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Streszczenie
W artykule wykorzystano szerokie rozumienie korupcji. W jej zakres wchodzą: łapówkarstwo, sprzeniewierzenia, oszustwa, wymuszenia, faworytyzm, nepotyzm. Korupcja
i łapówkarstwo są typami defraudacji, które dotyczą nie tylko sektora publicznego, ale też
prywatnego. Korupcja komercyjna może być opisana jako relacja w obrębie organizacji,
jak i między firmami. Chociaż pewne typy korupcji zanikają wraz z wzrostem sektora prywatnego i jego konsolidacją, inne typy powstają wraz z jego ekspansją. Korupcja w sektorze prywatnym w Polsce związana jest także z brakiem zaufania społecznego oraz specyficzną kulturą organizacyjną. Korupcja biznesowa to prawdziwe zagrożenie tworzące
nowe niebezpieczeństwa w dalszym rozwoju gospodarczym nie tylko w Polsce. Artykuł
prezentuje kwestie teoretyczne oraz rezultaty badań przedstawiających ten nowy problem.

Wprowadzenie
Korupcja zmienia swe oblicze w zależności od rozwoju gospodarki rynkowej, sektora prywatnego, konkurencyjności, wzajemnego oddziaływania instytucji formalnych
i nieformalnych, których jest elementem określającym koszty transakcji. Źródła korupcji mają charakter uniwersalny i specyficzny, strukturalny (ekonomiczny, społeczny, polityczny) oraz psychologiczny, wynikający z tej części natury ludzkiej, która odpowiada
za biologiczną potrzebę przeżycia, stabilizacji, kontroli rzeczywistości, gromadzenia czy
chciwości. Ogólne warunki, w jakich dochodzi do korupcji, to:
• istnienie dóbr dzielonych (rzadkich),
• osoba odpowiedzialną za ten podział,
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• reguły dystrybucji formalnie i społecznie uznane za obowiązujące,
• naruszanie zasad uważanych za obowiązujące przez osobę odpowiedzialną za ich
przestrzeganie oraz osiąganie przez tę osobę korzyści głównie materialnych lub
obietnicy tych korzyści.
W powszechnym rozumieniu korupcja dotyczy sektora publicznego, głównie w relacjach ze sferą prywatną. Tymczasem uniwersalne atrybuty korupcji obowiązują także
w procesie gospodarowania dobrami prywatnymi, czyli w sektorze prywatnym, w obrębie podmiotów prywatnych oraz w relacjach między nimi. Korupcja należy do nadużyć
naruszających interes organizacji oraz funkcjonujące prawo. Przestępstwo gospodarcze,
a do takich należy również korupcja w sektorze prywatnym, jest zamachem na podstawy
społeczne i gospodarcze obrotu handlowego, tj. rzetelność, uczciwość i równość szans
podmiotów działających w ramach gospodarki rynkowej. Dla gospodarki narodowej równie szkodliwe, a może i bardziej niż korupcja funkcjonariuszy publicznych, jest przekupstwo w sektorze prywatnym. Wynika nie tylko z przyczyn o charakterze uniwersalnym,
ale też ze specyficznych warunków gospodarek, branż i firm. Jest nie tylko przeżytkiem
i swoistym archetypem, ale wynika z rozwoju stosunków własności i systemu kredytowego, które czasami sankcjonują zasady ograniczonej odpowiedzialności, zmniejszają
twarde ograniczenia budżetowe poprzez rozluźnienie ścisłego związku między materialną i społeczną pozycja osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje a finansowym
statusem kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Zachęcało to do podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji w kwestiach gospodarczych – pożyczek, inwestowania i rozbudowy firm, oraz stwarzało pokusy korupcyjne. Taka korupcja jest zagadnieniem stosunkowo nowym, którym odpowiednie instytucje zajęły się dopiero pod koniec lat 90. XX
w., ale które jeszcze nie uzyskało swojej rangi w naukach ekonomicznych.

1. Inspiracje teoretyczne
Korupcja może być rozważana zarówno w obrębie konwencjonalnej ekonomii neoklasycznej, jak i nieortodoksyjnej ekonomii. Jako, że korupcja w sektorze prywatnym
jest sposobem maksymalizowania użyteczności i dokonywania wyborów, można ją opisywać w obrębie analizy mikroekonomicznej, posługując się tradycyjnymi narzędziami,
w tym indywidualizmem metodologicznym. Przedmiotem wymiany nie jest dobro publiczne, ale prywatne. Gdy przekazywane jest przez dysponenta poniżej ceny rynkowej,
to przyczyny tego mogą mieć charakter własnościowy (oddzielenie własności i zarządzania) oraz organizacyjny (powierzenie zasobów firmy osobie dysponującej, za nie odpowiedzialnej). Kosztem i jednocześnie zyskiem osoby otrzymującej nieuprawnione w sensie legalności korzyści jest z jednej strony łapówka, z drugiej zaś strata przedsiębiorstwa.
Jednostki przyjmują stopień swojej racjonalności w zależności od posiadanych zasobów
i funkcjonujących instytucji. W analizie instytucjonalnej korupcji można wykorzystać
odpowiednie wątki ekonomicznej teorii zachowań ludzkich, teorii gier, wyboru publicznego, teorii praw własności, interesów grupowych, kosztów transakcyjnych, kosztów
behawioralnych, teorii klubów, pryncypała-agenta, asymetrii informacyjnej, capture theories, pogoni za rentą, modeli kolejek (ang. queving models), teorii organizacji (patologii
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i dysfunkcji organizacji). Instytucje nieformalne to postawy moralne, zwyczaje i rutyna,
w dużym stopniu samoorganizujące się reguły. Ich stabilność jest największa, co powoduje, że próby zmian norm formalnych, które są sprzeczne z normami społecznymi natrafiają na trudności (Małysz, 2003: 321). W tych ujęciach korupcja może być instytucją,
trwałą formą wzajemnych stosunków między ludźmi, redukującą niepewność poprzez
wprowadzenie struktury do ludzkich interakcji. Oprócz zachowań racjonalnych, służących
budowie modernizacyjnych konstrukcji społeczno-ekonomicznych funkcjonuje świat rzeczywistych zachowań, w którym mieści się nie tyle ludzka niedoskonałość, co inercja,
szczególna tradycja, wpływająca na to, co nazwano ograniczoną racjonalnością (metodologiczną). Z takiej perspektywy zachowania korupcyjne w obrębie firm i między nimi
można ująć w ramach teorii behawioralnej w ekonomii. Behawioralna teoria firmy podejmuje problem działań menedżerów i pracowników w warunkach niepewności, które to
działania mogą im przynosić korzyści kosztem przedsiębiorstwa. Wbrew koncepcji neoklasycznej, tutaj cele firmy to wiązka celów będąca wynikiem przetargu i osiągania konsensusu. Pojawia się tu zagadnienie „luzu organizacyjnego”, który istnieje dzięki temu,
że efektywność faktyczna jest mniejsza niż maksymalna i utrzymuje się na poziomie satysfakcjonującym, czyli niezbędnym do przetrwania. „Ludzie zachowują się tak, jak im
się podoba, albo tak, jak uważają, że muszą postępować, albo też wybierają jakieś kompromisowe rozwiązanie między tymi dwiema możliwościami” (Leibenstein, 1988: 126).
To jest to, co kiedyś z pewnym przybliżeniem Janos Kornai (1977: 238) nazwał regulacją autonomiczną (wegetatywną). Oznacza to, że możliwe są „stabilne rozwiązania nieoptymalne” (Leibenstein, 1988: 258). Harvey Leibenstein twierdził (1988: 24, 195), że
kalkulacja ludzka ma charakter przybliżony a zachowanie jednostek w organizacji oparte jest też na inercji i tym, co nazwał nieefektywnością X, która jest nawet większa od nieefektywności alokacyjnej zasobów. Często rozmiary korzyści osiąganych dzięki zwiększeniu efektywności alokacyjnej są niewielkie, natomiast korzyści osiągane dzięki zwiększeniu efektywności X często są znaczne. Przyczynami nieefektywności X są: niekompletność umów o pracę, niewyspecyfikowana lub nie w pełni znana funkcja produkcji, nie
wszystkie nakłady oferowane są na rynku lub jeżeli nawet są, to nie są dostępne dla
wszystkich nabywców na jednakowych warunkach i wreszcie efektywność wykorzystania danego nakładu zależy od stopnia presji motywacyjnej a także od innych czynników
motywacyjnych. Do ważnych umiejętności kierownika należy także zdolność pozyskiwania czynników produkcji, które nie są przedmiotem normalnej wymiany. „W krajach słabo rozwiniętych zdolność uzyskania środków finansowych może zależeć od powiązań
rodzinnych (...). Pewnego typu informacja rynkowa może być dostępna dla niektórych
osób, a jednocześnie nie da się jej kupić na rynku” (Leibenstein, 1988: 83). Taka informacja może także wynikać z dostępu do sieci korupcyjno-klientelistycznych.

2. Kwestie definicyjne
Korupcję w sektorze prywatnym obejmują szerokie definicje tego zjawiska jako czynu, który popełnia każdy, kto powodowany swoimi bezpośrednimi lub pośrednimi interesami narusza system reguł, za realizację których sam jest odpowiedzialny (Rogow i La-
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swell, 1963). Według Kennetha Jowitta (1983: 293) korupcja odnosi się do sytuacji,
w której członkowie organizacji mylą lub zrównują własne jednostkowe interesy z podstawowymi interesami organizacji, a szefowie organizacji ponoszą porażkę w sprawnym
ustanowieniu różnicy między ogólnymi a partykularnymi interesami. W raporcie ACFE
– Stowarzyszenia Ekspertów ds. Wykrywania Oszustw i Nieprawidłowości, korupcja to
forma oszustw i nadużyć, niewłaściwe wykorzystywanie swoich wpływów na transakcje
handlowe, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub osób trzecich, wbrew
swoim obowiązkom wobec pracodawcy.1
Pochodnym lub sprzyjającym korupcji zjawiskiem występującym szczególnie w rozwiniętych krajach zachodnich jest crony capitalism (kronizm). Pierwszy raz słowo crony jako pierwotna, długookresowa przyjaźń lub związek ludzi, użył Samuel Pepys
w 1665 r. w kontekście osób, które były związane z uniwersytetem w Cambridge i Oxford
(znajomi ze szkoły). Od XX wieku crony ma negatywne konotacje (Kahn i Formosa,
2002: 50–51). Przypomina występujące na szeroką skalę zjawiska faworytyzmu, a w jego obrębie nepotyzmu i kumoterstwa, które z pewnym kolokwializmem można by było
nazwać kapitalizmem kolesiów. Kronizm jest także definiowany jako sieci powiązań poziomych wśród znajomych (cronies), którzy ulokowani na swoich pozycjach podtrzymują lub promują się wzajemnie, w zależności od tego, kto aktualnie ma władzę (Waterbury, 1977). Oznacza to, że pogoń za rentą może występować także w obrębie jednostek prywatnych (ang. internal rent seeking), jako przykładowo konkurencja między grupami
pracowniczymi o udział w zyskach, czy po prostu o miejsca pracy.
Korupcję w sektorze prywatnym możemy pogrupować według poziomów występowania na:
• małą, dotyczącą mniejszych korzyści, która może jednak być rozpowszechniona
głównie wśród pracowników niższego szczebla;
• wielką – dotyczy większych korzyści pieniężnych i niepieniężnych, głównie wśród
kadry kierowniczej, menedżerskiej, zarządów, czy rad nadzorczych, czyli związaną z elitami gospodarczymi.
Według zakresu korupcję dzielimy na (Savona, Mezzanotte, 1998):
• zindywidualizowaną (ograniczona liczba osób). To także prosta korupcja (ang. simple corruption) podstawa piramidy, odnosi się głównie do łapówek i angażuje
w transakcje 2 osoby;
• zbiorową – angażującą całe grupy interesów po dwóch stronach relacji.
Oprócz tego Elemer Hankiss (1986) stosuje podział korupcji według stopnia przyzwolenia na:
• „białą” o dużej tolerancji społecznej;
• „szarą” o niejednolitej ocenie społecznej;
• „czarną” o negatywnej ocenie.
Wszystkie te klasyfikacje mogą być pomocne przy opisie korupcji sektora prywatnego. Wyznaczenie obszaru korupcji komercyjnej przynoszą także nauki prawne. Prawna
walka z korumpowaniem urzędników publicznych przez firmy prywatne ma swą prekursorską, amerykańską Ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Cor1
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rupt Practices Act – FCPA) jeszcze z 1977 r. W skali międzynarodowej ważnymi uregulowaniami dotyczącymi korupcji w sektorze prywatnym były:
• zatwierdzona w dniu 21 listopada 1997 r. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
• Wspólne Działanie z w sprawie korupcji w sektorze prywatnym (98/742/WSiSW)
z dnia 22 grudnia 1998 r. Rady Unii Europejskiej przyjęte na podstawie art. K.3
Traktatu o Unii Europejskiej;
• prawno-karna konwencja o korupcji Rady Europy z 27 stycznia 1999 r.;
• cywilnoprawna konwencja o korupcji Rady Europy z 4 listopada 1999 r. Konwencja ta stwierdza przykładowo, że korupcja bierna, to żądanie, oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub każdej innej nienależnej korzyści, które powodują wypaczanie właściwego wykonywania obowiązków lub zachowania wymaganego od osoby, która przyjęła łapówkę, nienależną
korzyść lub zaakceptowała jej obietnicę (Konwencja o przeciwdziałaniu korupcji
w prawie cywilnym, 1999).
• Decyzja ramowa nr 2003/568/WSiSW Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym z dnia 22 lipca 2003 r. definiuje pojęcia korupcji czynnej i biernej w sektorze prywatnym odnosząc je do „działań gospodarczych”, czyli pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w ramach podejmowanej
działalności gospodarczej.
• Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta w dniu 31 października 2003 r. przez Zgromadzenie Ogólne NZ w rezolucji nr 58/4. W Konwencji nakazuje się ścigać czyny korupcyjne dokonywane przez lub wobec każdej osoby, która w jakimkolwiek charakterze kieruje bądź pracuje na rzecz jednostki gospodarczej działającej w sektorze prywatnym.
Polska dostosowała się do tych prawnych wymogów międzynarodowych. Podział
zjawiska korupcji na czynną i bierną został odzwierciedlony w poszczególnych typach korupcji przyjętych w polskim Kodeksie karnym, przyjętym ustawą z dnia 13 czerwca
2003 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 111,
poz. 1061), która weszła w życie 1 lipca 2003 r. (Zawłocki, 2004: 95). Do grupy przestępstw korupcyjnych sektora prywatnego w kodeksie karnym należą m.in.: korupcja gospodarcza (korupcja menadżerów) – art. 296a kk, korupcja w zawodach sportowych –
art. 296b kk, korupcja wierzycieli – art. 302§2 i 3 kk.

3. Wybrane społeczne przyczyny korupcji w sektorze prywatnym
Nie jest naszym celem opisywanie ogólnych przyczyn korupcji. Skupimy się tylko
na tych, które w szczególny sposób oddziaływają na zachowania w sektorze prywatnym.
Przy analizie korupcji pojawia się problem relatywizacji i pewnych dodatnich aspektów
powiązań sieciowych (horyzontalnych) oraz pionowych (wertykalnych, klientelistycznych), które są trudne do wyeliminowania ze stosunków społecznych, ponieważ w dużej
mierze tkwią w naturze ludzkiej. W skali powszechnej, także w rozwiniętych gospodar-
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kach rynkowych występują nieformalne powiązania i zależności, sieci społeczne (ang.
social network) wynikające przykładowo z członkostwa w prestiżowych organizacjach
biznesu, pokrewieństwa kierownictw i właścicieli dużych przedsiębiorstw (ang. kinship
relation, family trees), znajomości i kontaktów środowiskowych, wywodzące się często
z okresu nauki w szkole, na studiach, działalności w organizacjach studenckich, sportowych. Sieć jest tworzona przez konfigurację trwałych relacji międzyludzkich. Konstytuuje ją zespół aktorów powiązanych jakimś znaczącym typem relacji utworzonym przez
system więzi pośrednich i bezpośrednich. Jest układem bardziej dynamicznym od struktury, bo daje więcej możliwości działań opartych na więziach nieformalnych, emocjonalnych, spontanicznych. Sieci mogą być relacjami między nielicznymi aktorami, ale też
zbiorowe: grupowe i międzygrupowe. Tworzą je także grupy interesu, najczęściej w sferze ekonomicznej. Sieci konsolidacji powstają także w relacjach rynkowych i mogą naruszać reguły wolnego rynku (Gardawski, Gilejko, Siewierski i Towalski, 2008: 87). Relacje sieciowe są komponentem zasobu rynkowego nazwanego kapitałem społecznym,
dlatego kapitał społeczny nazywany jest czasami kapitałem sieciowym. Kapitał społeczny to „sieć kontaktów, znajomości, powiązań, przynależności do organizacji i stowarzyszeń, która stwarza jednostce lepsze możliwości uzyskiwania innych społecznie cenionych dóbr – bogactwa, władzy, prestiżu” (Sztompka, 2002: 368). Ułatwia to np. poruszanie się po rynku pracy poprzez łatwiejszy dostęp do informacji, przepływ informacji,
możliwość wywierania wpływu na pracodawców, większe szanse kariery zawodowej.
W Polsce 70% poszukujących pracy wykorzystuje znajomości, rodzinne stosunki i szuka protekcji (Januszek, 2004: 3). W innym badaniu portali wśród internautów, wykazano, że co trzeci znalazł swą ostatnią pracę poprzez sieć osobistych kontaktów (Błaszczak,
2009). Jedna z agencji doradztwa personalnego zauważyła, że więcej niż połowa ofert
pracy w ogóle nie trafia do agencji (Błaszczak, 2009). Również badania w innych bardziej
rozwiniętych krajach, w tym USA, potwierdzają znaczenie powszechnych nieformalnych
kontaktów opartych na zaufaniu (np. rodzinnej rekomendacji) (Gardawski, Gilejko, Siewierski i Towalski, 2008: 89). Ma to już nawet swą nazwę – networking.
Kulturowe uwarunkowania wskazują, że granica między formami wdzięczności a łapownictwem może być płynna. Dlatego też dokonując oceny zjawiska należy łącznie rozważać takie okoliczności jak rozmiar i charakter przyjmowanej korzyści, jej cel, osobę
przyjmującą korzyść, zwyczaj obowiązujący w danej grupie społecznej oraz stopień społecznej szkodliwości. Południowokoreańskie chaebole, japońskie keiretsu charakteryzuje „korporacyjny patrymonializm”. Z tego powodu własność w koreańskich chaebolach
koncentruje się na rodzinie i kontroli patriarchów rodzinnych, którzy zarządzają nie poprzez konsensus, ale scentralizowane nakazy (Smangs, 2006: 893). Dobra atmosfera w firmie jest pożądanym stanem, stąd rola wzajemnych usług, czy objawów wdzięczności.
Zbliżanie się do granicy korupcji występuje w działalności marketingowej. Zwykle dopuszczane są prezenty „widoczne” a „niewidzialne” traktowane jako łapówki (Dylus,
2006: 117). W obrębie organizacji oparcie działań na kontaktach i porozumieniach nieformalnych może przyspieszać i ułatwiać podejmowanie decyzji. Dlatego też personel
kierowniczy wielu korporacji można widzieć w jakimś sensie jako powiązane wzajemnie kliki. Funkcjonowanie prenowoczesnych form społecznych i organizacji biznesowych
(np. opartych na znajomościach) występuje jednak w różnych krajach z różnym nasile-
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niem. Na przykład w Arabii Saudyjskiej polityczny nepotyzm wdrożony jest w sferę biznesową w sposób konstytucyjny. Stosunkowo powszechne są też firmy rodzinne, nawet
te duże. Sprzyjanie znajomym wydaje się czymś naturalnym. Wykorzystanie nieformalnych powiązań może przyczyniać się do poprawy funkcjonowania organizacji, usprawniając kanały komunikacji. Jest tak dopóki indywidualni aktorzy nie zaczynają wykorzystywać sieci wzajemnych powiązań do realizacji partykularnych interesów, sprzecznych
z celami organizacji. Przykładowo – inna jest sytuacja, gdy właściciel firmy daje zlecenie temu, kogo lubi, a inna gdy pracownik firmy, ze szkodą dla właściciela, zleca wykonanie zadania swoim znajomym lub komuś, kto wręczył łapówkę. Powiązania sieciowe
rodzą więc różne zagrożenia. Takie sieci powiązań na różnych szczeblach hierarchii, jako nieformalne instytucje, pozwalają uczestnikom na czerpanie korzyści. z wymiany informacji, usług protekcji i innych korzyści. W skali globalnej korupcji sprzyja hierarchiczność struktur organizacyjnych i kumulacja władzy na najwyższych szczeblach korporacji oraz autonomia agentów. Również dominująca z racji rozmiarów, wewnętrznej
złożoności, pozycja firmy w życiu społecznym może osłabiać wrażliwość na patologię
i sprzyjać poczuciu bezkarności wśród menedżerów. Właśnie kreatywna księgowość ma
swoje przyczyny w: braku poczucia odpowiedzialności i zasad etycznych, zależności finansowej firm audytorskich od swoich klientów, obszarach swobody w wyborze rozwiązań księgowych oraz postępującej globalizacji, szczególnie gdy skomplikowane wielopoziomowe struktury holdingowe, składające się z wielu spółek zależnych i stowarzyszonych rozrzuconych po całym świecie, działających w różnych branżach i formach prawnych, stają się coraz mniej przejrzyste i zrozumiałe (Kamela-Sowińska, 2003).
Wskażemy też kilka wybranych charakterystycznych cech polskiego systemu gospodarczego sprzyjającemu korupcji komercyjnej. Jednym z głównych jest brak zaufania
społecznego, jako zasadniczego składnika kapitału społecznego (Nowakowski, 2008).
Polacy ufają rodzinie i najbliższym, ale nie obcym i instytucjom. W raporcie Eurobarometer z 2005 r. wśród 27 krajów Unii na pytanie, czy większości ludziom można ufać, albo czy trzeba być ostrożnym wobec innych, Polacy znaleźli się na samym końcu (10%
ufało obcym). Średnio w UE było to 30% osób, a w Danii 76%, w Szwecji 64%, w Holandii i Finlandii – 61% a w Rumunii, Bułgarii i Czechach – 17% (Social Capital..., 2005:
41)..Odsetek osób ufającym innym ludziom w Polsce wynosił w poszczególnych latach:
1992 – 10,3%, 1993 – 9%, 1994 – 8,4%, 1995 – 8,4%, 1997 – 10,3%, 1999 – 12,4%,
2002 – 13,8%, 2003 – 10,5%, 2005 – 10,5%, 2007 – 11,5% (Czapiński, 2007: 271). Według P. Sztompki (2007) korupcja nie jest przyczyną załamania zaufania, lecz przeciwnie
– to brak zaufania wywołuje korupcję. Na szczególną rolę zaufania w tworzeniu nowoczesnych gospodarek zwracał też uwagę Francis Fukuyama (1997).
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym korupcji jest kultura organizacyjna – najważniejszy element kultury ekonomicznej, która znów jest elementem kultury narodowej.
„Wśród narodowych systemów kulturowych i właściwych im wartości i wzorów zachowań mieszczą się także wartości i wzory regulujące zachowania ludzi w trakcie pracy. To
jest właśnie kultura organizacyjna danego narodu” (Hryniewicz, 2004: 195). „Kultura organizacyjna nie jest wyizolowanym bytem. Jest ona efektem dopasowywania, rzadziej
częściowej modyfikacji już istniejących wzorców kulturowych do sytuacji pracy (Hryniewicz, 2004: 204). W ten sposób powstająca spontanicznie lub świadomie kultura organi-
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zacyjna firm bywa wsparciem dla praktyk korupcyjnych. Może przekształcać się w „kulturę korupcyjną”. Tworzy ją obok niekompetentnego zarządzania, złych procedur kontrolnych, atmosfera zastraszania personelu, blokowanie przepływu informacji, a także zwyczajna chciwość menedżerów (Dylus, 2006: 115). Wschodnioeuropejską kulturę organizacyjną wyróżnia silniejszy niż na zachodzie Europy kolektywistyczny partykularyzm
i personalizm, co oznacza, że bezosobowe reguły i indywidualne zobowiązania wobec takich abstrakcyjnych wartości jak uczciwość, dość często ustępują zobowiązaniom osobistym wobec członków własnych grup rodzinno-koleżeńskich albo relacjom korupcyjnym. Według Janusza T. Hryniewicza (2004: 115, 263) miejsce Polski w europejskiej
kulturze organizacyjnej wyznacza dziedzictwo katolickie, egalitaryzm, kolektywizm oraz
familiocentryczność, nieco silniejsze niż we Francji czy Włoszech. Nie bez powodu wykroczenia gospodarcze wymagające solidarności, np. korupcja, są w krajach protestanckich znacznie mniej liczne niż w katolickich. Szczególna rola rodziny w sondażach wartości społeczeństwa tworzy podłoże do mikroekonomicznych i społecznych wymian i tego, co Edward C. Banfield (1958) nazwał „amoralnym familizmem”, zgodnym z dewizą – „maksymalizuj doraźne korzyści swojej rodziny, zakładając, że wszyscy postępują
tak samo”.
Przyzwoleniu na korupcję w sektorze prywatnym sprzyja także specyficzna kultura
wiejska, oparta na tradycji folwarku. Folwark ukształtował się w XVI wieku i była to typowa organizacja całościowa nastawiona na regulacje zachowań personelu w pracy i życiu osobistym. Istotą wzajemnych stosunków był paternalizm. U chłopów wykształciło
się posłuszeństwo połączone z brakiem odpowiedzialności i podwójna etyka, gdy wobec
własnej grupy obowiązywał wymóg bezwzględnej uczciwości, natomiast co do kradzieży rzeczy pańskich, nie było żadnych zahamowań, a okradzenie Żyda poczytywano wręcz
za zasługę (Hryniewicz, 2004: 210, 261). Ten typ organizacji nie sprzyjał tworzeniu stosunków rynkowych i powodował negatywny stosunek do państwa. W postawach kierowniczych dominował autorytaryzm lub zbiurokratyzowanie – folwarczny archetyp późniejszych zachowań kierowników i pracowników. Kierownik to pan, dziedzic, wódz,
a pracownik – parobek, chłop pańszczyźniany. To archetypowe myślenie powoduje, że
polscy przedsiębiorcy są dość niechętnie nastawieni do scalania kapitału i tworzenia dużych, ponadrodzinnych przedsiębiorstw. Mikołaj Herbst (2000: 117) na podstawie informacji o organizacjach uczących się w 6 krajach Europy Wschodniej zauważył, że polscy
menedżerowie są słabo zdeterminowani w dostosowaniu swych firm do gospodarki opartej na wiedzy, a dużą wagę przywiązują do „dobrych układów i powiązań”. Neofolwarczne stosunki pracy tłumią kreatywność i innowacyjność oraz sprzyjają przyzwoleniu do korupcji.
Pewną formą folwarku są też szczególnie rozpowszechnione w Polsce korporacje
zawodowe. Korporacjonizm często łączy się z utrudnieniami wejścia do zawodu, którego wykonywanie staje się dobrem rzadkim, o wysokiej cenie. Jest formą legalizacji grup
interesów, zawęża kręgi uprawomocnionych i uprzywilejowanych oraz często integruje
je z aparatem władzy w państwie (Cawson, 1995). Korporacja jest formą klubu, w którym uczestniczą osoby zaufane, czasami jako patroni i klienci. Wprowadzenie nowego
członka w wyniku mechanizmu kooptacji oznacza wejście w krąg „wtajemniczonych”,
„swoich” i w mechanizm, w którym warto uczestniczyć, osiągając rentę monopolową,
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pozycję zawodową i prestiż. W Polsce swoje korporacje mają tzw. zawody zaufania publicznego, ale coraz to nowe grupy pretendują do tego (Analiza ograniczeń..., 2004). Korporacje, które winne być czynnikiem podnoszącym wymogi wobec własnego środowiska
i przejawem samorządności, w szczególnych okolicznościach stają się instrumentem tworzenia negatywnego kapitału społecznego, wzmacniając korupcyjno-klientelistyczne powiązania w systemie społeczno-ekonomicznym.
Kodeksy etyczne w przedsiębiorstwach nie okazały się oczywiście cudownym remedium. Programy etyczne, które określają nadrzędny cel firmy i sposób jego osiągania
zgodnie z wartościami firmy powinny określać wizję oraz misję firmy. Praktyka pokazuje, że dla wielu kodeks etyczny jest czysto formalnym zabiegiem poprawiającym wizerunek firmy w oczach opinii publicznej lub jest to jedynie element dyscyplinowania pracowników. W badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano ujemną korelację między posiadaniem kodeksu etycznego a nieuczciwym zachowaniem się firmy
(Walkowiak, 1998).
Duża część zachowań korupcyjnych wynika z braku poczucia pewności i profesjonalizmu działania, nieumiejętności wyjścia poza schemat dotychczasowych doświadczeń,
z braku odpowiednich wzorców zachowań przedsiębiorczych oraz niewiary w zdrowe
zasady konkurencji. Dla wielu firm korupcja stała się swoistym działaniem marketingowym, traktowanym jako normalny sposób na pozyskiwanie lub utrzymywania klientów.
Przykładowo przedstawiciele firm handlowych odwiedzają codziennie sklepy oferując
za wystawienie swoich produktów różnorodne dodatkowe korzyści w postaci tzw. „rabatów pozafakturowych”, gadżetów, itp. Jest to wspomagane atmosferą społecznego przyzwolenia i chociażby tym, że osoby ujawniające korupcje wewnątrz firmy nie są specjalnie chronione, a często wręcz napiętnowane i zwalniane.
Znane są przykłady narastających nadużyć w sektorze prywatnym oraz finansowych
skandali związanymi z takimi firmami i osobami, jak: Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Tyco, Citigroup, Merrill Lynch, Martha Stewart, Jack Grubman, Kenneth Lay, Jack
Welch, Stanford Weill, Bernard Madoff, Shalom Weiss. Zaangażowały się one w skomplikowane do tego stopnia transakcje, że były trudne do zrozumienia nawet dla bankowców i analityków papierów wartościowych (np. derywaty Enronu). Nieprawidłowościom
towarzyszył m.in.:
• konflikt interesów, gdy korzystano z usług audytorskich firmy zewnętrznej, a potem płacono też jej za inne usługi consultingowe;
• zawyżanie aktywów firm;
• niepieniężne korzyści dla kierownictwa korporacji (samoloty, rezydencje);
• nieodpowiednia kontrola menedżerów przez rady dyrektorów;
• realokacja zysków korporacji w czasie, w celu wzrostu cen akcji i zarobków menedżerów.
Już w latach 30. XX w. zaobserwowano zanikanie wyraźnych związków między samodyscypliną i zarobkami, inwestycjami i zyskami. Etyka protestancka przegrywała
z ofertą społeczeństwa masowej konsumpcji, weberowskim „kapitalizmem awanturniczym” (Weber, 1998: 263–264). Zachowania bliskie szerokiej, organizacyjnej definicji
korupcji to także praktyka wynagrodzeń w dużych korporacjach. Premie finansowe dla
pracowników odrywają się od wyników finansowych organizacji. Zapanowała „dyktatu-
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ra perspektywy krótkoterminowej”, a sprzyjał temu rozwój zmiennych części wynagrodzeń (premii). W przypadku maklerów bonusy wypłacane rocznie albo nawet co pół roku, skłaniały do podejmowania coraz większego ryzyka. Jeśli transakcje spekulacyjne
były trafne, dostawano premie, gdy nie – problem mieli akcjonariusze. W 2008 r. Citigroup i Merrill Lynch poniosły w sumie stratę 55 mld USD. Mimo to 1,4 tys. ich pracowników otrzymało bonusy w wysokości co najmniej po 1 mln USD. Pracownicy w sumie
otrzymywali większe bonusy niż zyski samych banków. Goldman Sachs pozyskał
w 2008 r. 10 mld USD rządowej pomocy i zakończył rok z zyskiem 2,6 mld USD. Nie
przeszkodziło to bankowi wypłacić pracownikom 4,8 mld USD premii (200 osób otrzymało średnio po 5 mln USD). JP Morgan miał zysku 5,6 mld USD, a na premie wydał 8,7
mld USD (Hałabuz, 2009). W Szwajcarii bank UBS w 2008 r. poniósł stratę 12 mld euro, a mimo to bank wypłacił 1,4 mld euro premii za 2008 r. Merill Lynch jeszcze pod koniec 2008 r. przydzielił 696 menedżerom premie w wysokości , co najmniej 1 mln USD,
mimo że ten bank inwestycyjny tylko w czwartym kwartale poniósł 15 mld USD straty
i uratowany został jedynie dzięki pomocy państwa. W okresie prosperity w 2005 r. bankierzy z londyńskiej City i nowojorskiego Wall Street rozdzielili między sobą 35 mld
USD samych tylko premii. Na Wall Street w roku 2008 wypłacono w sumie 18,1 mld
USD premii. W ciągu zaledwie dwóch dekad suma premii wypłacanych w bankach z Wall
Street wzrosła z 1,9 mld USD (1985 r.) do 34,1 mld USD w szczytowym roku 2006
(wzrost o 18 razy). W 2007 r. Wall Street i City wypłaciły w sumie 45 mld USD premii
(Attacking..., 2009: 71–73).
Dochodzi do tego problem różnic w wynagrodzeniach. W latach 30-tych w USA osoby w zarządach korporacji zarabiały 120 razy więcej niż „średni pracownicy”. Obecnie
jest to 320 razy, choć w historycznej perspektywie w stosunku do wielkości firm się one
obniżyły (In the money..., 2007: 4). W Polsce w 2008 r. średnia pensja prezesa banku
w Polsce wynosiła 2,2 mln zł, czyli prawie 200 tys. zł miesięcznie. Najwięcej zarobił prezes BPH – 5,7 mln zł. Wraz z kryzysem w I kwartale 2009 r. bank BPH miał stratę 33,8
mln zł i zaczął zwolnienia grupowe. Nie zmniejszono jednak wynagrodzeń zarządu. Podobnie działo się w innych bankach (Samocik, Sudak i Prusek, 2009). Problem zresztą nie
tylko dotyczy instytucji finansowych, ale też w Polsce firm telekomunikacyjnych, czy
mniejszych jak np. firmy meblowej Forte, której prezes zarobił w 2007 r. 1,6 mln zł, czyli ¼ zysku firmy. Skrajne przypadki wystąpiły za granicą. Zwolniony prezes Merrill-Lynch John Thain w czasie trwającego już kryzysu zlecił za 1,2 mln USD nowy wystrój
gabinetu, którego elementem był kosz na śmieci za 1,4 tys. USD. Nie chciał zrzec się 10
mln USD premii, choć jego bank uratowano tylko dzięki przymusowej sprzedaży. Szefowie AIG uratowanego dzięki funduszom publicznym, wybranym pracownikom zafundowali wycieczkę do Anglii, połączoną z polowaniem. Prezes Bear Stearns w czasie, gdy
jego firma ogłosiła wielomiliardowe straty przebywał właśnie na 12-dniowym turnieju
brydżowym, z którego bardzo niechętnie zrezygnował (Banksterzy i..., 2009: 6–13). Do
legendy weszła zasłona prysznicowa Denisa Kozlowskiego za 6000 tys. USD do apartamentu za 31 mln dolarów oraz zamówienie wyrzeźbionej z lodu kopii Michała Anioła
wyposażonej w wielkie przyrodzenie (nieosłonięte listkiem figowym), z którego lała się
wódka (Iyer i Samociuk, 2007: 15).
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Banki bronią swojej polityki wynagrodzeń argumentem, że nie chcą stracić kompetentnej kadry. Tymczasem jedno z badań stwierdza, że w ośmiu największych instytucji
finansowych USA 2/3 dyrektorów nie ma doświadczenia bankowego (Guerrera i Thal-Larsen, 2008). W końcu w ograniczanie tych zjawisk wkroczyli politycy. Restrykcje
ustawowe dotyczące wynagrodzeń prezesów firm otrzymujących pomoc publiczną wprowadzono w USA. W Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech politycy stosują perswazję,
a np. we Francji rząd uzgodnił z bankami swoisty kodeks etyczny, ograniczający zarobki w bankowości i funduszach inwestycyjnych.

4. Badania korupcji w sektorze prywatnym
Dokonane przez różne instytucje badania wskazują, że w sektorze prywatnym za łapówkę dochodzi do następujących praktyk: nielegalnych operacji księgowych, przekazuje się dobra lub informacje należące do firmy, podpisuje się niespłacalny dla firmy kontrakt, nabywa się dobra poza kolejnością i procedurami, kupuje po cenie niższej od rynkowej, pozyskuje się lub utrzymuje klientów, otrzymuje się zatrudnienie, udostępnia się
informacje mające wpływ na ceny, wystawia fikcyjne faktury, przekazuje środki pieniężne firmy na konto osobiste, klasyfikuje się osobiste wydatki, jako np. marketingowe. Występują zjawiska przestępczości zorganizowanej, konfliktu interesów, popełniane są przestępstwa przy pomocy komputera, dochodzi do kradzieży informacji i własności intelektualnej, prania brudnych pieniędzy, sprzeniewierzenia majątku firmy, wykorzystywania
informacji poufnych i nepotyzmu.
Straty z tytułu nadużyć to ok. 5% rocznych przychodów firm, co w skali globalnej
daje 1,5 bln USD rocznie (w 2006 r. w USA było to 652 mld USD) (Iyer i Samociuk,
2007: 6; Zarządzanie ryzykiem..., 2007: 12, 37). Do tego dochodzą koszty związane
z utratą reputacji i spadek morale pracowników, często wyższe niż koszty bezpośrednie.
W Niemczech przeprowadzono badania z udziałem 1 500 tamtejszych firm, w których
70% uczestników ankiety przyznało, że traktuje łapówki jako normalny element działalności gospodarczej (Jendroszczyk, 2005). Transparency International cyklicznie opracowuje Bribe Payers Index, który jest rankingiem 22 największych najbardziej wpływowych gospodarek, z których wypływy kapitału stanowiły w 2006 r. 75% światowych.
Oceniano skłonność firm tych krajów do dawania za granicą łapówek. Ostatni ranking
opracowywano w 2008 r. na podstawie 2 742 wywiadów wśród zarządów firm w 26 krajach, do których napływ BIZ stanowił 54% światowych przepływów tego typu kapitału.
Za najmniej skłonne do praktyk korupcyjnych uznano firmy z Belgii, Kanady, Holandii,
Szwajcarii, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, a za najbardziej korumpujące z Rosji,
Chin, Meksyku, Indii i Włoch. Najczęściej do korupcji urzędników publicznych i state
capture dochodziło w sferze przetargów publicznych w budownictwie, nieruchomości,
przemyśle naftowo-gazowym, przemyśle ciężkim, górnictwie, przemyśle farmaceutycznym i ochronie zdrowia (Bribe Payers Index, 2008: 3–4). Mimo coraz nowych rozwiązań prawnych w skali międzynarodowej liczba dochodzeń w sprawie przekupstwa popełnianego poza granicami kraju siedziby przedsiębiorcy zwiększyła się wśród krajów
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OECD pięciokrotnie (z 51 przypadków w 2005 r. do 270 w 2007 r.) (Korupcja czy zapewnienie..., 2008: 4).
Inne badanie przeprowadzone na zlecenie Transparency International – Global Corruption Barometer 2009 wśród 73 000 respondentów w 69 krajach (październik 2008–luty 2009) także wskazuje na narastający problem korupcji sektora prywatnego, który jako skorumpowany uznało połowa badanych, czyli o 8% więcej niż w czasie sondażu
sprzed 5 lat. Badaniu poddano następujące instytucje: partie polityczne, legislaturę, biznes i sektor prywatny, media, urzędników publicznych i służbę cywilna oraz sądownictwo, i zadano pytanie, na którą z tych instytucji najbardziej oddziałuje korupcja? Wśród
16 krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Izraela za najbardziej skorumpowany uznały sektor prywatny osoby z Danii (53% badanych), Islandii (55%), Luksemburga (43%), Holandii (58%), Norwegii (62%), Portugalii (33%), Hiszpanii (29%) i Szwajcarii (29%). Było to 41% ujętych do badania krajów tego regionu. W Polsce wskaźniki
te przedstawiały się następująco: urzędnicy publiczni – 31%, partie polityczne – 23%,
sektor prywatny i biznes – 21%, sądownictwo – 12%, legislatura – 10%, media – 7%.
W Hongkongu, gdzie skuteczna walka z korupcją, głównie w sektorze publicznym, trwa
już od ponad 20 lat, teraz na sektor prywatny wskazało 59% respondentów (w Singapurze – 66%). W USA za najbardziej skorumpowaną instytucję uznano legislaturę – 30%
badanych, ale sektor prywatny znalazł się już na drugiej pozycji przy 22% wskazań
(w Kanadzie była to pierwsza pozycja – 32%) (Global Corruption, 2009: 30–31). W Global Competitiveness Report opracowanym dla lat 2008–2009 przez World Economic Forum ustalono dla badanych skalę oceny od 1 do 7 w odpowiedzi na pytanie: czy osoby kierownicze z najwyższych poziomów zarządzania firmą zatrudniają i chronią swoich krewnych i znajomych w firmie, bez merytorycznego uzasadnienia (ocena – 1), czy też czynnik profesjonalny jest decydujący (ocena – 7). Na 134 przyjęte do analizy kraje przodują: Szwecja (wskaźnik – 6,4), Nowa Zelandia i Dania. Indie zajmują 24 pozycję, Czechy
– 29, Chiny – 46, Rosja – 58. Polska jest dopiero 71 (4,6), Ukraina – 83, Węgry – 86, Włochy – 117, Bułgaria – 126 (The Global Competitineness..., 2008: 445).
Na korupcję w sektorze prywatnym w Polsce wskazywały badania CBOS przeprowadzone na zlecenie Fundacji Batorego jeszcze z 2003 r. Na pytanie: w jakich sytuacjach
badany przedsiębiorca miał osobiste doświadczenie korupcyjne – najczęściej pojawiały
się odpowiedzi: w zdobywaniu zamówień od innych firm prywatnych (43% wskazań –
często i rzadko). Na drugim miejscu znalazły się procedury celne, na trzecim uzyskiwanie zezwoleń na budowę, remont, rozbudowę firmy (35%) a na czwartym przy przetargach (34%) (Kubiak, 2003: 25). W innych badaniach na ogólny odsetek 6% respondentów w 2005 r., deklarujących, że próbowano im wręczyć łapówkę, w 14% przypadków
przyznawali się do takich doświadczeń prywatni przedsiębiorcy (Kubiak, 2005: 10). Według badań Pentor ze stycznia 2005 r. wśród przedsiębiorców jednym z najczęstszych
przejawów korupcji w życiu gospodarczym była polityka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych (40%). Dla 31% badanych usługodawca z prywatnej sfery działalności złożył korupcyjną ofertę w zamian za uzyskanie od firmy zlecenia, kontraktu, z tego 17% to była prowizja, 12% – pieniądze, 5% – korzyści
marketingowe. Na pytanie: czy w ciągu ostatniego roku firma lub inne firmy z branży badanego zetknęły się z korupcją w wybranych sytuacjach, najczęściej, bo 32% wymieni-
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ło zatrudnienie poleconej osoby, załatwienie zamówienia z innych firm – 30%, udział
w przetargu – 26% (w 37% przypadkach nie udzielono odpowiedzi)2. Również raport
Banku Światowego stwierdzał występowanie w Polsce łapownictwa w działach personalnych (praca za łapówkę albo po znajomości) oraz w sieciach handlowych (łapówka za
przyjęcie towaru do sprzedaży) (Korupcja w Polsce.., 1999). Znów według badań CBOS
z kwietnia 2009 r. dziedziny życia, w których zdaniem Polaków korupcja występuje najczęściej to polityka i służba zdrowia (odpowiednio – 55% i 54% wskazań). Firmy prywatne znalazły się na ósmej pozycji – 10% i ta liczba znacząco się nie zmieniała w siedmiu
badaniach od 2001 r., gdy było to 13% (Opinia społeczna..., 2009: 24–25).
Firma Deloitte nazwała w tytule swego raportu nadużycia – niewidzialnym wrogiem
przedsiębiorstw. W badaniach przeprowadzono 1,2 tys. rozmów z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw z 33 krajów, w tym także z Polski. Badania z 2008 r. wykazały, że
blisko 3 na 4 prezesów polskich firm stoi na stanowisku, że nadużycia gospodarcze są poważnym problemem naszej gospodarki, co stanowi wzrost o 20 pkt procentowych w stosunku do badań z 2006 r. Za najbardziej powszechne wskazano łapownictwo i korupcję
(80,4%), przed m.in.: fałszowaniem sprawozdań finansowych, przestępczością zorganizowaną, wykorzystaniem konfliktu interesów, przestępstwami popełnianymi przy pomocy komputera i kradzieżą informacji i własności intelektualnej. Za najbardziej dotkliwe
badani uznali łapownictwo i korupcję (42,2%) (Nadużycia – niewidzialny wróg..., 2008:
10). Mimo świadomości zagrożeń nadużyć firmy przywiązują do tego stosunkowo niedużą wagę na tle innych priorytetów. Jednocześnie zwraca uwagę rozbieżność między
powszechnością korupcji (80%), a dotkliwością tego typu nadużycia (42%). Na pytanie
dotyczące polskich firm: Jakie typy wewnętrznych nadużyć wystąpiły w Pana/i firmie
w ostatnich trzech latach? – wskazano według wagi (było 15 wskazań): sprzeniewierzenie majątku przez pracownika (49,5%); nieuprawnione wykorzystanie majątku firmy
(45,3%); nieuzasadnione zakupy (38,9%); konflikt interesów (28,4%); łapówkarstwo
(26,3%). A na pytanie: Jakie typy zewnętrznych nadużyć wystąpiły w Pana/i firmie
w ostatnich trzech latach? – wskazano według wagi (było 12 wskazań): manipulowanie
procesem przetargowym (33,7%); ukryte prowizje (28,4%); zaciąganie bezpodstawnych
zobowiązań (26,3%); łapówkarstwo (20,0%). Z badań wynika, że najczęściej nadużyć
dopuszczali się pracownicy (67,4%) oraz menedżerowie niższego szczebla (47,4%). Menedżerowie wyższego szczebla stanowili 21,1% a klienci – 31,6%. W 57% polskich firm
straty wynikające z nadużyć nie przekroczyły 250 tys. zł, ale dla 13% ankietowanych było to ponad 1 mln zł (Nadużycia – niewidzialny wróg..., 2008: 13–15).
W badaniu „Zarządzanie ryzykiem nadużyć” Ernst&Young z 2007 r. w 13 krajach
Europy (w tym w Polsce), 20% ankietowanych przyznało, że w ich firmie w 2006 r. miał
miejsce przypadek podejrzenia nadużycia, łapownictwa lub korupcji (22% w krajach Europy Środkowo-Wschodniej). Według tych danych każdego roku średnio 1 na 1000 pracowników dopuszcza się nadużycia lub poważnego naruszenia zasad etycznych (Zarządzanie ryzykiem..., 2007: 4, 8, 12, 37, 39). Podobne badanie przeprowadził Ernst&Young
w 2008 r. wśród przedstawicieli dużych przedsiębiorstw z 33 krajów. Co czwarta osoba
nim objęta stwierdziła, że w ostatnich 2 latach w jej firmie wystąpił przypadek korupcji
2

http://www.pentor.pl./200071.xml
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lub łapownictwa. 23% respondentów było w stanie podać przykład, w którym od pracownika ich firmy starano się pozyskać łapówkę w zamian za pozyskanie lub kontynuację biznesu. 18% przyznawało, że wie o sytuacji, w której ich firma straciła zamówienie
lub kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę. Ponad 1/3 respondentów wyrażało pogląd , że nasilają się nieuczciwe praktyki biznesowe. Średnio 2/5 respondentów
stwierdziło, że przekupstwo jest powszechnym zjawiskiem w ich sektorze gospodarki,
choć występowało zróżnicowanie w zależności od rodzaju sektora. Firmy wskazywały na
niedostateczny poziom wiedzy na temat przepisów antykorupcyjnych, a 43% respondentów stwierdziło, że w ich firmach nie wprowadzono konkretnych procedur dotyczących
relacji z urzędnikami publicznymi (Korupcja czy zapewnienie..., 2008: 4).
Zgodnie z szerokim badaniem PriceWaterhouseCoopers z 2007 r., obejmującym 5400
przedsiębiorstw z 40 krajów (w tym 100 wiodących jednostek z Polski), 43% firm stało się
ofiarami przestępczości gospodarczej. W Polsce średnie straty firmy, w której wystąpiły
nadużycia wyniosły 1,2 mln USD – prawie trzykrotnie więcej niż przed dwoma laty. Globalnie na świecie średnia strata wyniosła 2,4 mln USD (najwięcej w firmach ubezpieczeniowych – 4,4 mln USD). Razem straty w badanych firmach z 40 krajów oszacowano na
4,2 mld USD (Economic crime..., 2007: 4). Na świecie i w Polsce najpowszechniejszym
rodzajem przestępstwa gospodarczego jest sprzeniewierzenie aktywów (1/3 polskich firm),
naruszenie własności intelektualnej, nadużycia księgowe i korupcja, którą wskazało 8% respondentów. Kontrastuje to z 27% badanych, którzy uważali korupcję za powszechną. Na
świecie percepcja korupcji w badanych firmach wyniosła 22% a faktyczna korupcja –
13%. Ponadto 89% respondentów w Polsce stwierdziła, że ich firma nie była proszona
o wręczenie łapówki (na świecie – 82% a w Europie Śródków-Wschodniej – 70%), a 80%
uznało, że ich firmy nie straciły żadnej możliwości biznesowej na skutek skorumpowania
klienta przez konkurenta (na świecie – 76% a w Europie Śródków-Wschodniej – 55%). To
dla Polski wyniki lepsze niż średnia światowa (Economic crime..., 2007: 4). Oznacza to,
że percepcja korupcji bardzo odbiega od faktycznego występowania tego zjawiska. Może
to być wynikiem tego, że korupcja jest trudna do udowodnienia, jest tematem drażliwym,
co może wpływać na to, że firmy niechętnie przyznają się, iż padły jej ofiarą. Na wysoką
percepcje korupcji wpływ mają media i politycy.
Aż 34% znanych przypadków nadużyć wychodzi za pośrednictwem anonimowych
kanałów powiadamiania (Zarządzanie ryzykiem..., 2007: 12). W 2006 r. tego typu zawiadomienie przyczyniły się do wykrycia 44% defraudacji w USA (Iyer i Samociuk, 2007:
72). Prawie połowę przestępstw ujawniono za pomocą wewnętrznych mechanizmów
w firmie (m.in. audyt, systemy zarządzania ryzykiem, wewnętrzne systemy bezpieczeństwa). Whistblowing był w Polsce podstawą wykrycia tylko 7% przestępstw, czyli trzykrotnie mniej niż na świecie (Przestępczość gospodarcza..., 2007: 4–5). Występuje zróżnicowana ocena informatorów (ang. whistleblowing). Za skuteczny środek ograniczania
łapownictwa i korupcji uznało go w USA 77% respondentów a w Europie średnio 21%
(Korupcja czy zapewnienie..., 2008: 12). W Europie Środkowo-Wschodniej 55% pracowników ma obawy przed zgłaszaniem przypadków nadużyć i korupcji (średnio w Europie 57%) (Zarządzanie ryzykiem..., 2007: 16). Można się domyślać jak wiele jest przypadków nadużyć niewykrytych.
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Prawie połowę poważniejszych przestępstw dokonały osoby spoza spółek, a 28%
badanych wskazało na pracowników jako głównych sprawców nadużycia (na świecie jest
to 50%). W Polsce 41% pracowników, którzy popełnili nadużycie należało do najwyższego szczebla kierownictwa firmy, a 9% to menedżerowie średniego poziomu (Przestępczość gospodarcza..., 2007: 9). Pracownicy polscy nie mają zaufania do kolegów, przełożonych oraz firmy, w której pracują. Tylko 23% pracowników zgłosiłoby swojemu bezpośredniemu przełożonemu podejrzenie o popełnienie nadużycia (średnio w Europie –
40%). Aż 26% pracowników jest zdania, że pracodawca nie chroniłby należycie ich praw
w przypadku zgłoszenia podejrzenia o popełnieniu nadużycia lub korupcji (średnia dla
Europy jest o połowę niższa) (Nadużycia z perspektywy..., 2007). Bezpośredni przełożony powinien być punktem pierwszego kontaktu pracownika w przekazywaniu informacji o nadużyciach. W Europie Środkowo-Wschodniej zrobiłoby to 63% badanych, a w Europie Zachodniej – 79% (Zarządzanie ryzykiem..., 2007: 24). To specyfika kulturowa nie
tylko polska, ale też regionalna, związana z brakiem ogólnego zaufania społecznego.

Zakończenie
W skali ogólnej osobiste doświadczenia korupcyjne Polaków są znacznie mniejsze
niż postrzegany zakres korupcji (89% Polaków uważa ją za ważny problem). Liczba osób
przyznających się do dawania łapówek znacząco zmalała z 15% w 2005 r. do 9%
w 2009 r. (Opinia społeczna o korupcji..., 2009: 3–4). Dotyczy to głównie tradycyjnie
pojętej korupcji osób pełniących funkcje publiczne. Dlatego należy szczególną uwagę
zwrócić na rozszerzające się zjawisko korupcji sektora prywatnego.
Z perspektywy firm główne jego skutki to: wzrost kosztów, straty finansowe, grzywny i kary, obniżenie morale pracowników, osłabienie reputacji firmy, wykluczenie z rynku, utrata kontrahentów, strata zaufania udziałowców. Korupcja w sektorze prywatnym
powoduje wypaczenie konkurencji, monopolizację, straty jakościowe (np. wady budowlane) i inne szkody wtórne.
Narzędziami w walce z tym obszarem korupcji są: przejrzystość, znajomość objawów mogących wskazywać na korupcję, nowa etyka przedsiębiorstwa (programy i strategie typu „compliance”), działania szkoleniowo-dydaktyczne, kontrola i działania prewencyjne, ochrona osób ujawniających praktyki korupcyjne (whistelblowersów), ograniczenie współpracy z firmami niepowiązanymi z aferami korupcyjnymi, nacisk otoczenia
społecznego firmy i wymogi prawne, powodujące, że choć istnieje pokusa, aby kierownictwo nie ujawniło praktyk korupcyjnych, niesie to za sobą ryzyko utraty reputacji i dodatkowych kosztów. Udział Polski w strukturach europejskich jest dużą szansą ograniczania negatywnego zjawiska i włączania kraju w mechanizm modernizacyjny. Czas kryzysu w gospodarce jest okresem poszukiwania oszczędności i ograniczania nieefektywności. Daje możliwość bardziej wnikliwych analiz, kontroli wydatków i dzięki temu ujawniania nadużyć, których w okresie koniunktury nie widać lub są bagatelizowane.
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New Phenomenon of Commercial Corruption
Summary
This article is about increase corruption in private sector as commercial corruption.
This establishes a wide understanding of that phenomenon in social science and law.
Corruption and bribery are types of fraud and are linked with the private sector too.
Although certain types of corruption will decline as the private sector grows and
consolidates, other new types involving private sector firms may increase. The commercial
corruption can be described as relation inside of an organization and as relation between
firms. Corruption in private sector in Poland is connected with social distrust and specific
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organizational culture, too. Commercial corruption is a familiar feature of their societies
and has been the focus of law enforcement and institutional reform. Many others problems
do not change the fact that such corruption is a new important problem and causes lost
of competitiveness and creates a substitute for fair market and competition in Polish
economy and abroad.
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