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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ 

Iba biznis. 

Nikto z nás si neporadí sám. Všetci 
musíme odložiť sváry a radikálne 
zmeniť spôsoby spolupráce pri 
obnovovaní ducha svornosti, aby 
sme mohli svet odovzdať ďalším 
generáciám. 

Virgin Group sa snaží zlepšiť svet. 

Základné presvedčenie: Konať dobro firmám prospieva. 

Osvietený súkromný záujem naozaj existuje a mali by 
sme ho podporovať. Byť ziskový a zároveň pracovať na 
tom, aby sa na svete lepšie žilo, sa naozaj dá. 

Kapitalizmus je osvedčený systém: skutočne funguje. 
História nám zatiaľ neponúkla alternatívu k slobodnej 
výmene kapitálu, tovarov a služieb a k slobodnému 
podnikaniu ľudí, ktorí si ctia zákony. Kapitalizmus ako 
hodnotový systém však potrebuje nové myšlienky 
a reformu. Kapitalizmus sa musí stať niečím viac ako iba 
zákonom o prežití najsilnejších jedincov. Kapitalizmus 
by mal venovať viac pozornosti ľuďom a zdrojom planéty. 

Najúbohejšou a najnebezpečnejšou formou zneužívania 
finančného vplyvu na okolitý svet, k akej sa môže 
súkromná firma znížiť, je zabezpečovať si kontrakty 
úplatkami. 

Etika je nulová tolerancia k úplatkárstvu. 

Keď chcete podnikať eticky, musíte brať do úvahy, ako 
ovplyvňujú vaše aktivity ostatných. Nikdy nesmiete 
tolerovať úplatkárstvo, ani prípadné škody na životnom 
prostredí.  

Dôležitejšie je v živote robiť to, čo je podľa vášho 
presvedčenia v živote správne, a ak je to v rozpore 
s vašimi obchodnými záujmami, nedá sa nič robiť. Biznis 
nemožno povýšiť nad základnú slušnosť. 

Pri práci na vylepšovaní kapitalizmu bude spojitosť 
medzi slobodou obchodu a slobodou slova čoraz 
očividnejšia. 

Slobodná tlač je svedomím spoločnosti. 

Čo sa vďaka podnikavosti naučíte, prinesie priamy 
úžitok aj vašej firme, či živnosti. Na rozsahu nezáleží - 
záleží na ľuďoch. 

Každá firma na svete dnes musí radikálne zmeniť spôsob 
uvažovania. Treba znížiť dopyt po tovaroch a službách, 
ktoré produkujú veľkú časť emisií, zvýšiť účinnosť 
všetkých motorov, ktoré uvoľňujú uhlík, zakročiť proti 
emisiám, ktoré nepochádzajú z výroby energií, ale 
vypaľovania lesov, prejsť na nízko uhlíkové technológie 
v energetike, vykurovaní a doprave. Jediné, čoho máme 
nedostatok je čas.  

Investície do energetiky sa stali tretím najväčším 
komponentom vo všetkých amerických fondoch, 
podnikajúcich v oblasti rizikového kapitálu. Ide 
o najrýchlejšie rastúci segment trhu. 

Venuje sa: klimatickým zmenám, HIV, AIDS, filantropia. 

 


