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La riquesa ètica de les nacions
Thomas Donaldson

En aquest article, Tom Donaldson examina la perspectiva de la riquesa ètica de les nacions, i,
en particular, d’una sèrie d’avantatges que van molt més enllà de la simple dimensió de la
conﬁança que tan sovint s’ha discutit. A més, analitza de quina manera estaria estructurada
aquesta sèrie de característiques ètiques i quines serien les implicacions d’aquestes
característiques. Tres conclusions constitueixen el resultat d’aquest article: 1) la moralitat
pot crear avantatges econòmics per a les nacions de maneres que van més enllà de la noció
d’un mercat idealitzat; 2) per tal que l’ètica pugui impulsar beneﬁcis econòmics, els
conceptes ètics s’han d’elevar a l’estatus de valor intrínsec; i 3) si les demandes de factors
ètics d’èxit nacionals són certes, aleshores les nacions haurien de parar atenció al tema de
l’educació moral.
Aquest article forma part del número 25 de la revista IDEES, “La riquesa ètica de les
nacions”, publicat en format paper en l’edició de gener/març de 2005. Us podeu descarregar
el PDF de l’article a continuació.
Revista IDEES 25 – “La riquesa ètica de les nacions” Tom Donaldson Baixa
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Thomas Donaldson
Thomas Donaldson és professor Mark O. Winkelman d’estudis jurídics, ètica empresarial i
ﬁlosoﬁa a la Wharton School de la Universitat de Pennsylvania. És doctor per la Universitat de
Kansas i ha estat professor John F. Connelly d’ètica empresarial a l’escola de negocis de la
Universitat de Georgetown. Donaldson és expert en temes d’ètica empresarial, gestió de
riscos, govern corporatiu i lideratge. És membre fundador i ex-president de la Society for
Business Ethics i actualment és editor associat de la publicació The Academy of
Management Review, alhora que col·labora amb nombroses revistes
com Business Ethics Quarterly. De les seves publicacions destaquen Ties that Bind: A Social
Contract Approach to Business Ethics (1999), Deﬁning the Value of Doing Good Business
(2005) i Ethical Issues in Business (2007).
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