deklaracjami na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
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10.  Pojawiają się także kolejne pytania: Czy Zachód, a  Polska 
w szczególności, powinen doganiać (Waters 1995), Japonię, czy 
Chiny, czy też nie? Światli Chińczycy, którym bliski jest ideał 
równowagi (w  duchu taoistycznej równowagi pierwiastów in-
-jang), zwłaszcza ci, którzy mieszkają w dużych miastach, mimo 
dumy z rozwoju gospodarczego własnego kraju nie do końca są 
zadowoleni z tak szybkiego tempa tego rozwoju.

11.  Pojawia się też pytanie: czy Chiny, w odróżnieniu od nas, nie są 
skazane na szybki rozwój gospodarczy, z  którym związane są 
tak liczne dylematy etyczne?
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