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Wstęp

Namysł nad zasadami gospodarowania przyjaznymi społeczeństwu 
i państwu sięga czasów zamierzchłych. Do rangi symbolu urastają 
rozważania Ksenofonta i Arystotelesa o tym, jak roztropna jednost-

Rozważania przedstawione w  artykule 
opierają się na hipotezie, iż etyka biznesu 
wymaga wsparcia z  różnych źródeł. Z  jed-
nej strony etyczna prawomocność może być 
kwestionowana ze względu na brak uzasad-
nienia epistemologicznego. Z drugiej, etyka 
biznesu może być postrzegana przez swo-
ich reprezentantów jako nauka stosowana, 
czyli refl eksja użyteczna w sferze organiza-
cji i działania. Dlatego niektórzy z nich kie-
rują swoją uwagę na wzorce kulturowe 
i przyjmują, że kultura zawiera normy, któ-
re są ostatecznie uznawane przez uczestni-
ków rynku. Normy te są traktowane jako 
potencjalne rozwiązanie głównych etycz-
nych problemów występujących w  sferze 
ludzkiej aktywności. Jednocześnie wzorce 
kulturowe mogą oddziaływać negatywnie 

na rozwój życia gospodarczego i polityczne-
go. Oznacza to, że kultura jest determino-
wana przez logikę wartości, która – inaczej 
niż logika rzeczy stosowana w  opisie fak-
tów społecznych – łączy heterogeniczne ze-
stawy norm i dyrektyw w historyczne cało-
ści, zaś zakorzenienie wartości w  kulturze 
przesądza o  ich trwałości. Prowadzi to do 
wniosku, że znajomość kulturowych wzor-
ców jest warunkiem wstępnym do badania 
w obszarze teorii społecznych i ekonomicz-
nych.

S ł o w a  k l u c z o w e :  e t y k a 
b i z n e s u ,  w y m ó g  s ł u s z n o ś c i , 
w i e d z a  s t o s o w a n a ,  w z o r c e 
k u l t u r o w e
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ka powinna łączyć zobowiązania publiczne z celami realizowanymi 
przez nią w przestrzeni własnego domostwa (Swieżawski 2011: 66–
69, 129–153, por. Swieżawski 2002: 41–50; Heizmann 1998: 129–
132). Antyczni fi lozofowie nie ograniczyli się do odróżnienia norm 
etycznych od reguł ekonomii i  polityki (Habermas 2007: 55–60). 
Dostrzegli raczej aksjologiczną złożoność spraw wymagających cią-
głego porządkowania. Wspólnota losu wyraża to, co dla niej ważne 
za pomocą wzorców postępowania utrwalonych w jej praktyce. Się-
gając po nie, ustala priorytety, rozpoznaje zagrożenia, dokonuje wy-
boru środków zaradczych. Realizacja wymienionych zadań wiedzie 
ją zarazem do ciągłego konfrontowania wartości odzwierciedlają-
cych prywatne przekonania jej członków z zasadami postępowania 
narzuconymi im przez państwo defi niowane jako strażnik ładu pu-
blicznego (zwłaszcza ładu instytucjonalnego). Tak – od czasów naj-
dawniejszych – przebiegają procesy integracji społecznej i politycz-
nej (Tönnies 1988: 298–312).

Przeciwstawienie obu porządków (prywatnych przekonań oraz 
zasad narzuconych przez państwo) wiedzie do pytania o  miejsce 
etyki w planowaniu społecznym. Jako refl eksja uprawiana na fi lozo-
fi cznym gruncie z rzadka traktowana jest przez jej pozaakademic-
kiego odbiorcę jak „praktyczna dziedzina wiedzy”. Niewiele lepiej 
przedstawia się jej położenie z  perspektywy poznawczej. Krytyka 
roszczenia do ważności sądów etycznych podjęta przez autorów no-
woczesnych spycha etykę fi lozofi czną w  stronę teorii powinności, 
jakże często teorii uprawianej zza ontologicznego szańca. Nie prze-
sądza to jednak o wartości etycznych propozycji. Nie przesądza, dla-
tego że mają się one nijak do warunków ich aplikacji. Powinność 
zdefi niowana w określony sposób pozostaje miarodajnym wskaza-
niem także wtedy, gdy nikt się do niego nie stosuje.

Inaczej ma się sprawa z etyką stosowaną. Tu użyteczność etycz-
nego narzędzia jest deklarowana – by nie rzec gwarantowana – przez 
jego wytwórcę. Wraz z tą zapowiedzią powraca, znany przedstawi-
cielom etyki fi lozofi cznej, problem epistemologicznego statusu teo-
rii aspirującej do miana ponadprzekonaniowo ważnego kryterium 
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rozjemczego. W przypadku etyk stosowanych wymóg ów zyskuje na 
znaczeniu. Bez jego spełnienia tyle bowiem będzie ocen sytuacji kon-
fl iktowej, ilu uczestników konfl iktu. To zaś nie wszystko. Przyznanie 
etyce stosowanej tytułu wiedzy porządkującej wybrane fragmenty 
życia społecznego to zaledwie połowa sukcesu. Równolegle musi ona 
odnaleźć drogę do osób i instytucji, które miałyby jej powierzyć swój 
los. W rozszerzonym ujęciu o stosowalności etyki decydują jej walo-
ry aplikacyjne. Najpierw ma ona pozyskiwać wiedzę o przekonaniach 
społecznych interlokutorów – przekonaniach będących pochodną 
takich czynników jak interes, umiejętności komunikacyjne czy goto-
wość współpracy z innymi. Później zadaniem etyka stosowanego jest 
bezstronna ocena tego, co dzieli zwaśnione strony. 

Z dokonanego przybliżenia wynika, iż etyka stosowana, aby wy-
wiązać się z obietnicy zawierającej się w jej nazwie, musi spełnić dwa 
warunki. Pierwszy z nich dotyczy środków umożliwiających porząd-
kowanie spraw wspólnych z  uwzględnieniem racji niewspółmier-
nych. Drugi warunek wiąże się z atrakcyjnością etycznego narzędzia. 
Niewiarygodne będą zapewnienia o jego użyteczności, jeśli nie będą 
się nim posługiwali ci, z myślą o których zostało wytworzone. Nie-
stety podobne dyrektywy łatwiej formułować, niż wcielać w  życie. 
Stąd pytanie o  metodę umożliwiającą ich realizację. W  niniejszym 
artykule odnoszę je do położenia, w jakim znajduje się etyka bizne-
su. Trudno podawać w wątpliwość wagę ustaleń dotyczących etycz-
nego gospodarowania. Równie trudno jednak czynić z nich użytek 
w  świecie podzielonym ekonomicznie, politycznie czy kulturowo. 
Stąd potrzeba namysłu nad ważnością etycznego pryncypium, jego 
powszechnością a  wreszcie możliwością łączenia go z  normami 
sprawnościowymi. Kierując się tymi przesłankami, zagadnieniem 
osiowym czynię opozycję porządku stanowionego i ładu spontanicz-
nego (Giddens 2003: 39–75, 331–406). Zakładam mianowicie, iż 
o  powodzeniu przedsięwzięcia polegającego na integracji uczestni-
ków życia gospodarczego wokół wspólnie podzielanych wartości de-
cyduje właściwe określenie roli, jaką etyka biznesu ma od odegrania 
w obu obszarach.
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Etyka biznesu, ład spontaniczny, 
społeczne kierowanie

Niekwestionowanym walorem etyk stosowanych jest to, że doko-
nuje się na ich gruncie syntezy problemów do niedawna badanych 
osobno. Zarazem wymieniony atut uszczegółowionych dziedzin 
wiedzy o  powinności stanowi wyzwanie, któremu z  trudem sta-
wiają one czoło. W przypadku etyki biznesu trudności te ujawnia-
ją się w następujący sposób. Defi nicja etyki biznesu obejmuje jej 
pole badawcze oraz sposób organizacji – różnych z pochodzenia – 
zbiorów wartości (Pratley 1998: 40–48). Trzeba ustalić, w  jakim 
zakresie owe systemy aksjologiczne wiodą ku sobie nawzajem, 
w jakim zaś są rozłączne. Rzecz tylko z pozoru jest prosta. W za-
leżności od tego jak zdefi niowane zostało pojęcie słuszności, na-
kaz gospodarowania zyskuje bądź traci moralną sankcję. Ilustrują 
tę zależność historyczne spory o fundament życia gospodarczego. 
Adam Smith przeciwstawia się relatywizmowi etycznemu Hume-
`a za pomocą argumentu mówiącego o powszechnym obowiązku 
pomnażania dóbr materialnych. Kiedy jednak owo pomnażanie 
skojarzyć z Marksowską krytyką społeczeństwa klasowego, wtedy 
kierowanie procesem produkcji przemysłowej przestaje jawić się 
jako cnota.

Tymczasem warunki łączenia różnych perspektyw aksjologicz-
nych to zaledwie wierzchołek gry lodowej. Cel etyki biznesu jest 
inny. Jest nim znajomość przekonań gospodarczych interlokutorów 
o  tym, co dobre i  słuszne, uzupełniona rekonstrukcją kontekstu, 
w jakim przekonania te są powielane. Uwaga etyka biznesu zostaje 
skierowana na środowisko, do którego się zwraca. Ma to znaczenie, 
gdyż jest ono arbitrem oceniającym wartość etyczno-gospodarczych 
propozycji. Powstała teoria ma godzić konkretnych ludzi. Trzeba 
więc zacząć od obserwacji tego, co ich dzieli, oraz ustaleń, jak – oni 
sami – wyobrażają sobie naprawę stosunków gospodarczych. Łącze-
nie różnych systemów wartości w  realiach dnia codziennego jest 
procesem tyleż spontanicznym, co rozciągniętym w czasie. Rzec by 
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można, proces ów toczy się własnym torem. Toczy się, ponieważ 
uczestnicy życia gospodarczego stworzyli po temu warunki. Spo-
śród wielości – akceptowanych przez nich – wzorców zachowań, wy-
brali te umożliwiające im współpracę. Rzecz jasna, ich wybór nie 
uchronił ich ani przed błędnym szacowaniem zobowiązań wzajem-
nych, ani przed pokusą partykularyzmu. Postawy gospodarczych 
interlokutorów świadczą jednak o tym, że jednemu i drugiemu pra-
gną się przeciwstawić. Stąd wniosek, iż ich położenie lepiej niż co-
kolwiek innego określa zadania etyki biznesu.

Etyka biznesu ma porządkować sprawy ludzi – tak czy inaczej – 
zaangażowanych w proces reprodukcji materialnej. Nie może doko-
nać tego inaczej niż ich rękami. Nie może, gdyż to jej adresaci prze-
konani być muszą o słuszności i użyteczności (czytaj: opłacalności) 
przedsięwzięć, w które się angażują. Stąd pytanie o przynależność 
etyki biznesu do – innego niż spontaniczny – porządku normatyw-
nego. Pokusa przekraczania tej granicy jest duża. Alternatywą ładu 
spontanicznego jest wszak porządek stanowiony. Państwo i jego in-
stytucje, przede wszystkim za pomocą instrumentów legalnych, 
kształtują pożądany obraz społeczeństwa. Niebagatelną rolę w tym 
procesie odgrywają inspiracje moralne, religijne i obyczajowe. Jako 
elementy porządku stanowionego (jego regulatory) nie powinny jed-
nak być mylone z tym, co stanowi jego osnowę. Bez wsparcia prawa 
rzeczone inspiracje nie wystarczają, by (skutecznie) egzekwować ład 
publiczny.

Porównanie pozaprawnych perspektyw ewaluacyjnych z mecha-
nizmem legalnym odsłania istotę problemu. Dużym zainteresowa-
niem w ostatnich dwóch dekadach cieszą się dokumenty przygoto-
wywane przez najpoważniejsze instytucje międzynarodowe, 
poświęcone normom poprawnościowym, do przestrzegania któ-
rych należy skłonić ogół uczestników życia gospodarczego. W spo-
sób szczególny owe instytucje zwracają się do państw członkow-
skich, odpowiedzialnych za organizację tegoż życia. Sięgając po 
pierwsze z brzegu przykłady, Unia Europejska posługuje się – cy-
klicznie uaktualnianymi – białymi i  zielonymi księgami (greenpa-
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pers, whitepapers)1, ONZ promuje zasady Global Compact2, zaś Mię-
dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (od 2010 roku) 
posługuje się normą ISO 260003.Wystąpienia te dowodzą, że spo-
łeczność światowa chce upominać się o prawa człowieka także na 
polu gospodarczym. Wyrazicielem jej dążeń stają się podmioty pra-
wa międzynarodowego dysponujące wiedzą, autorytetem oraz za-
sobami perswazyjnymi. Niestety na niewiele się to zdaje. Choć są 
słuchane, nader wątpliwy jest efekt mediacyjno-integracyjny ich 
wystąpień. 

Organizacje, o których mowa, zachowują się jak ponadnarodowy 
prawodawca. Angażując się w (etyczną) naprawę rzeczywistości go-
spodarczej, nie dostrzegają ani nieoczywistości tego, czego się do-
magają, ani własnej nieskuteczności jako egzekutora norm stano-
wionych. Skupiając się na tym, jak być powinno, tracą z  pola 
widzenia wzorce postępowania, za pomocą których ich adresaci do-
pasowują swój system wartości do tego, czego doświadczają na co 
dzień. Można wytykać owym adresatom, że godzą się na moralne 
kompromisy. Wątpliwe jest jednak, czy wpłynie to na ich decyzje. 
Przed oceną uczestników życia gospodarczego ważniejsza jest wie-
dza o tym, co skłania ich do wyboru określonej postawy wobec oto-
czenia. Tylko znajomość preferowanych przez nich postaw i zacho-
wań połączona z  ustaleniami dotyczącymi tego, co leży w  ich 
interesie, daje nadzieję na owocną mediację pomiędzy nimi.

Zapewne etyczna perswazja miałaby sens, gdyby zastąpić prawa 
człowieka pozytywistyczną podstawą ważnościową normy porząd-
kującej. Władzę suwerena uzasadniałaby wówczas racja stanu. Do-
póki państwo zaspokaja własne – dobrze pojęte – potrzeby przez 
dopasowywanie do nich kryteriów ładu publicznego, nie ma mowy 

1 http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14834 
[dostęp 12.01.2015].
2 https://www.unglobalcompact.org/abouttheGC/thetenprinciples/index.html [dostęp 
12.01.2015].
3 http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf [dostęp 
12.01.2015].
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o jego niesprawiedliwości. Sprawiedliwe i skuteczne może być jed-
nak wyłącznie w granicach swojego władania. Poza państwem poję-
cie sprawiedliwości jest przedmiotem niekończących się uzgod-
nień – według formuły Machiavellego rozwiniętej następnie przez 
Clausewitza – obowiązujących tak długo, jak długo jest to na rękę 
sygnatariuszom międzynarodowej umowy. (Spierając się o jej treść 
wszyscy oni przecież pozostają obrońcami rozbieżnych interesów 
politycznych). 

Ze zgromadzonych przesłanek wynika, że przekazywanie inicja-
tywy instytucjom międzynarodowym w zakresie promowania etyki 
biznesu jest tyleż daremne, co ryzykowne. Daremne, ponieważ 
z urzędniczych wyżyn nie widać ani tego, co – w powszednich re-
aliach – dzieli gospodarczych interlokutorów, ani – tym bardziej – 
tego, co może ich połączyć. Ryzykowne natomiast, gdyż silny per-
swazyjnie uczestnik sporu o to, jak być powinno, potrafi  upodobnić 
partykularną narrację do sugestywnego komunikatu etycznego. 
Biopiractwo, ochrona patentowa rozciągnięta na takie wytwory na-
tury jak gen czy tkanka, obostrzenia dotyczące użyczania osobom 
trzecim legalnie nabytych produktów intelektualnych, ilustrują, jak 
łatwo zamienić kontrowersyjne roszczenie w „obowiązujące prawo”. 
Nadużycia tego rodzaju przypominają zarazem, że społeczni akto-
rzy nie są bezsilni. Nawet gdy nowy przepis egzekwowany jest re-
strykcyjnie, mogą oni stawiać opór, podając w  wątpliwość jego 
słuszność. Mogą to uczynić, gdyż alternatywą porządku stanowio-
nego są wzorce postępowania reprodukowane przez nich sponta-
nicznie – wzorce znajdujące swoje uzasadnienie w ich praktyce po-
wszedniej.

Nauki o kulturze – zaplecze badawcze 
etyki biznesu

Sformułowanej hipotezie badawczej towarzyszy następująca nieja-
sność. Nawet jeśli uczestników życia gospodarczego łączy wola 
współdziałania, to – z konieczności – różnią ich poglądy na temat 
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celu tegoż współdziałania. Gospodarczy interlokutorzy odnoszą po-
stulat godzenia cnoty z  interesem do treści będących osnową ich 
doświadczenia grupowego. W omawianym przypadku do głównych 
aktorów tej sceny należą wolna przedsiębiorczość kierująca się ra-
chunkiem ekonomicznym, administracja publiczna występująca 
w obronie racji stanu oraz opinia publiczna (w państwie demokra-
tycznym) upominająca się o  sprawiedliwość społeczną. Opisany 
stan rzeczy uzasadnia pytanie o możliwość aksjologicznego ujęcia 
całości. Czy wielość spraw podlegających godzeniu nie skazuje na 
porażkę etyka biznesu kroczącego empiryczną ścieżką? Znacznie 
prostszy wydaje się jego powrót do fi lozofi cznych rozważań o pod-
stawie wszelkiej powinności, względnie porzucenie akademickich 
skrupułów na rzecz reguł stanowionych w  arbitralny sposób. Nie 
wdając się w rozważania na temat użyteczności prawnej bądź fi lozo-
fi cznej wymienionych rozwiązań, skazują one przedstawiciela etyki 
stosowanej na utratę kontaktu z tymi, do których się zwraca. Stąd 
domniemanie, iż nie tędy droga. 

Zamiast ulegać narracjom partykularnym, względnie nadbudo-
wywać nad nimi „przekaz porządkujący wyższego rzędu”, etyk może 
potraktować urazy powstałe w  wyniku ścierania się interesów 
(głównych) uczestników życia gospodarczego jak zestaw przesłanek 
inicjujących jego badanie. Ma przecież środki po temu, by mediować 
pomiędzy zwaśnionymi stronami. Zdaniem socjologów wiedzy po-
zwala to badaczowi na uniknięcie relatywnej konkluzji o wynikach 
jego pracy. Karl Mannheim (1992) nazywa taki tryb postępowania 
relacjonizmem. Celem Mannheima jest tworzenie płaszczyzny po-
rozumienia pomiędzy interlokutorami zajmującymi stabilne stano-
wiska w sprawie tego, jak wyobrażają sobie sprawiedliwie urządzo-
ne społeczeństwo. Mannheim pisze o przeliczaniu (ich) perspektyw 
grupowych, czynności umożliwiającej im wzajemne poznanie się 
a następnie wspólną pracę nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy 
nimi.

O krok dalej posuwa się Pierre Bourdieu. Punktem wyjścia swo-
ich rozważań czyni on mechanizm reprodukcji treści reprezenta-
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tywnych dla wielkich grup społecznych. Mannheimowski interes 
partykularny staje się przedmiotem reinterpretacji dokonanej przez 
Bourdieu za pomocą trójelementowego schematu wyjaśniającego 
(Bourdieu, L. D. Wacquant 2001: 104–127; por. Jacyno 1997: 26 
i Ziółkowski 1989: 233–235). Schemat ów obejmuje habitus bada-
nego aktora, pole, jakie zajmuje on na społecznej mapie, oraz grę, 
którą prowadzi w swoim polu. Dla przypomnienia, habitus to umie-
jętności i  nawyki, którymi członkowie danej grupy posługują się 
w celu poprawy jakości ich życia bądź minimalizacji kosztów ich po-
wszedniego funkcjonowania; pole to środowisko, do którego przy-
należą; wreszcie gra dotyczy (niepisanych) reguł postępowania, 
z  uwzględnieniem których rywalizują oni o  nagrody możliwe do 
zdobycia w polu, takie jak lepsze zbiory uzyskiwane przez zaradne-
go rolnika, prestiż bądź autorytet, o który zabiegają intelektualiści, 
czy uprawnienia rozkazodawcze będące profi tem zwycięskiego 
ugrupowania politycznego. 

Propozycja Bourdieu pozwala na doprecyzowanie tego, na czym 
polega praca etyka biznesu. Etyk ów, poza wiedzą o warunkach go-
dzenia gospodarczych interlokutorów, uzyskuje wgląd w zależno-
ści decydujące o  trwałości ich postaw (Giddens 2001: 225–228; 
Ziółkowski 2000: 82). Potrafi  więc oddzielić dysfunkcje etyczno-
-gospodarcze, które zamierza eliminować, od tego, na co nie ma 
(bezpośredniego) wpływu z  racji osadzenia określonych wzorców 
postępowania – rzecz warta podkreślenia, ich osadzenia struktu-
ralnego – w praktyce grupowej. To rozróżnienie pozwala sądzić, iż 
początkiem badań etyczno-gospodarczych, oprócz zdania sprawy 
z  tego, co wymaga etycznej interwencji, jest wytyczenie granic, 
w jakich etyk biznesu może poruszać się za przyzwoleniem tych, do 
których się zwraca. Z ich punktu widzenia społeczne (tu: gospodar-
cze) porozumienie jest okupione kosztami, których ponoszenie 
uzależniają oni od spodziewanych korzyści.

Cóż zatem dzieje się, kiedy (lokalnie) prowadzone szacunki zy-
sków i strat zniechęcają gospodarczych interlokutorów do gry fair? 
Przywołana metoda nie wyjaśnia, co etyk biznesu miałby do zapro-
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ponowania wspólnocie głęboko skonfl iktowanej. Trwałość podzia-
łów grupowych wykluczałaby mediację pomiędzy jej przedstawicie-
lami. Sprawozdanie z ich położenia, uznane w poprzednim akapicie 
za początek badań etyczno-gospodarczych, stawałaby się zarazem 
etapem końcowym owych badań. Jeszcze gorzej rzecz wygląda od 
strony praktycznej. Etyk respektujący rzeczoną prawidłowość miał-
by tym mniej do zaproponowania gospodarczemu otoczeniu, im 
bardziej ono potrzebowałoby jego pomocy. Stąd wniosek: aby mógł 
on pełnić swoją rolę, potrzebuje czegoś więcej niż wiedzy o mecha-
nizmie reprodukcji tożsamości grupowej.

Badacz, którego celem jest integracja wspólnoty gospodarczej 
bądź politycznej, z konieczności uzupełnia pytanie o to, co ją dzieli, 
ustaleniami dotyczącymi tego, co dotąd skłaniało jej członków do 
współpracy. Dokonując podobnego rozszerzenia, przekazuje on ini-
cjatywę przedstawicielom nauk o kulturze. W skorygowanym ujęciu 
całości, od socjologicznej rekonstrukcji zatorów poznawczych i ko-
munikacyjnych, ważniejsze stają się wzorce kultury – pomimo róż-
nic grupowych konsekwentnie powielane przez dane społeczeń-
stwo. Użyteczność owych wzorców dla etyki biznesu potwierdza nie 
tylko ich obowiązywalność i zasięg, lecz w równym stopniu ich róż-
norodność, sprawiająca, że w  etycznym sporze możliwy staje się 
kompromis pomiędzy zwaśnionymi stronami oparty na akceptowa-
nych przez nie schematach postępowania. Zmiana nastawienia do-
konuje się wówczas przez zastąpienie określonego wzorca kultury 
wzorcem konkurencyjnym. Na przykład proeuropejska edukacja 
Polaków prowadzona po 1989 roku polegała na marginalizowaniu 
tego, co odróżnia tę wspólnotę kulturową od jej zachodnich sąsia-
dów na rzecz tego, co składa się na ich wspólną (ponadnarodową) 
tradycję.

Refl eksję nad różnorodnością świata kultury podejmowali bada-
cze różnych specjalności. Poczesne miejsce pośród nich zajmuje Flo-
rian Znaniecki. Zakładał on, że istotnym wyróżnikiem świata kul-
tury jest logika wartości, która – inaczej niż logika rzeczy stosowana 
w opisie faktów społecznych – łączy heterogeniczne zestawy norm 
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i dyrektyw w historyczne całości. W  koncepcji Znanieckiego zako-
rzenienie wartości w  kulturze przesądza o  ich trwałości, nawet 
trwałości kłopotliwej. To powoduje, że wiedza o nich nie tylko daje 
wgląd w  realia reprodukującej je wspólnoty, lecz pozwala także 
wpływać na jej życie. Heterogeniczne układy wzorców kultury mogą 
stawać się przedmiotem korekty polegającej na umiejętnym rozkła-
daniu akcentów pomiędzy nimi (Znaniecki 1991: 151, 172–183). 
Przedtem jednak trzeba te wzorce prawidłowo rozpoznać i sklasyfi -
kować. Przypisanie im znaczenia niezgodnego z  intencją ich użyt-
kownika – w łatwy do przewidzenia sposób – przekłada się na wy-
nik badania. Do błędów najczęściej popełnianych należą redukcja 
wzorców kultury do struktur długiego trwania kosztem wzorców 
społecznej zmiany; w przypadku wzorców pierwszego rodzaju, ich 
niekonsekwentna selekcja polegająca na myleniu podobieństw 
strukturalnych między nimi z  podobieństwami akcydentalnymi; 
wreszcie mieszanie wzorów zachowań będących reakcją na niedo-
statki życia politycznego i  gospodarczego z  wzorcami nadającymi 
kształt temu życiu.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia dystynkcja. Korespon-
duje ona z  zaproponowanym przez Jerzego Kmitę rozróżnieniem 
subiektywno-racjonalnych uwarunkowań wzorców kultury – poglą-
dów na świat determinujących zachowanie ich użytkownika – oraz 
uwarunkowań funkcjonalnych, będących reakcją na determinanty 
zewnętrzne podporządkowaną zasadzie minimum kosztów wła-
snych i  maksimum korzyści płynących z  przystosowania (Kmita, 
Banaszak 1991: 51–57; por. Kmita 1995). Zarówno uwarunkowa-
nia subiektywno-racjonalne, jak uwarunkowania funkcjonalne od-
noszą się do przekonań reprodukującej je wspólnoty. Tego, co prze-
sądza o  ich odrębności, nie wolno jednak lekceważyć. Selekcja 
wzorców według klucza funkcjonalnego dokonuje się za pomocą 
wiedzy (techniczno-użytkowej) o tym, co jest skutkiem, a co przy-
czyną określonego zjawiska bądź procesu. Inaczej ma się sprawa 
z wzorcami uwarunkowanymi subiektywno-racjonalnie. Ich norma-
tywne zakorzenienie w  mentalności, obyczaju bądź tradycji ich 
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(zbiorowego) użytkownika sprawia, że zachowują one ważność, na-
wet gdy wchodzą w  konfl ikt z  praktyką społeczną. Posługując się 
Weberowską terminologią, nie są tak podatne na skutki odczarowa-
nia świata jak wzorce uwarunkowane funkcjonalnie.

Klasyfi kacja wzorców kultury nie ogranicza się do wymienionych 
kwestii. Ma ona przecież indukcyjny charakter. Oznacza to, iż po-
przez staranny dobór środków badawczych – dobór podporządko-
wany zasadzie otwartości metodologicznej – możliwe staje się coraz 
lepsze rozumienie tego, co przydarza się uczestnikom życia gospo-
darczego. Czytelne stają się najpierw przyczyny zwracające ich prze-
ciwko sobie. Później korzyścią płynącą z  wyboru kulturowej per-
spektywy badawczej jest znajomość heterogenicznych norm 
postępowania respektowanych przez gospodarczych interlokuto-
rów. Ilustracją historyczną tej tezy są krańcowo różne charaktery-
styki społeczeństwa industrialnego zaproponowane przez Karola 
Marksa i  Maksa Webera. Zamiast przeciwstawiać sobie obu auto-
rów, rozważniej jest pochylić się nad tym, co mają oni do powiedze-
nia. Z ich propozycji wynika, iż niemal ta sama formacja kulturowa 
skłonna jest do uznania nierówności uzasadnionych postulatem 
„ascetycznego gospodarowania” oraz do sprzeciwu wobec nierów-
ności rozpoznanych jako pochodna „konfl iktu klasowego”.

Uprawianie etyki biznesu jako sojuszniczki nauk o kulturze pole-
ga na modyfi kowaniu kontekstu aksjologicznego, w  którym toczą 
się gry gospodarcze. Modyfi kowanie to jest możliwe w pewnych gra-
nicach. Wytyczają je wzorce kultury wytworzone bądź przyswojone 
przez wspólnotę poddaną moralnej odnowie (Hofstede, Hofstede 
2007: 15–50, 333–390). Zarazem postulowana metoda obnaża błę-
dy wynikające z oderwania refl eksji etyczno-gospodarczej od prak-
tyki będącej synonimem spontanicznie kształtującego się porządku 
normatywnego. Odnosząc ów zarzut do dokumentów, za pomocą 
których międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne chcą 
korygować postawy uczestników rynku, stwierdzić trzeba, iż zamie-
rzona korekta chybia celu. Owszem, z  treścią regulacji etycznych 
identyfi kują się ci, którym dzieje się krzywda. Natomiast sprawcy 
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gospodarczego zła – ci faktyczni i ci domniemani – nic sobie z tego 
nie robią. Przeciwnie, nośne hasła zamieniają w komponenty wła-
snej strategii wizerunkowej. Ze świecą szukać przedsiębiorstwa lub 
urzędu, które nie byłyby „społecznie odpowiedzialne” i nie rozwija-
łoby się „w zrównoważony sposób”. Wątpliwe jednak, czy owe de-
klaracje – choć odrobinę – otwierają ich wyraziciela na dialog ze 
społecznym otoczeniem.

Z ostatniej konstatacji wynika, iż uprawianie etyki biznesu „z za-
mkniętymi oczami” przynosi więcej szkody niż pożytku. Miejsce 
mediacji i  edukacji moralnej zajmują ich pozory. Pozory te skon-
frontowane z  wyzwaniami dnia codziennego przyczyniają się do 
utraty zaufania komunikacyjnie słabszych uczestników życia go-
spodarczego do etyki biznesu. To z kolei bywa mylące dla politycz-
nych włodarzy. Ponieważ, z  urzędniczego punktu widzenia, apele 
o spontaniczną ochronę ładu moralnego na nic się zdały, jedynym 
rozwiązaniem problemów społecznych jest ład stanowiony za po-
mocą prawa i siły (tu rozumianej jako władza administracyjna). Nie-
trudno się domyślić, dlaczego przeciwstawiając sobie oba porządki, 
prawodawca podcina gałąź, na której sam siedzi. Jego działania chy-
biają celu, gdyż nie towarzyszy im pogłębiona wiedza o  miejscu, 
w  którym są podejmowane. Prawo, przypomina Monteskiusz, nie 
ma władzy nad obyczajem (2003: 276–284). Krótkowzroczny legi-
slator naraża się więc na to, że będzie się potykał o  przeszkody 
w postaci przekonań żywionych przez jego społecznych interloku-
torów – tych samych przekonań, które zignorowali wcześniej etycy 
biznesu.

Przykładem pomyłki polegającej na nieuwzględnieniu (bądź nie-
dostatecznym uwzględnieniu) różnic pomiędzy porządkiem stano-
wionym a ładem kształtującym się spontanicznie jest sposób refor-
mowania gospodarki ukraińskiej po wydarzeniach, jakie miały 
miejsce na kijowskim Majdanie na przełomie 2013 i 2014 roku. Po 
usunięciu z urzędu prezydenta Wiktora Janukowycza nowe władze 
zainicjowały proces transformacji ustrojowej. Od tamtego czasu po-
szukują one rozwiązań prawnych, pomocnych w wyprowadzaniu go-
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spodarki ukraińskiej z głębokiej zapaści. W owo przedsięwzięcie włą-
czeni zostają politolodzy, prawnicy czy ekonomiści. Brakuje w nim 
natomiast etyków stosowanych i  przedstawicieli nauk o  kulturze. 
Nieobecność tych badaczy rodzi obawę o  możliwość pominięcia 
w  działaniach naprawczych wymogu rozumienia ich benefi cjenta. 
Tymczasem to przesądza. Bez spełnienia warunku wstępnego w po-
staci wiedzy o wzorcach kultury politycznej i gospodarczej reprodu-
kowanych przez Ukraińców na podstawie ich historii, obyczajów 
oraz doświadczeń powszednich, na niewiele zda się projekt zmiany 
ich nastawienia wobec takich kwestii jak poziom zaufania do pań-
stwa, odpowiedzialność za byt narodowy czy relacje z  sąsiadami. 
Przebudowę sfery publicznej musi poprzedzić sprawozdanie ze świa-
ta wartości, w którym żyją nasi wschodni sąsiedzi. W przeciwnym 
razie reformatorzy będą się skazywali na błądzenie po omacku.

Zakończenie

Celem niniejszego artykułu było odtworzenie społecznych funkcji 
etyki biznesu. Tak sformułowany problem badawczy wydaje się łatwy 
do rozwiązania przez wskazanie deklaracji zawierającej się w nazwie 
tej dziedziny wiedzy. Ma ona dostarczać kryterium gospodarczego 
dobra i zła. To z pozoru jasne stwierdzenie wiedzie do następującej 
wątpliwości. O słuszności normy etycznej decyduje towarzyszące jej 
uzasadnienie (zwłaszcza uzasadnienie epistemologiczne). To odróż-
nia ją od opinii na temat tego, jak być powinno. Zakwestionowanie 
rzeczonego uzasadnienia stawia pod znakiem zapytania ważność 
sądu etycznego. Rygorom tym nie podlega opinia. Jej racją dostatecz-
ną są przekonania wypowiadającego ją autora. Niestety owo rozróż-
nienie w ograniczonym stopniu stosuje się do etyki biznesu. Połącze-
nie wymogu słuszności decyzji biznesowej z  jej uzasadnieniem 
sprawnościowym wymaga uwzględnienia faktu, iż normy życia 
gospodarczego ewoluują wraz z owym życiem. Podczas gdy społecz-
ności protestanckiej – z opowieści Webera – właściciel fabryki jawił 
się jako przewodnik i  bohater, marksiści uznali go za wroga ludu. 
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Odtworzona prawidłowość nie oznacza, iż etyka biznesu pozostaje 
bezsilna wobec zmieniającej się praktyki, lecz raczej że jako stosowa-
na dziedzina wiedzy do tejże praktyki powinna się odnosić.

Można się spierać o trwałość teoretycznego fundamentu, na któ-
rym wzniesiona została etyka biznesu. Bezdyskusyjne natomiast 
jest to, że o jej przydatności decydują jej zastosowania. Etyka bizne-
su – podobnie jak inne etyki stosowane – ma integrować ludzi w ich 
dążeniu do podnoszenia i ujednolicenia standardów postępowania. 
To jednak łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Z jednej strony owi ludzie 
podzieleni są ze względu na role, jakie odgrywają jako uczestnicy 
wspólnych przedsięwzięć (przede wszystkim przedsięwzięć gospo-
darczych). Z drugiej strony, są członkami tej samej wspólnoty histo-
rii, prawa i obyczaju. Łączy ich zatem aksjologiczny depozyt, dzieli 
interes indywidualny i grupowy. Ten stan rzeczy, nazywany w arty-
kule ładem spontanicznym, jest przedmiotem zagospodarowywania 
(m.in.) etyka biznesu. Poza monitorowaniem oczywistych nadużyć, 
ma on badać pochodzenie zatorów komunikacyjnych. W  realizacji 
tego zadania z pomocą przychodzą mu najpierw socjolodzy wiedzy. 
Wyposażają go w narzędzia służące do rekonstrukcji motywów, któ-
rymi kierują się gospodarczy interlokutorzy.

Sporządzenie protokołu rozbieżności nie kończy pracy etyka biz-
nesu. Jego celem nie jest rozpoznawanie gospodarczych dysfunkcji, 
lecz ich eliminowanie. Dlatego, po socjologach wiedzy, przekazuje 
on inicjatywę badaczom kultury. Dostarczają oni etykowi biznesu 
wiedzy o heterogenicznym świecie wartości oraz będących jego po-
chodną wzorcach kultury politycznej i gospodarczej. Różnorodność 
tychże wzorców sprawia, że możliwe są przesunięcia pomiędzy 
nimi. Skoro przyczyną konfl iktu dzielącego uczestników życia go-
spodarczego jest zderzenie ich kulturowo utrwalonych postaw, to 
środkiem zaradczym jest promocja postaw alternatywnych – tyleż 
akceptowanych przez zwaśnione strony, co uzasadnionych korzy-
ścią odnoszoną przez każdą z nich z osobna.

Etyka biznesu poprzez alians z naukami o kulturze zdefi niowana 
zostaje jako refl eksja nad regułami gospodarowania należącymi do 
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porządku spontanicznego. Etyka biznesu należy do tego porządku 
a zarazem przejmuje nad nim kontrolę. Poprzedza i uzupełnia dzia-
łania instytucji powołanych do stanowienia ładu publicznego, przede 
wszystkim ładu prawnego. Jako przewodniczka po świecie wartości 
tych, dla których ład ów jest fundowany, pomaga w  dopasowaniu 
obu perspektyw aksjologicznych. Cóż zatem dzieje się, kiedy rezy-
gnuje ona z kulturoznawczego wsparcia? Wówczas albo powraca do 
fi lozofi cznych korzeni, albo poszukuje politycznego umocowania 
jako „depozytariuszka uniwersalnych prawd moralnych”. Rzecz 
w tym, że ci, którzy mieliby się jej podporządkować, przywiązani są 
do własnych przekonań normatywnych. Etyka stosowana nieposłu-
gująca się ich językiem traci z  nimi kontakt. Podobny los spotyka 
przedstawicieli innych dziedzin wiedzy o powinności. Ustanawiając 
zasady ładu publicznego w oderwaniu od społecznej praktyki, nara-
żają się oni na niezrozumienie i opór4. Nawet jeśli ten sposób kiero-
wania wystarcza, by utrzymać społeczeństwo ryzach, z całą pewno-
ścią nie przyczynia się do usuwania przeszkód (poznawczych 
i komunikacyjnych) dzielących jego członków. Oto powód, dla które-
go porządkowanie spraw wspólnych musi rozpoczynać się od pozy-
skiwania wiedzy umożliwiającej ich rozumienie. 
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S u m m a r y 

Ethics and Management. On Terms of Application 
of Ought-Statements

Th e research issues are based on the hypothesis that business ethics needs to be supported 
by evidence of diff erent kinds. On the one hand, ethical claim to validity is in doubt as long 
as it is does not fi nd (epistemological) justifi cation. On the other hand, business ethics is 
seen by its representatives as applied knowledge, that is to say, refl ection useful in terms of 
organization and behavior. Th erefore, some of them focus their attention on patterns of 
culture. Th ese researches believe that culture embraces norms to be respected ultimately by 
market participants. Th ese norms are taken as (potential) solution of the main ethical prob-
lems of the sphere of human activity. At the same time cultural patterns may negatively 
infl uence the development of political and economic life. Th at concept intends that culture 
is determined by the logic of values (diff erent from the logic of reality used in describing 
social facts) which combines heterogenic sets of norm and directives into historical integ-
rity. In the presented concept the stability of values is determined by its taking hold in cul-
ture. It leads to the conclusion that knowledge of cultural patterns is the precondition for 
eff ective research on the fi eld of social (and economic) theory.
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k n o w l e d g e ,  p a t t e r n s  o f  c u l t u r e


