
[  146  ]

 28 април

Етиката на социалната отговорност

Какво е бизнес етиката? „Тя е казуистика.”

Какво е бизнес етиката? „Тя е казуистика”- отговаря историята 
на западната философия. Казуистиката твърди, че управляващи-

те, поради своите отговорности, трябва да намерят баланс между 
стандартните изисквания на етиката, които се прилагат към тях 
като индивиди, и социалните им отговорности към собствената им 
държава. Но това може да се тълкува по следния начин: правилата, 
които решават какво е етиката за обикновения човек, не се прилагат 
еднакво, или въобще се прилагат, защото са различни от правилата 
за  носителите на социална отговорност. Етиката е баланс между 
разходи и ползи, в който на везните се поставят изискванията към 
индивидуалното съзнание и изискванията към административната 
позиция. Това означава, че правилата на поведение на мениджъра биха 
могли да са свободни от изискванията на етиката, ако носят полза на 
обществото и на останалите хора.

„Филм на ужасите” за бизнес етиката, според казуистите, са слу-
чаите, когато хора с морални бизнес добродетели се опитат да прес-
кочат общоприетите норми за безкористно бизнес поведение. Във 
възникналата в края на 50-те години на ХХ век т.нар. „конспирация с 
електрическите апарати” няколко високопоставени мениджъри на Gen-
eral Electric са изпратени в затвора. Те са осъдени за криминална конспи-
рация, за нарушаване на антитръстовото законодателство, когато пе-
чалбите от поръчки за тежки генериращи съоръжения, като турбини, 
са незаконно разпределени между трите най-големи производители на 
електрически апарати в Съединените щати – General Electric, Westinghouse 
и Allis Chalmers. Целта на картела е била да се защити съществуването 
на най-слабата и зависима компания, Allis Chalmers. Веднага след делото, 
когато правителството разрушава картела, Allis Chalmers е принудена 
да излезе от бизнеса и да освободи няколко хиляди работници.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Документирайте две решения във ваша-
та кариера, при които казуистиката е била основа на етиката зад бизнес 
решенията ви. Какви решения е трябвало да се вземат в такъв случай?
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