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Wykrycie tego rodzaju przestępstw jest trudne, istnieje bowiem niewielka granica 
między zachowaniami dozwolonymi a niedozwolonymi. Jednoznaczne określenie ta-
kich zachowań jest zawsze dyskusyjne, stąd ważna jest etyka zawodowa i jej normy, 
wspomagające próby walki z patologiami.

Podsumowanie

Wymienione patologie w sferze gospodarczej to poważne bariery rozwoju każdego 
regionu gospodarczego czy kraju. Ich wspólną cechą jest działanie na granicy prawa lub 
w obszarze tego prawa, jednak pod względem etyki jest to działanie naganne społecznie, 
stąd też trudności w zwalczaniu patologii gospodarczych. Ta krótka charakterystyka nie 
wyczerpuje tematu patologii, pozwala jednak dostrzec, jak ważna jest etyka zawodowa 
dla rozwoju sprawiedliwego, zrównoważonego biznesu. Niech podsumowaniem rozwa-
żań będzie medyczny przykład: w biznesie ważny jest zysk, nie może być on jednak 
celem samym w sobie, jeśli wszystko podporządkujesz zdobywaniu zysku, „jesteś cho-
ry” – lecz się, jeśli nie chcesz, by rozwinęła się choroba.
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The ethics of business and economic activity pathology

Listed pathologies of economic sphere are serious barriers of each economic region or country development. 
Their common feature is functioning on or within the bounds of the law, but morally it is an reprehensible social act, 
therefore there are difficulties in fighting with economic pathologies. The ethic of business is a necessary tool combat-
ing economic pathologies and helps the development of fair and balanced business. 
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