
TUBA IVÁN

A vállalkozói etika alapkérdései

Átalakuló társadalmi rendünkben döntő és pótolhatatlan szerep jut a vállalko
zónak. Ha összehasonlítjuk a piacgazdasági rendszereket a tervgazdálkodásos
országokkal, legszembetűnőbb az a különbség, hogya verseny rendez6 elvén
alapuló gazdaságok rendelkeznek olyan dinamikus vállalkozókkal, akik képe
sek jól ellátni javakkal és szolgáltatásokkal a népességet. A tervgazdálkodással
szervezett hiánygazdaságok nemcsak a tökében voltak szegények, hanem vál
lalkozókban is. Problémáik. csak dinamikus vállalkozó személyiségek kinevelé
sével oldhatók meg.

Kicsoda a vállalkozó? c.A. Andreae szerint olyan valaki,,,aki nemcsak reagál
a megváltozott körülményekre, hanem aktív módon kezébe veszi a kezdemé
nyezést" (Kath. Soziallexikon). A vállalkozó embert a teljesít6kedvvel, határozott
sággal, teremtő aktivitással és kockázatvállalási készséggel lehet jellemezni. El-

. lenképe az "ellátott" embernek. Nyilvánvaló, hogy a javakat és szolgáltatásokat
produkáló vállalkozó mint munkáltató és mint átlagon felüli felelősséggel bíró
ember nagyban szolgálhatja a társadalom javát. A növekvő munkanélküliség, a
megoldatlan szerkezeti problémák, az államadósság és a pangás, a hosszútávú kon
cepció hiánya nyugaton is a társadalom kulcsfigurájává teszik a vállalkozót.

Etikai motívumok sokkal nagyobb szerepet játszanak a vállalkozói döntésben,
mintsem a széles nyilvánosság gondolná. Erkölcsi indíttatásúnak ke1llennie már
az életdöntésnek is, hogy valaki ezt a felelősségteljes hivatást vállalja, még ha
közrejátszanak racionális megfontolások is, mint például a magasabb jövedelem
esélye. Működése közben pedig léptene-nyomon olyan döntések meghozatalára
kényszerül, amelyek meghaladják az üzemelés horizontját. Felelősséget vállal
gazdasági, szociális és politikai döntésekben is. Segítheti a gazdaság haladását,
hozzájárulhat az általános életszínvonal növekedéséhez. Mindez a vállalkozói
etika kidolgozása mellett szól.

Az orvos különleges döntési helyzeteire van orvosi etika, a vállalkozó erköl
csileg motivált cse1ekvésének is vannak különleges követelményei. Amint a meg
nem született élet körüli döntésszituációkban az általános érvényű normákon
túl tekintetbe kell venni az anya szituációját (amiből bizonyos prioritások adód
nak az értékrendben anélkül, hogy megkérdőjeleznéka meg nem született élet
védelmének alapnormáit), úgy kell a vállalkozónak is döntéseket hozni az egész
vállalkozás fönntartása érdekében, amelyek súlyos lelkiismereti megterhelésse1
járnak, például régi munkatársak elbocsátásával.

A vállalkozói etika az etika rendszerében

Nopnatív értelemben a vállalkozói etika tanítás a vállalkozó helyes cse1ekvésé
ról és döntéséről olyan egzisztenciális kérdésekben, amelyekben a gazdasági-ra
cionális motívumok (a nyereség elve) nem eléggé igazítanak el. Ebben az érte-
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lemben egyfajta individuális etika, a vállalkozó személyére vonatkozó deonto
16giár61 (kötelességtan) beszélhetünk. Megérdemli azonban a szeme1yiségetika ne
vet, hiszen az embernek az a rendeltetése, hogy megvalósítsa önmagát, kibontsa
személyiségét, érvényesítse a benne rejlő erőket - mindig új kezd.eményezések
kel. Márpedig a vállalkozó szakmai és személyes tekintetben ilyen önmegvaló
sítást végez. A versengés minduntalan rákényszeríti, hogy képességeit érvényre
juttassa.

A vállalkozó nem él elszigetelten a tásadalomtól. Benne él a vállalatban, kon
taktusban van munkatársakkal, vevőkkel és üzlettársakkal, közigazgatási sze
mélyekkel és érdekképviseletekkel. Sokszor funkcionárius és/vagy politikus,
így tevékenységei túlnőnek vállalkozáskörén, részt vesz a társadalom alakításá
ban, gyakran tevékenykedik a politikai döntés folyamatában is. Igy szodáletikai
tekintetben is hárulnak rá feladatok és követelmények.

A vállalkozói etika bizonyos tekintetben a gazdJlságetíka része (ami ugyancsak
fontos mindazoknak - a gazdaságpolitika és jog mellett -, akik korunk oly
bonyolult gazdaságtársadalmában áttekintésre törekszenek), bár számos társa
dalompolitikai kérdés (például a szakmai képzés problémája) túlhaladja az öko
nóniát.

Elméletileg az utilitarizmus annyiban áll közel a vállalkozói etikához, hogy ez
is a vállalkozói cselekvések és döntések következményeit elemzi, hosszútávú
összefüggéseit kutatja. De a nyereségre törekvésen túl biztosítani akarja a vál
lalkozást, a munkahelyeket és a vállalkozó egzisztenciális életcélját, az önmeg
valósítást. A haszon elve csak a szolidaritás elvével összefüggésben lehet a vál
lalkozói etika alapja: a haszon maximuma megkívánja az egyének együttműkö

dését. A klasszikus utilitarizmusnak (önérdek mint etikai axióma) legalább szo
dálís utilitarizmussá kell tágulnia (J. Messner). Az érdekek harmóniája pedig
nem születik meg magától: szükség van az állam rendező funkciójára és az
érdekszervezetek közreműködésére.

A vállalkozási etikában pragmatikus-teleologikus gondolkodás jelentkezik. A
pragmatikus gondolkodás kevésbé törekszik az emberi ítélet igazságára, inkább
a döntés gyakorlati következményeire ügyel. Az érthetően sikerorientált vállal
kozónak is kiindulópontja kell legyen az erkölcsileg jó, ami az emberi élet vég
rehajtásában hasznos.

A vállalkozói döntéshelyzet módfelett differendált és különböző. Adott eset
ben a legjobb megoldás keresése közben előkerülneka szituációs etika szempont
jai. Egyébként a jelentős vállalkozók állásfoglalásaiban leginkább a liberalizmus
sokrétű eszmei kincsestára érvényesül: a vállalkozó eredendően viszolyog a kí
vülről tervezett egzisztenciától. A neoliberalizmus azonban fölismerte, hogy a
piacgazdasági rendszer csak úgy működhet,ha megfelelő versengéstörvény biz
tosítja. Működésképes versenyrendszer nagyobb szabadságteret garantál a pia
con konkurrencia nyomása alatt álló vállalkozónak, a törvényhozás korlátozhat
ja a tisztességtelen versenyt.

A vállalkozói etika főként felelóssé~etika: a nehéz cselekvés- és döntéshelyzet
ben álló vállalkozót fontos felelősség illeti meg a modern, bonyolult gazdasági
társadalomban, de a politikai rendszerben is. '

Az etika nemcsak normarendszer: tudományosan vizsgálja az erkölcsileg fon
tos lényeket, a morális tettek végső indoklásának és igazolásának kérdéseit, az
erkölcsi cselekvést és döntést. Igy válik döntő kérdéssé a lelkiismeret ténye és
funkciója. A lelkiismereti döntésnek a vállalkozói etikában is elsőrangú je1entó-
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sége van. Támaszkodik az általános etika fölismeréseire és belátásaira, különö
sen azokra a fölismerésekre, amelyek a lelküsmeretre mint tapasztalati tényre
vonatkoznak. A lelkiismeret lehetövé tesz az emberben egy alapbelátást a legál
talánosabb és közvetlenül belátható erkölcsi igazságokba. Ebb6l indul ki a vál
lalkozói etika is.

A vállalkozói etika középpontja a döntési helyzet

Kötelességet teljesíteni csak akkor lehet, ha az embernek van lehetőségea meg
felelő cselekvésre. Erról csak akkor van értelme beszélni, ha a cselekvő cselek
vésében szabad. Ez a cselekvő számos kötöttségnek lehet alávetve, de ezek ne
legyenek változhatatlan tények. Kell, hogy szembehelyezkedhessék velük, "kap
csolatba kerüljön velük, megnevezze, megítélje, elismerje vagy pedig elutasítsa
őket" (O. Höffe).

A tudással, képzettséggel rendelkezővállalkozó mindig új kihívásokkal találja
magát szemben: döntési helyzeteken csak dinamikus és merész magatartással
lehet úrrá lenni. Szakmai kényszerek (törvények, adók) sokszorosan szúkítik a
cselekvés és döntés játékterét. Ennek lehető tágítása a feladata annak a gazda
ság- és társadalompolitikának, amely a szubszidiaritás (kisegítés) elve alapján
olyan társadalmi rendre törekszik, amelyben meghatározó az önállóság és az
egyéni felelősség.

A vállalkozás nyzlt társadalmat (Karl R. Popper) föltételez, ahol a szabad vál
lalkozók lelkiismeretük felelősségével radonális motívumok alapján dönthetnek
és cselekedhetnek. Ez a nyílt társadalom stabil politikai viszonyokat feltételez,
a rendezett szabadság gazdasági rendjéhez kapcsolódó szabadságorientált poli
tikai rendszert. Ez működőképes versenyt és legalább alapvetóen piacgazdasági
rendszert jelent. A politikai rendszer stabilitása (társadalmi béke + a pénzérték
állandósága) a rendezett szociális változások alapfeltétele, nem jelenti tehát a
gazdasági megmerevedést, hanem kedvez a reformeróknek.

A vállalkozói döntések mindig társadalmi kötöttségek közt születnek, ezért
nem szabad szociális összefüggésükból kioldani őket. Miként a többi ember, a
vállalkozó is szolidáris kötelékben él a társadalommal. Fontos társadalmi hely
zetéból adódó különleges szolidaritás-kötelezettségei lényegesen befolyásolják
konkrét döntéseit is. A szolidáris alapmagatartást a társadalmi fejlődés érdeké
ben különösen a Laborem exercens enciklika (1981) hansúlyozza - "mind azok
számára, akik dolgoznak, mind azok számára, akik termelóeszközökkel rendel
keznek".

A vállalkozók döntései kreatívak is: új igényeket és kihívásokat új módsze
rekkel és lehetőségekkel kell megoldaniuk. Ez nem csaka technológiai fejlődésre
vonatkozik. Az "új" etilaíban hangsúlyozott, hogy az etika rádiusza megnöveke
dett, az egyén hatalmi helyzetétól függóen felelősséggel tartozik környezetéért.
A kömyezetprobléma a növekvő energiaigénnyel összefüggésben egyre éleseb
bé válik. A vállalkozókra itt teljesen új kihívások várnak. Az atomenergia-gaz
dálkodás alakulásával nő a felelősség mértéke, s ebben az értelemben a vállal
kozói etikának mint felelősségetikánakaz értéke is.
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A vállalkozói személyiség

Kreativitás és ötletgazdagság, a teljesítés és a határozás öröme, innovádós kész
ség - efféle tulajdonságok jellemzik a vállalkozót. Persze vállalkozás vezethető

ilyen föltételek nélkül is. De minden szorosabb versenyben álló vállalkozásra
érvényes, hogy a vállalkozó különleges képességei döntő módon hozzájárulnak.
a vállalkozás fócéljának eléréséhez. vagyis saját egzisztenciája és a megfelelő

vállalkozói siker biztosításához.
A versenyben döntő fontosságú a vállalkozó fair magatartása. A jogi rendezés

csak nagyon általános kereteket szabhat a gazdasági versengésben. Bármilyen
becsület-kódex mellett az etikailag releváns magatartások és erények elenged
hetetlenek a fair verseny érdekében.

A vállalkozás technikai-szervezői vezetéséhez megkívánt tehetségek mellett
- legalább a közép- és nagyvállalatoknál - a vállalkozónak rendelkeznie kell
azzal a képességgel, hogy munkatársait a lehető legjobb együttműködésremo
tiválja. Ehhez szociális felelősségtudat és emberismeret szükséges.

XII. Pius óta a pápák nemcsak az egyiittes döntés, a közreműködés és bele
szólás jogát hangsúlyozzák a gazdasági vállalkozásokban, hanemazt is, hogy a
termelóeszközök fölötti rendelkezés hatalmát nem lehet elvonni a tulajdonos
személyes felelősségétől,és átvinni névtelen kollektívumokra. A Zsinat tanítása
szerint "Jusson mindenki tevékeny szerephez a vállalatok ügyeinek irányításá
ban, akár tulajdonosok, akár munkavállalók, akár vezetők, akár dolgozók, te
kintettel kinek-kinek a feladatkörére, és megtartva a munkavezetés szükséges
egységét" (GS 68). Meg ne bénítsa a partneri vezető stílus és a kooperatív vi
szony a vállalkozó felelősségteljes kreativitását!

Ma a gazdaság minden területén kívánatosak mind a magánvállalkozók,
mind a menedzserek jelenléte. A modern piacgazdaságban a magánvállalkozó
nak azonban különleges a szerepe és funkciója. A termelóeszközök magántulaj
donának döntő jelentősége van. Ezért kell egy jövőre irányuló társada
lompolitikában nagyra értékelni a középosztálybéli vállalkozót.

Társadalmi összetartozásban

Sok vállalkozónak kell üzemi és vállalkozói kötelezettségein túl fontos funkdét
vállalnia a társadalomban és a politikában, akár szövetségi funkcíonáriusként,
akár politikusként (sokszor a két tevékenység összekapcsolódik). A vállalkozói
etika szemszögéböl a felelősségteljes feladatok vállalása értelmesnek és szüksé
gesnek tűnik: egy szabadságorientált gazdasági és társadalmi rendszer fönntar
tása és biztosítása lehetőleg sok vállalkozó aktív együttműködését kívánja a
közéletben, különösen a kommunális politikában. De minden vállalkozótól el
várható az élénk politikai érdeklődés, főleg saját érdekszövetségei feladataiban.
Az érdekszövetségektől meghatározott demokrácia kiegyensúlyozott képvisele
teket kíván. Szerte a világon a hatalom decentralizálására törekszenek, túlzott a
hivatalnokok reprezentációja a törvényhozásban, fenyeget a politikai tevékeny
ség professzionalízélódása, Nem kívánatos, hogy a szakszervezeteknél koncent
rálódó hatalommal a munkaadók gyönge érdekképviselete álljon szembe.

A politika mint rendezési feladat független személyíségek együttműködését

igényli; ők vannak abban a helyzetben, hogya függőség új formáihoz vezető
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trendekkel szembeszálljanak. A nagy társadalompolitikai feladatok, mint a béke
biztosítása az államon belül, a lehető legigazságosabb jövedelemelosztás prob
lémája, működőképes verseny rendjének fönntartása, a környezetvédelem meg
oldása stb., a vállalkozók és érdekképviseleteik aktív együttműködése nélkül
nem valósíthatók meg. A vállalkozói etika kitér ezekre az összefüggésekre, és a
vállalkozókra háruló feladatokat különleges kihívásként állítja be. Ebben az ér
telemben a vállalkozói etika: felelősségetika.

Gazdaság és kultúra

A gazdaság a kultúra szerves alkotórésze. A vállalkozók termelik az összes ja
vakat és nyújtják a szolgáltatásokat a szellemi-kulturális fejlődéshez, és a gaz
dasági tevékenység is kulturálís értékeket valósít meg. Ezen túl a vállalkozók
politikai elkötelezettségükkel, szétszórt erők összefogásával nagyon lényegesen
hozzájárulnak a demokratikus és humánus politikai kultúrához.

Ortega y Gasset A tömegek lázadásaban megállapította, hogy korunk sokoldalú
e1idegenedésében az ember elvesztette leglényegesebb tulajdonságáf azt a ké
pességét, hogy elgondolkodjon, magába gyűjtse önmagát. Epp e képességben
van a kulturális és szellemi élet nagy lehetősége. A vállalkozói etika rámutat az
önálló és kreatív gondolkodás szükségességére. Ortega hozzáfűzi,hogy az álla
mi beavatkozások, sót életünk államosítása a spontaneitás e1nyomására, az em
berben lévő teremtő erők visszaszorítására vezet. A vállalkozói etika a dirigista,
intervencionalista, "gondoskodó" államrendszerrel szemben biztosítani akarja
azokat a szabadságtereket, amelyek szükségesek egy szabad és független vál
lalkozói döntés meghozatalához. Ez a nyílt társadalom garantálja a szellemi és
kulturális fejlődés legjobb esé1yeit is.

De a nyílt társadalom "a rendezett szabadság szociális gazdaságát" (J. Mess
ner) óhajtja: ebben a gazdasági rendszerben emberhez méltó egzisztenciája van
az emberek többségének, a távolabbi jövőben - ha lehetséges - mindenkinek.
A vállalkozónak a törvényhozásban a gazdasági kontinuitás az érdeke, hiszen
ez teszi lehetövé a hosszútávú szervezést. A vállalkozói etika mégis okozhat
nyugtalanságot a politikában. A fennállónak kritikus megkérdőjelezésével (K.
Barth) hatalmas erőket szabadíthat föl az újra. A döntéseket a politikai helyzet
kritikus vizsgálata kell, hogy megelőzze.

Ma egyre több embert foglalkoztat - főleg az életkor növekedésével - az
élet értelmének kérdése. A nyugati világban az anyagi értékek már nem állnak
annyira a személyes érdekek előterében. Empirikus vizsgálatok mutatják,
mennyire rangos érték - gazdasági vezető erőknél is - a személyes független
ség; előtérbe kerülnek az értelmi kérdések. Ezzel nő az esély, hogy mind több
politikai erő törekszika gazdaság és társadalom olyan rendjére, amely a szabadság
alaptéte1éból indul ki, és megvalósítja a rendezett szabadság gazdasági rendszerét.

Menedzserek és vezető alkalmazottak

A tulajdonos vállalkozók elsőbbségének elismerése mellett szólni kell arról az
új, befolyásos rétegről, amely az alkalmazottak társadalmi osztályából emelke
dett ki. Noha a menedzserek (funkciós vállalkozók) a munkaadókhoz tartoznak,
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a munkavállalók közé szárnítódnak, bár ők is fontos vezető feladatokat végez
nek. Szerte a világon a kapitalizmus szerkezete, illetve a tőke szerepe a gazda
sági életben főleg a tekintetben változott, hogy ma a menedzserek társadalmi
osztálya a nagyüzemekben vállalkozói funkelót gyakorol anélkül, hogy általá
ban jelentősen részesednék a vezetett vállalkozás tőkéjében. A nagyüzemekben
a tulajdonos vállalkozó szerepe csökken a menedzserekkel szemben. Ennek a
fejleménynek következménye, hogya tőke szerepe és hatalma csökken a mun
kavállalók nagyobb hatalma javára. A vállalkozás csúcsmenedzsereit vagy a tó
ketulajdonosok képviselői választják, vagy bevonják a munkavállalókat is. A
modern nagyüzem vállalatvezetése legtöbbször vezető team kezében van. Ez az
új vezetócsoport közvetíthet a tőke és a munka között. De minél nagyobb a
befolyása a döntési folyamatokban, annál sebezhetöbb az érdekütközéseknél.

A vállalatvezetőktől függ, hogy mennyire szolgálják az egyes vállalkozások a
közjót, különösen a felelős gazdasági tervezést és a társadalom valódi érdekeit.
Teremtő felelősségükönmúlik a gazdasági és társadalmi haladás, a megközelít
hetőleg teljes foglalkoztatottság, a biztonsági intézkedések maximális mértéke
és az egészséges üzemi klíma, Kiegyenlítő szerepet töltenek be a tőkét nyújtók
jogos várakozása} és a szükséges beruházások, valamint az ökológiai követel
mények között. ük felelnek a fair konkurrenciaharcért, az őszinte információért
üzemen belül és a nyilvánosság előtt, a tiszta reklámért, a törvényes rendelke
zések megtartásáért. Tőlük függ, mennyire áttekinthetőa nagyvállalkozások ak
tivitása a munkaadók, a tőkések és a nyilvánosság előtt.

Mindebból következik annak fontossága is, hogy e vezető osztály szerepe és
hatalmi jogosítványai világosan meg legyen határozva. Hogy elég tér maradjon
tervezésre és kezdeményezésre, de a munkaadók részvétele is biztosítva legyen
alapvető változtatások esetén.

A vizsgálatok arra mutatnak, hogya vállalkozások vezetőit egyre inkább az
a tudat vezeti, hogy vállalkozásuk nemcsak gazdasági, hanem társadalmi jelen
tőséggel is bírjon. Ennek megfelelően a tőkéseket és a foglalkoztatottakat meg
előzve főként a vevők iránt éreznek felelősséget. Hosszú távon ez biztosan ja
vára válik a munkáltatóknak is. Minden résztvevőnyer, ha a vállalkozás egészen
világosan a vevők, és így a közjó szolgálatára van rendelve.

Társadalmunk problémáinak kezelése rendkívüli morális erőfeszítést kíván.
A szociális piacgazdaság csak akkor üzemelhet, ha kölcsönös bizalom, közös
ideálok és szociális célok kötik össze a partnereket. Sehol sem könnyű a szabad
piacot a szodális igazságosság felé terelni úgy, hogy el ne vesszék a teremtő

szabadság és kezdeményezés. De a társadalom céljai túlmutatnak a piaci me
chanizmuson: tagjainak szükségleteíről a család mintájára kíván gondoskodni.
Ennek a gondnak oroszlánrészét vállalják magukra - kiemelkedő képviselőik

vallomása szerint - a vállalkozók
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