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Kryzys lat 2007–2009 i  jego konsekwencje były także porażką tej 
wersji etyki biznesu, która posługiwała się hasłem „nigdy więcej” po 
giełdowych szaleństwach lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
czy upadku Enronu i  kilku innych fi rm na początku XXI wieku. 
Hasło to miało jednocześnie zachęcać do szerszego wprowadzania 
etyki w szkołach biznesu, podczas szkoleń menedżerskich, w ramach 
programów szkoleń pracowniczych.

Dzisiaj etycy biznesu powinni poczuwać się nie tylko do odpo-
wiedzi na pytanie, co doprowadziło do kryzysu, ale także czy etyka 

Kryzys w latach 2007–2009 oznacza poraż-
kę tej wersji etyki biznesu, która chciała 
nauczyć menedżerów moralności, a w prze-
szłości, po kolejnych kryzysach, na przykład 
po bankructwie Enronu, posługiwała się 
formułą „to już nigdy nie może się powtó-
rzyć”. Po niedawnym globalnym załamaniu 
trudno jednak łudzić się, że podobny kryzys 
nie wydarzy się już nigdy więcej. Potrzebna 
jest zatem etyka biznesu bliższa realiom 
gospodarczym i  bardziej realistyczna 
w ujmowaniu ludzkich motywacji, dostrze-
gająca wpływ wielu okoliczności, między 
innymi politycznych i  kulturowych, na 

postępowanie menedżerów. Tutaj dwa źró-
dła inspiracji mogą być przydatne: socjolo-
gia gospodarcza podkreślająca wpływ kul-
tury i  polityki na „architekturę” rynków 
oraz niemiecka etyka instytucjonalna (Ord-
nungsethik) kładąca nacisk na reguły gry, 
a  nie na zachowania poszczególnych akto-
rów życia gospodarczego.
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biznesu jako refl eksja nad moralnymi podstawowymi gospodarowa-
nia – wykładana tak szeroko (wciąż jednak nie dość powszechnie, 
jak się uważa) – nie ma sobie nic do zarzucenia? Po spektakularnym 
bankructwie Enronu (i  innych fi rm) powtarzano wielokrotnie, iż 
nigdy więcej do takiego załamania norm moralnych nie powinno 
dochodzić. Tymczasem kryzys 2007–2009 pokazał, że możliwe były 
jeszcze większe bankructwa i jeszcze większa – jak twierdzi się czę-
sto – nieodpowiedzialność menedżerów. Jeżeli zatem celem refl ek-
sji etycznej nad gospodarką miałoby być przede wszystkim uczynie-
nie biznesu bardziej moralnym, globalny kryzys fi nansowy sprzed 
kilku lat oznaczałby, że cel ten nie został osiągnięty. Czy jednak rze-
czywiście tego powinniśmy oczekiwać od tej refl eksji?

Etyka biznesu po kryzysie to etyka pochylająca się nad samą 
sobą: czym jest, czemu służy, w  jaki sposób postrzega globalną 
gospodarkę i dzisiejszego człowieka interesu? Etyka po globalnym 
kryzysie fi nansowym powinna także świadomie posługiwać się 
swoim językiem, by umieć odpowiedzieć na pytanie, co zawiodło 
w świecie fi nansów. Chciałbym się zatem zastanowić, czym jest (dla 
mnie) etyka biznesu, jakim językiem ma mówić (na jakim systemie 
pojęć powinna się oprzeć) i w jaki sposób, przy użyciu jakiego „słow-
nika” miałaby wypowiadać się o niedawnym kryzysie. Szczególnie 
pomocna w  formułowaniu tej wizji będzie etyka ładu (Ordnugse-
thik), której założenia będą wspierały całą argumentację (Homann 
2013; Homann 2006)1.

Kryzys lat 2007–2009

Kończący się, jak się wydaje, kryzys zachęca do jednoznacznych opi-
nii i ostrych sądów. Rzeczywiście skutki bańki na rynku kredytów 
hipotecznych w USA oraz procesu sekurytyzacji, który połączył nie-
widocznym łańcuchem amerykańskiego kredytobiorcę z  globalny-

1  Nawiązywałem już w przeszłości do tych prac (Sójka 2007; Lütge 2005). Obecnie, w rze-
czywistości „pokryzysowej”, aktualność tego podejścia wydaje mi się jeszcze większa.
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mi inwestorami w Chinach czy Norwegii, okazały się katastrofalne. 
Jednak proste diagnozy niewiele tłumaczą. Chciałbym się przyjrzeć 
dwóm z nich. Pierwsza mówi, iż to, co się stało, spowodowała chci-
wość, w szczególności bankierów. Druga – że zawiódł wolny rynek, 
że nadmiar wolności gospodarczej, brak regulacji rynków fi nanso-
wych oraz neoliberalne zaślepienie tych, którzy powinni dostrzec 
zawczasu rosnącą bańkę spekulacyjną, spowodowały załamanie się 
fi nansów światowych. Oczywiście diagnozy te nie wykluczają się 
wzajemnie, a nawet łatwo je połączyć, by uzyskać pełniejszy obraz. 
Warto także podkreślić, iż obie są w  pewnym stopniu trafne, 
bowiem istniała pogoń za łatwym zyskiem i  lekceważenie ryzyka, 
zwłaszcza przez fi rmy pożyczkowe oferujące kredyty dosłownie 
każdemu, oraz rzeczywiście wiele osób uważało, że tak właśnie 
powinna wyglądać wolność gospodarcza i prawo każdego do realiza-
cji „amerykańskiego marzenia”. Diagnozy te nie tłumaczą jednak 
przyczyn i przebiegu kryzysu. Ponadto rodzi się pytanie, czy etyka 
biznesu właśnie tymi pojęciami (chciwości i wolnego rynku) powin-
na się posługiwać. Spójrzmy zatem na te z pozoru oczywiste wytłu-
maczenia.

Chciwość doprowadziła do kryzysu

Bankierzy od stuleci spotykają się z oskarżeniami o chciwość. Nie 
inaczej jest dzisiaj. O chciwości się rozmawia, wypowiadają się o niej 
osoby świeckie i  duchowne, jest ona tematem literackim i  fi lmo-
wym. W znanym fi lmie Wall Street (Stone 1987) pojawia się słyn-
na pochwała chciwości odzwierciedlająca atmosferę lat osiemdzie-
siątych, która skądinąd przyczyniła się do umocnienia etyki 
gospodarczej jako przedmiotu nauczania w  szkołach biznesu, co 
miało zapobiegać powtarzaniu się znanych giełdowych ekscesów 
w  przyszłości. Gordon Gekko nie znał jednak nauczania Tomasza 
z  Akwinu i  nie chciał wygłaszać pochwały grzechu, lecz myślał 
o  duchu ewolucji i  społecznym darwinizmie i  w  tym sensie „chci-
wość” miała być dobra, czyli pomocna w  uzdrawianiu gospodarki 
amerykańskiej. Chciwość w  latach osiemdziesiątych oraz w  latach 
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kryzysu 2007–2009 jest zdecydowanie negatywnym „bohaterem” 
i przyczyną całego zła. Jednak rozumiana jest dosyć płytko (potocz-
nie) i nie stanowi elementu szerszego systemu myślowego, tak jak 
to się działo w czasach przednowożytnych, gdy była częścią realnie 
funkcjonującej regulacji moralnej, i  w  tym sensie pozostaje epite-
tem, który – jak to epitet – niewiele wyjaśnia (Sójka 2014).

Problem chciwości pojawia się w wielu religiach, także w chrze-
ścijaństwie. W   średniowiecznej nauce o  grzechu i  cnocie jest ele-
mentem całego systemu moralnego, którego celem było formuło-
wanie społecznie akceptowanych form pożądania. Przekaz ten 
pierwotnie adresowany był do mnichów, lecz z czasem stał się pod-
stawą moralności świeckiej. Chciwość była najcięższym grzechem, 
bowiem przeczyła pierwotnej równości wszystkich ludzi, zakłócała 
podział dóbr w życiu doczesnym i zagrażała indywidualnemu zba-
wieniu. Oczywiście istnieli biedni i bogaci, lecz ci ostatni nie powin-
ni kontentować się tym, co osiągnęli, nie dbając o innych – ich obo-
wiązkiem było dzielenie się z biednymi (stąd wielka rola jałmużny), 
którzy z kolei mieli rewanżować się modlitwą. Porządek społeczny 
wyrażała przypowieść o wiązie i winorośli. Winorośl, aby owocować, 
potrzebuje wiązu, dzięki któremu pnie się ku słońcu (Newhauser 
2000: 5).

Łatwo zauważyć, iż w  tych wyobrażeniach bogactwo jednych 
powoduje ubóstwo drugich. W społeczeństwach agrarnych gospo-
darka podobna była do gry o sumie zerowej i ten, kto zebrał z pola 
wszystkie kłosy, winien był głodu tych, którzy nie dostali niczego. 
Tylko w  tym kontekście chciwość posiada swój autentyczny sens 
i rzeczywiście, wraz z całym systemem pojęć, socjalizuje pożądanie. 
Dzisiejsze rozumienie chciwości zachowuje swoje pejoratywne zna-
czenie, samo słowo piętnuje zachłanność ludzi, ale w  społeczeń-
stwie, w którym gospodarka jest rozumiana jako gra o sumie dodat-
niej i  w  którym każdy dąży do maksymalizacji swoich korzyści 
(także strajkujący nauczyciel domagający się podwyżki), pojęcie to 
nie jest składnikiem normy moralnej, nie precyzuje konkretnych 
nakazów czy zakazów, wprawdzie piętnuje, ale bez wskazania kon-
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kretnych kryteriów i mierników. Siłą rzeczy pojęcie chciwości nie-
wielkie usługi oddaje etyce biznesu, która miałaby pomagać w wybo-
rze pomiędzy konkurencyjnymi zobowiązaniami i wykluczającymi 
się wartościami. Ponadto nie bardzo wiadomo, czyja chciwość mia-
łaby doprowadzić do kryzysu fi nansowego i jak odróżnić ją od mak-
symalizacji zysku, niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wolny rynek doprowadził do kryzysu

Można także stawiać diagnozy bez odwoływania się do przednowo-
czesnych pojęć i twierdzić na przykład, że kryzys wywołany był bra-
kiem odgórnych regulacji rynku oraz bieżącego nadzoru z powodu 
wycofania się państwa. Zawiódłby zatem wolny rynek, przy czym 
nacisk w takim stwierdzeniu położony byłby na jego wolność wła-
śnie. Argument ten jest znany i dlatego nie warto go tutaj szerzej 
przedstawiać. Zapytać jednak należy, czy rzeczywiście tak zwany 
wolny rynek jest aż tak groźny. 

Gospodarkę nowożytną postrzega się inaczej niż średniowiecz-
ną i  można ją przedstawić jako grę o  sumie dodatniej. Rozwój 
nauki, przemysłu, handlu międzynarodowego, nowe postrzeganie 
jednostki jako względnie autonomicznej i  kierującej się tak zwa-
nym interesem własnym, rola władcy jako koordynatora – wszyst-
ko to sprawiało, że w  tej nowej wizji świata rozwój gospodarczy 
powodował przyrost bogactwa, z  którego korzystały „narody”. 
Interes własny nie jest już formą chciwości, czyli grzechu, lecz kal-
kulacją w  dużej mierze wolnej jednostki świadomej swoich celów 
i  priorytetów. Przeciwnicy tej formy gospodarowania chcieliby 
widzieć interes własny jako nowożytną formę chciwości, która 
wprawdzie napędza mechanizm gospodarczy, lecz sama jest prze-
cież czymś grzesznym i antyspołecznym. Jak zapewniają badacze 
twórczości Adama Smitha, nie to miał on na myśli, gdy tworzył 
słynną metaforę niewidzialnej ręki rynku. Kalkulująca jednostka 
nigdy nie chce zaspokajać swoich pragnień kosztem innych ludzi. 
Miłość własna może do tego prowadzić – uważał Smith – nie to jed-
nak było jego założeniem. Rynek nie jest cudownym mechani-
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zmem, który przekształca indywidualne grzechy we wspólnotowy 
dobrobyt. Jest raczej sferą indywidualnych decyzji kalkulujących 
podmiotów świadomych jednak życia we wspólnocie, w otoczeniu 
współobywateli (Wight 2005: 50).

Wolny rynek Smitha nie był w  istocie wolny od zobowiązań 
moralnych i dlatego można uważać, iż język oświecenia szkockiego 
zakładał nowy ideał wspólnotowości a  handel zrodził nowe typy 
cnót jednostkowych, jak pracowitość, dyscyplina, wytrwałość, prze-
widywalność, pokojowe nastawienie do ludzi obcych itp. (Friedman 
2005: 40–41; Hirschman 1997: 50). Oczywiście nie można zapomi-
nać, że ów ideał wspólnoty miał w znacznej mierze kontraktualny 
charakter, zgodny z fi lozofi cznymi postulatami swoich czasów: jed-
nostki podporządkowują się panującym regułom w  celu realizacji 
własnych interesów. Tradycja Hobbesa, Hume’a, Spinozy, Rawlsa 
i  Buchanana podsuwa taką właśnie wizję społeczeństwa opartego 
na współpracy w celu osiągania wzajemnych korzyści. Podkreśla to 
etyka ładu (Ordnungsethik), którą można też określać jako etykę 
instytucjonalną (Lütge 2012: 12).

Nawiązywanie do tej tradycji nie oznacza opowiadania się za 
neoliberalną ideologią i  fetyszyzowania wolnego rynku. Etyka 
instytucjonalna, czyli etyka ładu, jak sama nazwa wskazuje, wyrasta 
z  myślenia ordoliberalnego, zgodnie z  którym to państwo stoi na 
straży wolnej konkurencji poprzez stworzenie właściwego ładu 
prawno-moralnego, jak uważał Walter Eucken (Szulczewski 2013: 
120). Odwoływanie się do ideałów oświecenia ma także wskazywać 
na historyczne źródła pojęć i terminów, którymi wciąż się posługu-
jemy, niezależnie od wartościowań konkretnych zjawisk gospodar-
czych. Język oświeceniowej ekonomii jest nadal żywy, przypomina 
mechanikę Newtona, która jest dzisiaj elementem myślenia potocz-
nego. Podobnie, mówiąc o  gospodarce, wciąż zakładamy istnienie 
kalkulujących jednostek i  rynkowego mechanizmu koordynacji. 
I nie ma znaczenia, że w dzisiejszych czasach mechanizm ten jest 
bardzo skomplikowany i  zależny od wielu czynników, zwłaszcza 
politycznych. Z pewnością nie jest on, sam w sobie, zagrożeniem dla 
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społeczeństwa lub cywilizacyjną pomyłką, jak chcieliby krytycy 
kapitalizmu. Stawiając jednak na kontraktualny język oraz pojmo-
wanie gospodarki jako gry o  sumie dodatniej, problem wolności 
i  reguł ją ograniczających wciąż pozostaje wyzwaniem wymagają-
cym jednak przyjrzenia się współczesnym mechanizmom gospodar-
czym. Czy zatem to nadmiar wolności spowodował globalny kryzys?

Kryzys widziany z bliska

Właściwie nie ma on już dla nas większych tajemnic. Można oczywi-
ście dziwić się zachowaniom różnych podmiotów („jak można było 
podejmować tak ryzykowne decyzje?”), jednak sam mechanizm daje 
się dobrze opisać. Trudno mówić o  konkretnym wydarzeniu jako 
początku całego procesu, niemniej wskazuje się najczęściej na pęk-
nięcie bańki internetowej w  2000 roku oraz atak na World Trade 
Center rok później. W  obawie przed recesją gospodarczą Bank 
Rezerwy Federalnej prowadził politykę niskich stóp procentowych. 
Polityka taniego pieniądza była szczególnie korzystna dla banków 
i  innych fi rm udzielających kredytów hipotecznych. Kredyty tego 
typu od dziesięcioleci traktowane były w sposób szczególny przez 
administrację federalną, bowiem własny dom był zawsze elemen-
tem „amerykańskiego marzenia”, a celem kolejnych amerykańskich 
prezydentów było wzmacnianie poczucia „amerykańskości” poprzez 
umożliwienie szerokim kręgom społeczeństwa przynależności do 
grupy posiadaczy własnego domu (homeowner democracy). Szczegól-
nie ważne było to w odniesieniu do wykluczonych z tej wspólnoty 
przedstawicieli mniejszości. Polityka ta prowadzona była przez wie-
le dziesięcioleci. W  XXI wieku jednak łatwy dostęp do kredytu 
mieszkaniowego powodował stopniowy wzrost cen mieszkań. 
Korzystali z tego nie tylko ci, którzy nie mogli sobie dotąd pozwolić 
na własny dom lub mieszkanie, lecz także zamożni Amerykanie, 
którzy kupowali domy w  celach spekulacyjnych. Problemem było 
jednak to, że kredyty otrzymywali ludzie bez tradycyjnie rozumia-
nej zdolności kredytowej. Banki udzielały kredytów w przekonaniu, 
że jego zabezpieczenie w postaci domu, którego cena wciąż rośnie, 



20

Jacek Sójka ,  Etyka biznesu po kr yzysie

rekompensować będzie ryzyko udzielania go osobie bez należytych 
dochodów. Z kolei kredytobiorcy posługiwali się metodą refi nanso-
wania kredytu, to znaczy uzyskiwali nowy kredyt pod zastaw domu, 
którego wartość na przykład podwoiła się, i spłacali kredyt poprzed-
ni (którego oprocentowanie po pierwszych dwóch latach niskiego 
oprocentowania „na zachętę” miało się znacząco podnieść). Zresztą 
banki i fi rmy pożyczkowe, udzielając ryzykownych (między innymi 
tak zwanych subprime) kredytów hipotecznych i starając się przycią-
gnąć klientów za wszelką cenę (na przykład niskie oprocentowanie 
przez pierwszy rok lub dwa), przewidywały taki scenariusz (Flig-
stein, Goldstein 2010).

Rozwój tego systemu nie byłby możliwy bez mechanizmu seku-
rytyzacji, czyli tworzenia pakietów kredytów hipotecznych, które 
pożyczkodawcy odsprzedawali specjalnym funduszom, które 
z kolei emitowały obligacje zabezpieczone hipoteką (mortgage bac-
ked securities, MBS) i zarządzały strumieniem pieniądza płynącym 
do tych funduszy od pożyczkobiorców. Emitowane papiery mogły 
być z kolei kupowane przez inne fundusze, które emitowały kolej-
ne obligacje zabezpieczone tymi pierwszymi, a pogrupowanie tych 
ostatnich i  podzielenie ich na specjalne transze o  różnych stop-
niach ryzyka sprawiało, że ta nowa oferta inwestycyjna (collaterali-
zed debt obligations, CDO) mogła być lepiej dostosowana do oczeki-
wań inwestorów, wśród których byli zwolennicy zarówno większego 
ryzyka i  większych zysków, jak i  mniejszego ryzyka i  mniejszych 
zysków. Powstawał w ten sposób cały łańcuch zależności inwesty-
cyjnych (możliwe były także CDO do kwadratu, do sześcianu itd.), 
na końcu którego znajdował się inwestor niezdający sobie sprawy 
ze skomplikowania całego systemu, na przykład rada miejska Nar-
viku, która chciała dobrze ulokować pieniądze pochodzące z podat-
ków, aby w  przyszłości wybudować szpital lub szkołę (Jacoby 
2009).

Prawda była jednak taka, iż nikogo nie trzeba było namawiać na 
zakup tych instrumentów fi nansowych. Przez lata rósł globalny 
popyt, w znacznej mierze tworzony przez Chiny dysponujące nad-
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miarem gotówki. Popyt ten zasilał cały system, na początku którego 
funkcjonowały fi rmy nerwowo poszukujące nowych kandydatów na 
kredytobiorców wśród coraz mniej wiarogodnych członków społe-
czeństwa amerykańskiego. W pewnym momencie jednak, w 2005 
roku, ceny domów w USA przestały rosnąć, wzrosła za to gwałtowa-
nie liczba niewypłacalnych dłużników i  przejętych przez banki 
domów ponownie wystawionych na sprzedaż, co dodatkowo sprzy-
jało spadkowi cen nieruchomości. W 2007 roku było już jasne, że 
bańka na rynku kredytów hipotecznych pękła, a cały łańcuch opar-
ty na zsekurytyzowanych wierzytelnościach stracił źródło pienią-
dza, który stanowił rację jego istnienia. Globalni inwestorzy prze-
konali się, jak bardzo ryzykowne instrumenty nabyli. To samo 
dotyczyło wielkich amerykańskich banków inwestycyjnych, które 
w  swoich księgach miały znaczące ilości tego typu toksycznych 
aktywów. Nastąpiło więc ostateczne załamanie się amerykańskiego 
rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku, które zapoczątkowało 
globalny kryzys fi nansowy (Fligstein, Goldstein 2010).

Alan Greenspan, szef rezerwy federalnej USA, ujawnił wówczas 
swoje zdziwienie, iż instytucje pożyczające nie kierowały się intere-
sem własnym, czyli między innymi dbałością o majątek udziałow-
ców, i wdawały się w tak ryzykowne operacje (Andrews 2008). Cha-
rakterystycznie jest to, iż nie obwiniał on interesu własnego, lecz 
niekierowanie się nim. 

Kto zawinił, które mechanizmy zawiodły? Jest kilka możliwych 
hipotez, w tym i ta, że nikt nie zawinił i trudno wskazać jedną kon-
kretną przyczynę, jednego „sprawcę”. Można na przykład z powo-
dzeniem uzasadniać hipotezę, iż było to załamanie się systemu spo-
wodowane nadmierną złożonością i  zbyt wielką liczbą powiązań 
(normal accident). Podsystemy zabezpieczające, które teoretycznie 
powinny stać na straży prawidłowego funkcjonowania całości syste-
mu, stanowiły jednak dodatkowe jego obciążenie i  mogły się stać 
powodem jego „przegrzania”. W tym sensie system fi nansowy padł 
ofi arą własnego skomplikowania, przy czym chodzi nie tylko o tak 
zwaną inżynierię fi nansową, lecz także impulsy (pobudzenia) pły-
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nące ze strony rządu federalnego oraz określoną politykę Banku 
Rezerwy Federalnej (Palmer, Maher 2010).

Opinia publiczna domaga się jednak ujawnienia i ukarania wino-
wajcy. Na to zapotrzebowanie najszybciej odpowiada kultura maso-
wa (fi lm), jak twierdził nieżyjący już amerykański profesor prawa 
Larry Ribstein, aczkolwiek wiarogodność tej odpowiedzi pozosta-
wia wiele do życzenia (2009: 1180). Możliwe jest także i to, że zawi-
nili wszyscy po trochu, włącznie z inwestorami, którzy  nawet nie 
czytali i  nie analizowali prospektów emisyjnych oferowanych im 
instrumentów fi nansowych (Fligstein, Goldstein 2010: 55). Sam 
jednak Greenspan stwierdził, iż zabrakło regulacji i nie ma powodu, 
aby mu nie wierzyć. Zawiedli zatem regulatorzy i politycy. Nie tyle 
więc wolny rynek, ile jego „organizatorzy”, którzy – paradoksalnie – 
posługiwali się ideologią „wolnego rynku”. Jeden z autorów wska-
zuje także na akademickich „producentów” tej ideologii, która prze-
nikała cały system instytucji państwowych (Abolafi a 2010). 
Bankierzy inwestycyjni stawali się doradcami gospodarczymi rządu, 
a  nawet jego ministrami. Silne były oddziaływania środowiskowe 
oraz wzajemne powiązania wielu instytucji. W sumie rząd federalny 
i Bank Rezerwy Federalnej prowadziły określoną politykę gospodar-
czą – przyzwalającą, jednak politykę – mającą przemożny wpływ na 
działania podmiotów rynkowych. Odpada więc hipoteza, iż to eks-
cesy wolnego rynku były powodem załamania się światowych fi nan-
sów. Nawet w USA istnieje polityka gospodarcza i chociaż powołuje 
się na zasadę nieingerencji państwa – jest nią, jak chociażby w przy-
padku rynku mieszkań (Sójka 2013). Rynek ukazał w  ten sposób 
swoje oblicze, zgodne z  tezami socjologów gospodarczych, jako 
skomplikowanej konstrukcji wznoszonej przez lata w ramach pań-
stwa i społeczeństwa (Fligstein 2001). Teza o  istnieniu określonej 
architektury rynków zbieżna jest z  ordoliberalnym rozpoznaniem 
Waltera Euckena: „państwo ma obowiązek czuwania, by wolny 
rynek nie przekształcił się jedynie w hasło ideologiczne, w swej isto-
cie zamieniał w sieć powiązań najsilniejszych” (Szulczewski 2013: 
123). Euckenowską „sieć najsilniejszych” łatwo odnaleźć w powią-
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zaniach banków inwestycyjnych, funduszy różnego rodzaju, agencji 
ratingowych i  wszelkich innych instytucji aktywnych na rynku 
MBS, których centrale, na dodatek, położone były w przestrzennej 
bliskości – na Manhattanie. Rząd federalny i Bank Rezerwy Federal-
nej sieci tej nie tylko nie rozerwały, ale nawet z  niej korzystały, 
rekrutując spośród prezesów wielkich banków swoich sekretarzy 
stanu i  doradców. A  przecież, jak ujmują to przedstawiciele etyki 
instytucjonalnej, rynek istnieje dzięki normom, które umożliwiają 
prawdziwą konkurencję, to znaczy taki system gospodarczy, który 
gwarantuje korzyści wszystkim zainteresowanym i przypomina grę 
o sumie dodatniej.

Jakiej etyki biznesu potrzebujemy?

Etyka jako refl eksja nad moralnością, a w szczególności jako projekt 
normatywny, ma dostarczać kryteriów odróżnienia dobra od zła, 
sprawiedliwości od niesprawiedliwości, równości od nierówności 
i wyposażać zainteresowane jednostki w kompetencje umożliwiają-
ce podjęcie właściwego z moralnego punktu widzenia działania. Nie 
odnosi się ona jednak wyłącznie do konkretnych przypadków – cho-
ciaż ich analizy są tu wciąż obecne – lecz ukierunkowana jest na 
wszystkie możliwe, przyszłe sytuacje, czyli ma prowadzić do wnio-
sków o wymiarze uniwersalnym. Dzięki temu „zainteresowane” jed-
nostki mogą zastanawiać się nad głębszymi racjami swojego postę-
powania. Pamiętać jednak trzeba, iż nie wszyscy mają na to ochotę, 
a ponadto nie ma obowiązku prowadzenia takich dociekań w więk-
szości codziennych sytuacji.

Nie jest głównym zadaniem etyków ocenianie konkretnych zda-
rzeń i ludzi, aczkolwiek z ogólnych norm moralnych wywieść moż-
na także oceny jednostkowych działań. Tym bardziej nie jest ich 
zadaniem szukanie i  wskazywanie winnych – raczej analiza szer-
szego kontekstu, bowiem to właśnie cały kompleks procesów 
i  mechanizmów społecznych (w  tym gospodarczych) jest testem 
dla przyjmowanych wcześniej norm prawnych i etycznych, to zna-



24

Jacek Sójka ,  Etyka biznesu po kr yzysie

czy zachęca lub zniechęca jednostkę do podejmowania określonych 
działań.

Etyka zatem umożliwia rozróżnianie dobra i  zła (z  czego ma 
szansę skorzystać każda jednostka, dokonując swoich wyborów), 
oferując na przykład normę ogólną w postaci imperatywu katego-
rycznego (w pewnym sensie normę norm), z której wywieść można 
kolejne normy stosujące się do konkretnych okoliczności. Etyka 
ogólna nie odnosi się wprost do działań ludzkich, lecz projektuje 
reguły czy też normy, którym wszelkie działania ludzkie powinny 
być podporządkowane. Ta normotwórcza działalność nigdy nie jest 
zakończona. Rzeczywistość zmienia się i  potrzebne są nowe nor-
my – nie tylko uszczegółowienia już istniejących, lecz także obejmu-
jące zupełnie nowe obszary zagadnień. To samo dotyczy norm 
prawnych. 

Kryzys uzmysłowił wszystkim niedostatek szeregu norm etycz-
nych i prawnych i wciąż zmusza nas do szukania nowych uregulo-
wań. Kryzys pokazał także – moim zdaniem – że nie ma sensu ety-
ka, która chciałaby „ulepszyć” ludzi (całe środowiska) poprzez 
bezpośrednie działania pedagogiczne, to znaczy edukując, nama-
wiając, strasząc konsekwencjami. Ten rodzaj wychowania, czyli 
socjalizacji, możliwy jest tylko na jej pierwotnym poziomie, poprzez 
działania tak zwanych znaczących innych. Opowiadałbym się raczej 
za etyką bez zapędów misjonarskich (Chryssides, Kaler 1999: 14) 
czy też „etyką bez kazań” (Nash 97: 247). Nie dlatego, że nie warto 
starać się o poprawę kondycji moralnej przedsiębiorców czy mene-
dżerów, bowiem zawsze byłoby lepiej, gdyby ludzie (niezależnie od 
ich zawodów) byli bardziej odpowiedzialni, empatyczni i  dbający 
o  dobro wspólne. Raczej z  tego powodu, iż nawracanie ludzi „na 
moralność” z góry zakłada ich upadek i stygmatyzuje grupę, do któ-
rej „kazania” są skierowane. Wywołuje to reakcję obronną i sprawia, 
że nasze działania są mało skuteczne. Ponadto nawoływanie do 
etycznego zachowania w  świecie, w  którym – mówiąc oględnie – 
etyczne postępowanie nie zawsze jest nagradzane, zniechęca do 
przestrzegania zasad moralnych. A zatem, zgodnie z etyką instytu-
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cjonalną, należy nie tyle wprost wpływać na zachowania ludzi, ile 
zmieniać reguły tak, aby uczciwość nie była karana, czyli przedsię-
biorca uczciwy nie tracił w stosunku do konkurentów. Dobre unor-
mowania sprawiają, że w interesie jednostki jest postępować etycz-
nie i  zachowanie takie jest premiowane przewagą konkurencyjną 
(Lütge 2012: 14).

Misjonarskie zacięcie zakłada określony zestaw norm moral-
nych, który powinien być upowszechniany. Problemem współcze-
snego świata nie jest jednak dający się jednoznacznie stwierdzić 
upadek moralny, lecz wielość norm i perspektyw, które nie zawsze 
można ze sobą uzgodnić. Samo pojęcie interesariuszy zakłada ist-
nienie zasadniczo różnych punktów widzenia. Etyka biznesu zatem, 
zwracając się do ludzi interesu, powinna wskazywać na istniejące 
w  społeczeństwie dylematy wynikające z  rozbieżnych interesów 
podmiotów działających (tak zwanych aktorów społecznych) oraz 
proponować rozwiązania systemowe, które nie upodrzędniałyby 
żadnej z  grup. Powinna uczyć dostrzegania wszystkich istotnych 
okoliczności i uczulać na znaczenie wymiaru czasowego, który może 
mieć znaczenie dla kalkulacji kosztów i korzyści (krótko- i długoter-
minowych). To, czy rzeczywiście wszystkie okoliczności będą brane 
pod uwagę, zależy od pewnych wyjściowych założeń czy też języka, 
którym się posługujemy. Jeżeli na przykład odrzuca się tradycję 
oświeceniową i  wraca do przednowoczesnego języka religijnego 
napomnienia – gospodarka rynkowa zawsze będzie kojarzona 
z  zagarnianiem przez grupę uprzywilejowaną tego, co należy się 
całej społeczności, a zatem będzie konsekwencją nieposkromionej 
żądzy posiadania, która uderza w słabszych, jak to ujmował Alas-
dair MacIntyre w swoim znanym wystąpieniu w Cambridge w 2010 
roku (Cornwell 2010).

Etyka gospodarcza powinna jednak projektować normy i rozwią-
zania instytucjonalne, przechodząc od norm ogólnych do bardziej 
szczegółowych czy też, jak ujmowali to Donaldson i Dunfee (1999), 
od hipernorm (hypernorms) do konkretnych reguł i  procedur czy 
mikrospołecznych umów (microsocial contracts). Przy czym ważny 
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jest realizm tej etyki, nieformułowanie norm, które miałyby skła-
niać jednostki do szczególnego heroizmu i  poświęcenia, które 
nakładałyby na nie „niewyobrażalne obowiązki” (incredible obliga-
tions), jak nazywał je Kwame Appiah (2008: 186). Jest to szczegól-
nie istotne w odniesieniu do działalności opartej na racjonalności 
ekonomicznej, zakładającej między innymi maksymalizowanie 
korzyści. Nie znaczy to, że normy moralne nie mogą zakładać pew-
nych samoograniczeń ze strony podmiotów gospodarujących, lecz 
nie mogą być to wyrzeczenia, które przeczyłyby podstawowej logice 
gospodarowania.

Powiedzenie, że etyka gospodarcza dąży do tego, by biznes był 
bardziej moralny, jest niebezpiecznym skrótem myślowym. Zakłada 
się, że jest (może być) niemoralny oraz że konieczna jest akcja umo-
ralniania gospodarki, co zawsze oznacza umoralnianie konkretnych 
ludzi. Jeśli okaże się, że to się nie udało, powstaje pytanie, czy ozna-
cza to przegraną etyki? Albo też przegraną całych branż lub środo-
wisk zawodowych? Podobno do dzisiaj Michael Douglas spotyka się 
z podziękowaniami młodych maklerów, którzy twierdzą, że właśnie 
dzięki jego roli w Wall Street pracują na tej ulicy. Jordan Belfort upa-
miętniony w fi lmie Wilk z Wall Street, będącym artystycznym pod-
sumowaniem kryzysu 2007–2009, także wzorował się na Gordonie 
Gekko, który miał twarz Michaela Douglasa (Horvat 2014). A zatem 
zadaniem etyki biznesu jest raczej propagowanie pewnych wzorców 
i  refl eksja nad normami moralnymi w odniesieniu do działalności 
gospodarczej. Wymaga to oparcia na solidnym fundamencie wiedzy 
na temat mechanizmów i zależności, na przykład politycznych i kul-
turowych. Chodzi zatem o  etykę, która może być nazwana reali-
styczną, to znaczy niewymagającą od ludzi interesu heroizmu, nie-
dążącą do uczynienia ich świętymi, rozumiejącą, że jeśli etyczne 
postępowanie stawiać będzie przedsiębiorców na przegranej pozy-
cji, nie będą się oni stosować do pewnych reguł – skoro inni również 
je lekceważą. Podobnie jest z ryzykiem: jeżeli wszyscy nadmiernie 
ryzykują – nie ryzykując, wyłączam się najprawdopodobniej z gry. 
A  zatem niepodejmowanie ryzyka może stanowić etyczne ryzyko 



27

Prakseologia nr 157,  t .2/2015

(Lütge 2014: 6). Mówimy bowiem o  etyce realistycznej, czyli 
uwzględniającej realia gospodarowania w warunkach konkurencji2.

Etyka ta nie zachęca do realizacji wszystkich wartości pożąda-
nych przez społeczeństwo, a jedynie tych, które umożliwiają osią-
ganie obopólnych korzyści w  sytuacji konkurencji. Wartości te 
mają charakter immanentny, co sprawia, że etyka biznesu staje się 
minimalistyczna, to znaczy ograniczona do formułowania reguł 
uczciwej wymiany, pozbawiona aspiracji do wychowywania ludzi 
i  przekształcania całego świata3. Chodzi bowiem o  etykę gospo-
darczą lub etykę gospodarowania, przy czym to gospodarce owa 
etyka chce służyć poprzez formułowanie norm ją regulujących. 
Norman Barry pisze w  tym kontekście o  moralności rynkowej 
(arm’s length morality): uczestnicy rynku zazwyczaj nie znają się 
osobiście (w porównaniu z członkami rodziny) i jedynym zobowią-
zaniem, które posiadają, jest konieczność szanowania celów 
i dążeń każdej ze stron oraz reguł wymiany, czyli zasad gospodar-
czych interakcji (Barry 2000:  32). Myśląc o  etyce biznesu po 
doświadczeniach kolejnego kryzysu, a  zatem o  refl eksji – by tak 
rzec – pozbawionej złudzeń (i  niepotrzebnych uzurpacji), warto 
odwoływać się do takich jej ujęć, które mają właśnie charakter 
rynkowy, minimalistyczny i  realistyczny. Tym cechuje się także 
niemiecka etyka ładu (Ordnungsethik), inaczej etyka instytucjonal-
na Karla Homanna i jego uczniów (I. Pies, A. Suchanek, C. Lütge), 

2  Stwierdzenie, iż niepodejmowanie ryzyka w  pewnych sytuacjach może być wątpliwe 
moralnie, przypomina to, co mówił Tadeusz Mazowiecki o moralności w polityce, odnosząc 
się do poglądu, iż polityka i moralność nie mają ze sobą nic wspólnego. Uważał, iż polityka 
i moralność zazębiają się, co jest źródłem wielu napięć. Polityka bowiem musi być skutecz-
na, aczkolwiek nie oznacza to, że moralność należy podporządkować skuteczności. Polityk 
jednak nie może być nieskuteczny, bowiem jego nieskuteczność ma także wymiar moralny 
(Mazowiecki 1989).
3  Oczywiście istnieją globalne i lokalne wyzwania etyczne i wymagają one stosownej reak-
cji. Adresatem tych wyzwań nie może być jednak wyłącznie biznes, lecz przede wszystkim 
państwo, organizacje pozarządowe, kościoły i  inne ugrupowania religijne oraz społeczeń-
stwo obywatelskie. Refl eksja etyczna nie musi i nie może być zredukowana do etyki życia 
gospodarczego.
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która rozwija idee ordoliberalizmu Waltera Euckena (Homann 
2013; Lütge 2012). W  pracach tej szkoły ważne jest także to, że 
prezentowana tu perspektywa widzenia gospodarki daje się zna-
komicie uzgodnić z  jej modelem anglosaskim reprezentowanym 
tutaj przez Normana Barry’ego. Jej czołowy przedstawiciel przy-
znaje się zresztą do pewnego długu intelektualnego wobec „prag-
matycznego nastawienia amerykańskiej etyki biznesu” (Homann 
2013: 9).

Jakim językiem ma mówić etyka biznesu? 

Terminy, których używamy, i pojęcia, które kryją się za nimi, skła-
dają się na pewien słownik czy też język. Ordoliberałowie mówią 
tutaj o semantyce i kategoriach myślowych (win-win semantics, win-
-lose semantics) [Pies et. al. 2009]. Jeżeli twierdzimy, iż chciwość 
była przyczyną kryzysu fi nansowego, posługujemy się językiem, 
który nie pozwoli nam zrozumieć co się naprawdę stało, bowiem 
jego pojęcia to uniemożliwiają.

Kryzys pokazał, iż etyka przedmodernistycznego napomnienia, 
która chciałaby uczynić przedsiębiorców i  menedżerów bardziej 
moralnymi, etyka zakładająca rodzaj moralnej pedagogiki skazana 
jest na niepowodzenie. Choć nie brzmi to optymistycznie, nie zmie-
nimy ludzi, mówiąc im jak mają postępować. Etyka biznesu nie 
powinna mówić „nigdy więcej”, jakby zakładała możliwość ostatecz-
nego ukształtowania człowieka. Nie jest jej zadaniem w szczególno-
ści przekształcenie „egoisty” w „altruistę”, wyzyskiwacza w dobro-
czyńcę, bowiem czyni się tu zbyt wiele fałszywych założeń (na 
przykład, że rynek, konkurencja, gospodarka to obszary negatyw-
nych namiętności i  konieczności bogacenia się kosztem innych) 
W efekcie mielibyśmy tu do czynienia z założeniami, które już roz-
strzygają o winie, osądzają i piętnują – bez kontaktu z rzeczywisto-
ścią. Ponadto współcześnie nie jesteśmy w stanie kontrolować ludzi, 
niczym feudalni panowie, nie nagradzamy naszych sług na wzór 
przypowieści biblijnych, nie jesteśmy częścią małej wspólnoty, 
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w  której bezpośrednie egzekwowanie moralności byłoby możliwe. 
Jesteśmy natomiast uczestnikami niekończącej się rozmowy auto-
nomicznych i  wolnych jednostek, które dzięki tej wolności mogą 
często zasadniczo się różnić. Możemy tylko proponować lepsze 
reguły, odwołujące się do polepszenia losu wszystkich, co mogłoby 
stanowić rodzaj zachęty do postępowania zgodnie z tymi regułami. 
Możemy też obserwować, jak się one sprawdzają w praktyce. Czasa-
mi udaje się uzgodnić tylko reguły dotyczące prowadzenia samej 
dyskusji – tutaj łatwiej o konsens. W każdym razie proces demokra-
tyczny pozwala wygenerować reguły, które służą wszystkim. Jednak 
właśnie dlatego, że są one efektem dyskursu politycznego, czyli 
kompromisu, nigdy nie będą doskonałe. I nigdy nie będą wieczne. 
Wystarczy prześledzić losy amerykańskiej ustawy Glass Steagal Act 
z 1933 roku, rozdzielającej depozytowo-kredytową działalność ban-
ków od bankowości inwestycyjnej, aby zobaczyć jak zmienne bywa-
ją losy prawnych regulacji i ile czynników ma na to wpływ: politycz-
nych, kulturowych a  także zwykłych nacisków grup interesu. 
Ostateczne uchylenie zakazów formułowanych w tej ustawie w 1999 
roku (Gramm-Leach-Bliley Act) dokonane pod hasłem modernizacji 
i  otwarcia systemu na wyzwania XXI wieku (czynnik kulturowy) 
umożliwiły powstawanie fi rm, które jednocześnie prowadziły 
komercyjną działalność bankową obok inwestycyjnej, a  ponadto 
mogły zajmować się działalnością ubezpieczeniową (Guillén, Suárez 
2010: 267). Można oczywiście twierdzić, iż w ten sposób odbezpie-
czono granat, który miał wkrótce wybuchnąć, ale też możliwa jest 
inna refl eksja: proces demokratyczny tak właśnie wygląda, a  jego 
efekty są zawsze jakimś kompromisem, który na dodatek nie musi 
trwać wiecznie.

Etyka gospodarcza pogodzona z ekonomicznym myśleniem nie 
musi być etyką dokonującą ustępstw na rzecz biznesu na zasadzie 
prostego utylitarystycznego rozumowania: w biznesie musimy być 
bezwzględni, chciwi, egoistyczni – bowiem do tego zmusza nas kon-
kurencja, ale koniec końców takie działania powodują rozwój gospo-
darczy, który nas rozgrzesza. Postulowana tutaj etyka gospodarcza 
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jest raczej etyką świadomą historycznych przemian, systemowych 
uwarunkowań, odnajdującą we współczesnej, nowożytnej gospo-
darce moralne dziedzictwo oświecenia i  wpływ procesu demokra-
tycznego na kształt gospodarki, a także świadomą swojej roli w dys-
kursie publicznym.
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S u m m a r y

Business Ethics After the Crisis

Th e crisis of 2007–2009 signalled a failure of business ethics which tried to preach morality 
to managers and after several economic downfalls in the past, e.g. Enron’s bankruptcy, con-
stantly repeated “this should never ever happen again”. But after the recent global melt-
down it would be diffi  cult to believe that similar crises defi nitely will never happen in the 
future. So we need a business ethics more cognizant of economic realities and more realistic 
in its approach to problems of individual motivations and in its perception of diverse cir-
cumstances, e.g. political or cultural, which can have an impact on manager’s conduct. In 
this respect two sources of inspiration may seem promising: the economic sociology which 
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emphasises the impact of culture and politics on the “architecture” of markets and the Ger-
man institutional ethics (Ordnungsethik) which is focused on the rules of the game and not 
on behaviour of particular economic actors.
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