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Od redakcji
Słowo wstępne
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) stała się w ostatnich latach słowemkluczem, swoistego rodzaju wytrychem, występującym bardzo często w dyskursie publicznym: politycznym,
naukowym i gospodarczym.
W polityce model odpowiedzialnego biznesu stał się kluczowym ze względu na model polityki europejskiej, w której w Agendzie 2020 uwzględniono kwestie odpowiedzialnego biznesu jako jednego z istotnych
elementów rozwoju gospodarki europejskiej. Dyskurs naukowy rozpoczął głębokie studia i analizy zjawiska
odpowiedzialnego biznesu z perspektywy funkcjonalnej, kiedy to model odpowiedzialnego biznesu traktuje
się jako element przyczyniający się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy czy też zwiększenia dochodu
firmy. Zwraca się uwagę na istotne czynniki modelu odpowiedzialnego biznesu jak kampanie społeczne czy
ekoznakowanie, które w sposób jednoznaczny kształtują formę współczesnego biznesu. Z drugiej strony ma
miejsce dyskurs krytyczny ukazujący model odpowiedzialnego biznesu jako formę iluzji, public relations czy
też kreowania swojego wizerunku nie zawsze zgodnego z realizowanymi przedsięwzięciami firmy. Wreszcie
dyskurs gospodarczy skłania do szeroko rozumianej wymiany zdań na temat roli odpowiedzialnego biznesu
i jego filozofii w prowadzeniu działalności biznesowej.
CSR jako słowo-wytrych jest definiowany najczęściej jako dobrowolna działalność przedsiębiorstwa w sferze
ekologicznej lub społecznej wykraczająca poza ramy prawnej działalności firmy.
Pierwszy numer kwartalnika „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” z roku 2012 poświęcony został właśnie problematyce zrównoważonego rozwoju. Rozpoczyna go artykuł Marcina Nowaka pt. „Odpowiedzialność za przyszłe
pokolenia jako determinanta osiągania celów zrównoważonego biznesu”, w którym ukazany został model odpowiedzialności za przyszłe pokolenia jako istotny element zrównoważonego biznesu. W następnym artykule pt.
„Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie na koszty pozyskiwanego kapitału – zarys problemu”,
Bartosz Tomyślak podejmuje się analizy relacji jaka zachodzi pomiędzy biznesem odpowiedzialnym społecznie
a pozyskiwaniem kapitału. Wojciech Goleński z kolei w tekście pt. „Aksjologiczne podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie” dokonuje rozróżnienia na
przedsiębiorstwa społeczne i odpowiedzialne społecznie, które na mapie współczesnej gospodarki odgrywają
coraz większą rolę, szczególnie w dobie kryzysu. W tym samym nurcie napisany został artykuł Joanny Nowickiej pt. „Społeczne oddziaływanie inwestycji prywatnych i publicznych w Polsce”, w którym Autorka analizuje
inwestycje prywatne i publiczne w kontekście społecznych odpowiedzialnych inwestycji. Katarzyna Anuszkiewicz
i Tomasz Marona w artykule pt. „Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie” przedstawiają koncepcję interesariuszy, sposoby ich analizy, a przede wszystkim rolę we współczesnym
przedsiębiorstwie. Kolejni Autorzy, Maria Czech i Łukasz Szewczyk napisali artykuł pt. „Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce”, w którym w kontekście ostatnich wydarzeń w polskiej gospodarce
i społeczeństwie, analizują instytucje parabankowe w modelu odpowiedzialnego biznesu. Wreszcie Karina
Hermann jest Autorką artykułu pt. „Integracja europejska a zrównoważony transport” przedstawiającym jeden
z istotnych wymiarów zrównoważonego rozwoju, jakim jest transport i jego ulokowanie w polityce integracji
europejskiej.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia
jako determinanta osiągania celów
zrównoważonego biznesu
Responsibility for Future Generations as a Determinant
to Obtain the Targets of the Sustainable Business

Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój,
odpowiedzialność za przyszłe pokolenia niosą ze sobą zupełnie
inny nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Stąd też nie jest
możliwe zamknięcie tej tematyki wyłącznie w obrębie regulacji
prawnej, czy też określonego systemu gospodarczego, czy społecznego. Postulaty składające się na każdą z powyższych idei
konstruują nowy paradygmat myślenia. Dlatego też szczególnie
trzeba zwracać uwagę na interdyscyplinarność w badaniu postępu
kierunku realizacji tych postulatów. Odpowiedzialność za przyszłe
pokolenia winna determinować równoważenie rozwoju aspekcie
ładów: gospodarczego, społecznego, środowiskowego.

Corporate social responsibility, sustainable development
and responsibility for future generations convey a completely different and new way of the reality perception. Thus these issues
cannot be limited only to legal regulations or a defined economic
or social system. The postulates formulating the above specified
ideas create a new thinking paradigm. That is why the interdisciplinary issues should be taken into consideration while examining the progress of the postulates execution. The responsibility
for future generations should determine the sustainable development in terms of economic, social and environment order.

Odpowiedzialność
za przyszłe pokolenia

„wehikułu czasu”, budując swą mądrość bądź na doświadczeniach przeszłych wydarzeń, bądź na nadziejach i obawach dotyczących przyszłości. Prócz podmiotu i przedmiotu
odpowiedzialności, należałoby wśród założeń odnotować
fakt istnienia instancji nakładających ją. Mogą być one formalne, bądź nieformalne. Przykładową formalną instancją
może być pewien akt prawny narzucający nam ją, nieformalną zaś dany obyczaj, zasada religijna, bądź też (i wydaje
się to najważniejszą z instancji nieformalnych) zrozumienie
społeczno-gospodarczej rzeczywistości i dostrzeżenie kierunku, w którym ona zmierza. Nie wszystko bowiem służy
człowiekowi, a i nie wiadomo czy wszystko ma mu służyć
– jedno jednak wiadomo – każdy, kto wprowadza nowy
stan społeczny, nowy wynalazek, nowy system gospodarczy – jest odpowiedzialny za podległych tej zmianie. Tak
więc wśród założeń owej cnoty wymienić można podmiot,
przedmiot i instancje nakładające wymóg realizacji określonych zasad.

Każde postulowanie zasad moralnych, odnoszących
się do odpowiedzialności, zawiera w sobie pewien konglomerat założeń, które składają się na spójność pojęcia owej
cnoty. Na pewno jako pierwszy z nich należy odnotować
fakt istnienia podmiotu odpowiedzialności. Można powiedzieć, iż owy podmiot jest decydentem zobowiązań i działań, których skutek dotyczy bezpośrednio i pośrednio jej
przedmiotu. Tak więc należy wpierw zapytać: „za co podmiot x jest odpowiedzialny?”. Wedle analizy skutków zaistniałych (lub mogących zaistnieć) faktów, wyznaczamy kto
za ich zaistnienie odpowiada. Tak więc w poniższej analizie,
czyniąc przedmiotem odpowiedzialności „przyszłe pokolenia”, należy jeszcze zapytać o to, kogo ona przede wszystkim
dotyczy? Pytanie to z pozoru nie wydaje się nazbyt skomplikowane, bowiem utopijnie odpowiedzielibyśmy, że nas
wszystkich. Zdrowy rozsądek jednak nakazuje nam zanalizować filozoficzne (tj. etyczne i metafizyczne), społeczne
i psychologiczne konteksty owej odpowiedzialności, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż nie wiemy dokładnie kim
są, lub też kim będą „przyszłe pokolenia”, a chcemy postulować kształtowanie zasad opartych na ich prawdopodobnym istnieniu. Etyka bowiem, niekiedy pełni rolę swoistego
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Marcin Nowak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Warszawski

Filozoficzno-społeczny status
„przyszłych pokoleń”
Na wstępie należałoby zastanowić się nad relacją między przeszłością a teraźniejszością, oraz teraźniejszością
a przyszłością - można by powiedzieć inaczej, trzeba od5
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różnić sposób rozumienia przeszłości i przyszłości, oraz dostrzec ich wpływ na bieg teraźniejszości.
W zachodniej tradycji filozoficznej problematyka preferencji czasowych pojawiła się już u Spinozy. W Etyce pisał
on: „Za przewodem rozsądku oddamy pierwszeństwo wielkiemu dobru przyszłemu przed mniejszym teraźniejszym
dobrem i mniejszemu złu teraźniejszemu przed większym
przyszłym” (Spinoza 1991: 171). Można zaobserwować
więc już analizę moralną pewnych zjawisk (tudzież skutków
działań) umiejscowionych w jakimś punkcie biegu dziejów.
I należy podkreślić, iż siła preferencji czasowej danego społeczeństwa (czy też danej populacji) zależy przede wszystkim od jego stabilności – im większa pewność zachowania trwałości dla siebie i swoich potomków, tym większa
dyspozycja do podejmowania działań ukierunkowanych
na korzyść przyszłych pokoleń. Jednakże trzeba podkreślić
jedną ważną barierę. O wiele silniejszy wpływ na podejmowanie decyzji dostrzegamy w przypadku, gdy determinuje
je przeszłość. Wynika to z tego, iż paradoksalnie jest ona
„mniej odległa”, bowiem rolę medium informacji czasów
minionych pełni stan uobecniania. Jakiś czas przeszły może
stać się na nowo obecny poprzez daną książkę, film, zapiski
kronikarskie, czy choćby dzieło sztuki. Wystarczy przecież
wspomnieć francuską jaskinię położoną w dolinie Rodanu,
a odkrytą w 1994 r. przez speleologów pod wodzą Jaen-Marie Chauvet’a. I choć malunki na jej ścianach sięgają
paleolitu (ponad 30 tys. lat temu), to jednak zostały one
uobecnione w świadomości społecznej przez film Wernera
Herzoga Jaskinia zapomnianych snów, nakręcony w 2010 r.
A więc poprzez stosowanie medium uobecniania, jesteśmy
w stanie wpływać na pewien aparat emocjonalny i decyzyjny pokoleń obecnych (w tym przypadku podtrzymujemy
w żywotności wrażliwość na sztukę). Jeśli chodzi o przyszłość rzecz ma się nieco inaczej. Nie możemy mówić już
o uobecnianiu, a raczej o uprawdopodobnieniu. Odnosimy
je do przewidzianych możliwości, szans i ryzyka. Jeśli stają
się one determinantą podejmowania decyzji przez pokolenia obecne to wynika to bądź z nadziei na poprawienie
sytuacji (gospodarczej, społecznej, politycznej itp.), bądź
z lęków dotyczących niepożądanych zdarzeń (np. katastrof ekologicznych, wojny atomowej) inkasujących dobro
przyszłych pokoleń. Dochodząc do tego punktu należałoby
się zapytać o status owych pokoleń oraz o to, jak bardzo
są one przyszłe? Jak zauważa Dieter Birnbacher mówimy
o nich wieloznacznie, zarówno w języku fachowym, jak
i pospolitym (Birnbacher 1999: 17). W pierwszym z nich,
uwzględniając wyłącznie kontekst czasowy, jako pokolenie ujmujemy populację żyjącą w jednym czasie - tak więc
w danym czasowym punkcie odniesienia istnieć będzie tylko jedno pokolenie (np. pokolenie XIX w.). Możemy mówić
6

o pokoleniu także w kontekście genetycznym, uwzględniając kontekst dziedziczenia, tj. przekazywania informacji
genetycznej w postaci DNA. O pokoleniu mówimy również
w kontekście socjologicznym. Piotr Sztompka definiował je
jako „zbiorowość ludzi, którzy doświadczyli takich samych,
ważnych wydarzeń historycznych, przeżyli te same sytuacje, reagowali na te same wyzwania” (Sztompka 2010:
154). Przykładem takiej zbiorowości może być pokolenie
Jana Pawła II, Generacja X, czy też Generacja Y. Każdy
z rodzajów tego, co nazywamy pokoleniem ma w przyszłości także swoje niewiadome i nieodkryte jeszcze stadia.
I w tym punkcie należałoby rozważyć, czy owe stadia będą
odkrywane, czy też tworzone. Wydaje się, iż konsolidację
pewnych czynników decydujących o sytuacji społeczno-gospodarczej przyszłych pokoleń, można nazwać tworzeniem
przyszłości. Exupery pisał: „Nie potrafię przewidywać, ale
potrafię kłaść podwaliny, bo przyszłość jest czymś, co się
buduje” (Saint-Exupery 2009: 98). W kontekście odpowiedzialności, moglibyśmy przyszłe pokolenia (za Dieterem
Birnbacherem) uznać jako te, które w żadnym okresie nie
żyją razem z pokoleniem mającym przejąć tę cnotę – a więc
patrząc z perspektywy dzisiejszej – jest to pokolenie jeszcze
nienarodzonych.

Skąd wynika odpowiedzialność
zbiorowa?
Polski filozof Leszek Kołakowski, zastanawiając się nad
sensem odpowiedzialności zbiorowej odnosi czytelnika do
biblijnej opowieści o stworzeniu człowieka, a więc i pierwszego upadku Adama i Ewy. Nauka Kościoła rzymsko-katolickiego nie powiada, że dziedziczymy samą winę, ale jej
skutek – zepsucie natury ludzkiej. Odpowiedzialność za
coś, czegośmy sami nie uczynili wydaje się być przeciwna
poczuciu sprawiedliwości. Ale czy posiada jakiś sens? Wydaje się, że tak, a wynika on z poczucia tożsamości, a więc
z uczestniczenia w całym „gmachu dziejów” budowanych
przez wiele wieków. Na owy „gmach dziejów” składają
się różnorakie systemy (gospodarcze, społeczne, polityczne), warunki naszego w nim uczestniczenia (ekologiczne, kulturowe), jak i wszelkie pozostałości ludzkiej myśli
(w postaci wynalazków). I choć niekiedy posiadają one
charakter destrukcyjny, to jednak odpowiedzialnością za
nie obarczamy pokolenia już minione. Przykładem tego,
co zwiemy współcześnie innowacją było chociażby wynalezienie przez Alfreda Nobla nitrogliceryny (środka wybuchowego). Odkrycie to zapisało go w kartach historii nauki na wieki, ale dla niego samego nie było to powodem
do dumy, szczególnie dlatego, że przy jednej z eksplozji
zginął jego brat Emil. Odpowiedzialność za swój wytwór

Marcin Nowak - Odpowiedzialność za przyszłe...

(oraz w części za jego w przyszłości wykorzystanie) ponosi jego autor. Można więc domniemywać, iż pobudką
podziału majątku zawartym w testamencie (z uwzględnieniem aktywów przeznaczonych na nagrody) było właśnie
poczucie odpowiedzialności za wynalazczość swoją, jak
i wynalazczość w ogóle. Kolejny przykład, choć prowizoryczny, to jednak niosący wielką mądrość znajdziemy w Odysei
Homera. Jedną z ciekawszych przygód jest przeprawa głównego bohatera przez morze, przy odczuwaniu nieustannych
pokus zwodzących syren. Prócz przestrogi od wróżbitki Kalipso, Odyseusz dostał także poradę, ażeby siebie samego
kazać przywiązać do masztu, zaś swojej załodze nakazać
uszy wypełnić woskiem, ażeby nic nie słyszeli. Odpowiedzialność za realizację planu, a więc uniknięcie zagrożeń,
objawia się drogą rezygnacji z pełnej swobody. Samoograniczenie wydaje się być w tym kontekście metodą prowadzącą do uzyskania określonych korzyści, do powodzenia
strategii, a także do przetrwania. Analogię tę dostrzegł norwesko-amerykański socjolog i filozof Joe Elster, opisując tę
strategię, jako wynik braku zaufania wobec przyszłego posłuszeństwa w realizacji zamierzonego planu (Elster 1979:
72).
Należałoby zastanowić się także skąd odpowiedzialność wypływa i czym się charakteryzuje. Jedną z humanistycznych teorii rozwoju jest opisana przez Abrahama
Maslowa hierarchia ludzkich potrzeb. Składa się ona z 5
elementów wyodrębnionych z motywacji deficytu (deficiency motivation), oraz motywacji wzrostu (being motivation). Przyjmuje ona postać zobrazowaną na rysunku nr 1.
Rysunek 1. Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa

Źródło: http://mamwiedze.pl/qr/3FhXFtCl6p [dostęp: 20.10.2012].

Obrazowi człowieka (przedstawionemu przez Maslowa)
jako „istoty, która nie sięga poza siebie po sens i wartości,
i w ten sposób nie jest zorientowana ku światu lecz interesuje się wyłącznie samym sobą” sprzeciwiał się austriacki
psychoterapeuta Victor Frankl (Strelau 2000: 58). Wprowadza więc kategorię samotranscendencji, a więc wykraczania

człowieka poza siebie samego. „Być człowiekiem, to znaczy
być skierowanym na coś lub na kogoś, być oddanym dziełu,
któremu się poświęcamy” (Strelau 2000: 58). Owa potrzeba
samotranscendowania, jeśli podjęłoby się próby zestawienia jej z piramidą Maslowa, to mieściłaby się zupełnie poza
nią – wykraczałaby ponad potrzeby w niej zawarte.
Wydaje się, że odpowiedzialność za przyszłe pokolenia
leżałaby bardziej w obszarze zarysowanym przez Frankla,
niźli w schemacie Maslowa. Dlaczego? Ano chociażby dlatego, że nie stanowi ona realizacji żadnej z doczesnych pobudek, a jeśli ją stanowi to oznacza to, iż nie jest w sposób
właściwy rozumiana. Trzeba jednak podkreślić, iż wykraczanie odpowiedzialności poza ludzkie potrzeby nie oznacza
uchybienia człowiekowi – oznacza zaś bycie człowiekiem
w pełni, a mówiąc szerzej – dojrzałość ludzkiej populacji.

Zrównoważony rozwój
Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawiło się po raz
pierwszy w roku 1713, za sprawą Hansa Carla von Carlowitza, i odnosiło się pierwotnie do leśnictwa. Zasady zawarte w traktacie Silvicultura Oeconomica dotyczyły gospodarowania lasem i niosły ze sobą mądrość polegającą na tym,
iż w danym miejscu można wyciąć tyle drzew, ile będzie
w stanie wyrosnąć tak, by las nigdy nie został zlikwidowany.
I choć ponad 200 lat później Komisja zorganizowana przez
norweską lekarz Gro Harlem Brundtland użyła tego samego terminu w dokumencie Nasza Wspólna Przyszłość, to
jednak pewna logika jego pierwotnego rozumienia została
zachowana. W owym dokumencie znajdujemy następującą
definicję: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy
jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”
(Brundtland Report 1987). Imperatyw, który wynika z tych
słów nakazuje spojrzeć nieco szerzej na pokolenia tych,
którym dane będzie żyć wtedy, gdy nas już nie będzie, jednakże decyzje przez nas podejmowane będą brzemienne
wówczas w skutki.
Żuchowski zwraca uwagę na „zrównoważenie tego
rozwoju w aspekcie trzech ładów – gospodarczego, środowiskowego oraz społecznego” (Żuchowski 2011: 59).
Powyższe łady są ze sobą nierozerwalnie sprzężone, a destrukcja wprowadzona w strukturę jednego z nich pociąga za sobą destrukcję pozostałych. Jest to szczególnie
ważne, jeśli chodzi o ocenę decyzji podejmowanych we
współczesnym świecie – wydaje się, iż należałoby wprowadzić skalę mikro-decyzji, oraz makro-decyzji. Pierwsze
z nich dotyczyłyby przede wszystkim podmiotów zarówno gospodarczych (przedsiębiorstw), jak i publicznych
7
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(województw, gmin, powiatów), a także indywidualnych jednostek. Drugie natomiast analizowane byłyby
z szerszej perspektywy mierzonej siłą wpływu danej decyzji na określoną zmianę, oraz jej zasięgiem. Dotyczyłyby
przede wszystkim rządów, banków centralnych, czy także
międzynarodowych organizacji. Jest to rozróżnienie wyłącznie metodologiczne, jednakże stopień odpowiedzialności,
jaki byłby im przypisany, podlegałby również skali mikro
i makro w zależności od jej podmiotu.
Owe decyzje konstytuują odpowiedni kierunek rozwoju zrównoważonego, ale owemu konstytuowaniu podlegają
także zagrożenia. Jednym z nich jest tzw. turbokapitalizm,
który prowadzi do rozpadu społeczeństwa na małą elitę
zwycięzców, masy przegranych o różnym stopniu zamożności lub biedy i buntowników łamiących prawo” (Luttwak
2000: 276). W przypadku wykluczenia społecznego indywidualnej biedy (do której już świat się przyzwyczaił, bowiem
każdy ma świadomość istniejących slumsów na obrzeżach
wielkich miast), to jednak należałoby zapytać, czy podobnym kierunkiem nie będą podążały (lub też już podążają)
państwa. Warto zwrócić uwagę na to, iż „w sytuacji, gdy
bogactwa naturalne tych państw są intensywnie eksploatowane przez transnarodowe korporacje gospodarcze, zyski
z tej eksploatacji trafiają do najbogatszych warstw wysoko
rozwiniętych krajów” (Tyburski 2011: 39). Stoi więc pytanie, czy sytuacja ta nie prowadzi do wykluczenia społecznego całych narodów?
Zagrożenia owe nie dotyczą tylko gospodarek, ale także i środowiska. Możemy je podzielić na naturalne oraz
antropogeniczne. Ze względu na skutki biologiczne oddziaływujące na organizm możemy wyróżnić następujące
kategorie zagrożeń:
1. Zagrożenia bezwzględnie decydujące:
- promieniotwórcze,
- skażenia powietrza,
- metale śmierci,
- związki chloroorganiczne.
2. Zagrożenia decydujące:
- jonizacja,
- fale elektromagnetyczne,
- mikrobiologiczne,
- hałas i wibracje.
3. Zagrożenia współdecydujące:
- zniszczenie szaty roślinnej,
- skażenie gleb,
- skażenie wód powierzchniowych i podziemnych,
- odpady.
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4. Zagrożenia uzupełniające:
- zaburzenia naturalnych stosunków wodnych,
- przekształcenia rzeźby powierzchni Ziemi,
- przeobrażenia krajobrazowe (Prohl 1990: 16).
Ponadto należałoby podkreślić, iż owe zagrożenia mają
charakter globalny, stąd też nie wolno ich pomijać w tej
analizie. Można iść krok dalej i stwierdzić, iż skoro są one
skutkiem działań człowieka, a więc mają charakter antropogeniczny, to odpowiedzialność za nie ma także charakter
globalny. Dieter Birnbacher nie boi się postulować, że po
raz pierwszy w dziejach ludzkości staje się problematyczna
jej przyszła egzystencja gatunkowa (Birnbacher 1999: 6).
Ale nie trzeba wykraczać tak daleko, ażeby dostrzec skutki
braku odpowiedzialności pokoleń minionych. Wystarczy
wymienić takie zjawiska jak:
• pogarszanie się biologicznej jakości życia,
• ciągły wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne,
• zmniejszanie się odporności i wydolności fizycznej ludzi,
• wzrost niekorzystnych dla gatunku zmian genetycznych
(Tyburski 2011: 42),
by stwierdzić, że to, co ewolucja wypracowała w toku dziejów, zostaje modyfikowane przez ludzką działalność. Być
może po raz pierwszy ingerujemy „ręką człowieka” bezpośrednio i świadomie w ewolucję. Nie może to się dokonywać bez odpowiedzialności.
W grudniowym wydaniu miesięcznika Problemy Jakości z roku 2010, ukazał się artykuł zatytułowany Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju. Autorka
w swoich dociekaniach ukazuje genezę braku zaufania
wobec potencjalnych partnerów w globalnym handlu –
jest nią kryzys norm i wartości moralnych. Jednym z ich
skutków jest działanie niejawne, które podejmowane jest
w celu osiągania jak najwyższych korzyści (Lisiecka 2010).
Wedle tej logiki dochodzi często do sprzedaży produktów
tańszych, jednakże jakościowo gorszych, niesprawdzonych
przez specjalistów. Wówczas zwiększa się ryzyko negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie człowieka. Zysk
w takim przypadku implikuje straty konsumenta w postaci
chorób bądź też ubytków finansowych. Lepszym rozjaśnieniem tej problematyki wydaje się definiowanie zysku w taki
sposób, w jaki definiuje ją Żuchowski w jednej ze swoich
książek: „W ocenie działalności przedsiębiorstwa trzeba
przede wszystkim widzieć zaufanie, jakie swoimi wyrobami
czy świadczeniami usługowymi wzbudza u użytkowników
producent. Natomiast zysk powinien być dopiero miarą
tego zaufania” (Żuchowski 2011: 47). Wówczas złamana
zostaje niemoralna zasada niejawności. Zysk nie jest celem,
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do którego przedsiębiorstwa kierują się niszcząc człowieka
i środowisko, ukrywając przy tym realne właściwości produktu, ale jest owocem dobrze podejmowanych decyzji
i przedsięwzięć – jest owocem odpowiedzialności.
Wydaje się, że przedstawione powyżej przykłady dość
intensywnie udowadniają, iż niezbędne współcześnie jest
rozwijanie się w sposób zrównoważony, niezależnie czy dotyczy to skali mikro, czy makro.

go organizacji, ale także za wszystkie porażki, niezależnie od
okoliczności” (Cohen 2011: 201). Odpowiedzialność wydaje
się spoiwem gwarantującym trwałość relacji: zrównoważony
rozwój – zrównoważony biznes, szczególnie jeśli dotyczy ona
przywódców zarówno gospodarczych, jak i społecznych.

Odpowiedzialność za przyszłe
pokolenia jako determinanta
zrównoważonego biznesu

Wraz ze wzrostem świadomości społecznej, dotąd nieświadomy konsument coraz bardziej ingeruje
w cały cykl życia produktu (choć nie zawsze dzieje się
to bezpośrednio). Może to wynikać stąd, iż współcześnie jakość danego wyrobu definiujemy jako „stopień,
w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania” (PN-EN-ISO 9000 Systemy zarządzania jakością 2006).
Właśnie ów pryzmat wymagań wydaje się być „dziurką od
klucza” poprzez którą konsument dogląda interesującego
go procesu produkcyjnego, a można nawet powiedzieć, iż
przez ową „dziurkę od klucza” konsument stara się narzucić
swą wolę, artykułować swoje postulaty. I ma do tego prawo, bowiem w dobie konkurencji to on jest królem rynku.
Społeczeństwa świadome artykułują, nawet bezpośrednio,
sprzeciw wobec negatywnym wpływom danych przedsiębiorstw na środowisko lokalne. Dotyczy to także problemu, gdy biznes okazuje się bodźcem społecznego konfliktu
i społecznych strat (np. zrywając zawarte umowy, ogłaszając upadłość, wystawiając konsumentów na manowce).
Wydaje się współcześnie sprawdzać zasada ludzkiej natury,
którą pisarz Antoine de Saint Exupery zawarł w słowach:
„Każ im budować razem wieże, a uczynisz z nich braci. Ale
jeśli chcesz, żeby się znienawidzili, rzuć im ziarna” (Saint-Exupery 2009: 50). Wydaje się, iż trudności we współpracy
stanowią podstawę załamywania się zrównoważonego rozwoju w ładzie biznesu. Determinantą społecznej odpowiedzialności jest więc synergia, potrzeba konsolidacji wielu
elementów tak, by wartość owej konsolidacji była większa
niż suma owych elementów.
O społecznej odpowiedzialności biznesu mówi się
coraz szerzej od roku 1953, a mianowicie od publikacji
książki Odpowiedzialność społeczna biznesmena (Social Responsibilities of the Businessman), autorstwa
Howarda Bowena. Pisze on w niej nawet o obowiązku,
jaki ciąży na barkach przemysłu – a jest to już etyka powinności (deontologia). Charakter obowiązku kieruje
do powstawania formalnych i nieformalnych statutów
i kodeksów obowiązujących określone branże. Jest to narzędzie uświadamiania sobie roli, jaką dany pracownik pełni
w procesie produkowania określonych dóbr czy też świadczenia określonych usług. Ponadto w zakresie społecznej

Niewątpliwie we współczesnej gospodarce panuje paradygmat efektywności wzrostu gospodarczego, który to oznacza, że jedynym źródłem szczęścia i dobrobytu jest ciągły
wzrost wartości PKB (Tyburski 2011: 59). Jeśli w interpretację taką zostaje włączona kategoria „szczęścia” to nie sposób pominąć takiej dyscypliny, jaką jest etyka. Adam Smith
w Teorii uczuć moralnych opisując czym jest ono w odniesieniu do innych ludzi (w tym też do przyszłych pokoleń)
wymienia dwie cnoty: sprawiedliwość (by nie krzywdzić),
oraz życzliwość (by przysporzyć dobroci) (Smith 1989: 393).
Szczególnie ważna jest pierwsza z tych cnót, gdyż w toku
niekończącego się pasma atrakcji wynikającego z konsumpcji, współczesny człowiek wydaje się być (w języku Zygmunta Baumana) „turystą i włóczęgą, ofiarą i bohaterem
ponowoczesności” (Bauman 2000: 133). Ponadto dewiza
„by nie krzywdzić” jest ściśle powiązana z zapomnianym
obecnie epikurejskim pojęciem aponia. Owy grecki termin
łamie nieco ideał ciągłej konsumpcji i poglądu, iż przysparzając coraz większej ilości przyjemności jesteśmy w stanie
zapewnić sobie szczęście. Oznacza on raczej nieobecność
bólu, brak cierpienia ciała i duszy (Reale 2005: 30). Erich
Fromm w Być i mieć pisze o traumie wynikającej z doznania
porażki wobec majestatu wielkiej obietnicy nieograniczonego postępu (Fromm 2011: 12), a wspomniany już Zygmunt
Bauman jedną ze swoich książek tytułuje Ponowoczesność
jako źródło cierpień. Czemu więc w czasach, gdy coraz częściej na piedestałach politycznych, gospodarczych i społecznych, stawia się idee zrównoważonego rozwoju, zapomina
się o paradygmatach naszego myślenia – a przede wszystkim
myślenia etycznego? Metoda Odyseusza (opisana powyżej)
wydaje się być współcześnie utopią, a odpowiedzialności
za przyszłe pokolenia zagraża wylądowanie na „cmentarzu
wspaniałych perspektyw” (Nowak 2012: 80). Wydaje się,
że praktyka biznesowa niesie ze sobą wiele okazji, by realizować i wdrażać ideały zrównoważonego rozwoju. Peter
Drucker w swoich wykładach postulował, że „lider jest odpowiedzialny za wszystkie osiągnięcia zarządzanej przez nie-

Zrównoważony biznes społeczną
jego odpowiedzialnością
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odpowiedzialności przedsiębiorstw zaczęły powstawać
także znormalizowane systemy zarządzania. Najnowszą
z nich jest opracowana przez ISO (Międzynarodową Organizacje Normalizacyjną), a ogłoszona w 2010 r. norma
ISO 26000. Jej założenia opracowywane były w spójności
z konwencjami i deklaracjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy. Choć
norma ta nie jest wielce popularna, to jednak otwiera
nowe możliwości dla przywódców biznesowych pragnących korzyści społeczne powiązać z właściwym funkcjonowaniem prowadzonych przez siebie organizacji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony
rozwój i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia niosą ze
sobą zupełnie inny i nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Stąd też nie jest możliwe zamknięcie tej tematyki
wyłącznie w obrębie regulacji prawnej, czy też określonego
systemu gospodarczego, czy społecznego. Postulaty składające się na każdą z powyższych idei konstruują nowy paradygmat myślenia. Dlatego też szczególnie trzeba zwracać
uwagę na interdyscyplinarność w badaniu postępu w kierunku realizacji tych postulatów. Stawka w tej grze wydaje
się być większa niż jakakolwiek w dziejach już była. Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia winna determinować
równoważenie rozwoju w aspekcie ładów: gospodarczego,
społecznego i środowiskowego. W przeciwnym razie jako
ludzkość czekać nas będą wyłącznie słowa, jakie Władysław
Reymont włożył w usta Kesslera, w powieści Ziemia Obiecana: „Wy jesteście bankruci przedtem, zanim zaczęliście
cokolwiek mieć…” (Reymont 1977: 282).
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Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego
społecznie na koszty pozyskiwanego
kapitału - zarys problemu
The Influence of the Concept of CRS Company on the Costs
of the Obtained Capital - the Outline of the Problem

W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, w jaki sposób niedoskonałość rynków finansowych (asymetria informacji,
dylematy związane z teorią agencji) może być minimalizowane
przez implementację strategii polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zasadniczą tezą pracy jest twierdzenie, że konsekwencją neutralizowania ryzyk wynikających z niepełnej wiedzy
kapitałodawcy o kapitałobiorcy oraz możliwych konfliktów między
źle zdefiniowanymi celami interesariuszy jest nie tylko łatwiejszy
dostęp do kapitału, ale również jego mniejszy koszt.

The article tries to present in what way the financial market
failure (information asymmetry, dilemmas related to the agency
theory) may be minimized by implementing of the CSR strategies.
The major thesis of this work is a statement that if the risks related to the insufficient knowledge of the contributor about the recipient, and possible conflicts arising out of wrongly defined aims
of stakeholders are minimized, then the access to the capital is
not only easier but also it is less expensive.

Wstęp

jak je wykorzystuje na tle swoich konkurentów w branży,
jak wpływają one na planowane inwestycje, perspektywę
finansową i wartość dostarczaną klientowi?
W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, w jaki
sposób niedoskonałość rynków finansowych (asymetria
informacji, dylematy związane z teorią agencji) może być
minimalizowana przez implementację strategii polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zasadniczą tezą pracy
jest twierdzenie, że konsekwencją neutralizowania ryzyk
wynikających z niepełnej wiedzy kapitałodawcy o kapitałobiorcy oraz możliwych konfliktów między źle zdefiniowanymi celami interesariuszy jest nie tylko łatwiejszy dostęp
do kapitału, ale również jego mniejszy koszt.

Agencja Bloomberg udostępnia inwestorom takie dane
jak: emisja gazów cieplarnianych w stosunku do sprzedaży,
zużycie wody, wypadkowość wśród pracowników – łącznie
każdego dnia inwestorzy korzystają z 220 wskaźników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym ponad 5500 spółek giełdowych (http://bloomberg.
com/professional/esg). Odpowiedzialne inwestycje, biorące pod uwagę kwestie: ładu, środowiskowe i społeczne,
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wykonywania obowiązków właścicielskich, na rynku europejskim
wzrosły o 87% z 2.7 bilionów euro w 2008 do prawie 5 bilionów w 2010 r. Na rynku amerykańskim udział odpowiedzialnych inwestycji na rynku stanowi dzisiaj ponad 12%.
Na 27 wiodących giełd na świecie piętnaście uruchomiło
indeksy firm odpowiedzialnych, a kolejnych pięć planuje
(http://www.responsibleresearch.com 2012).
Oprócz danych finansowych inwestorzy coraz częściej
biorą pod uwagę szereg innych czynników przy ocenie
spółek. Do swojej dyspozycji mają zasób wskaźników pozafinansowych, raportów, ratingów, jak i specjalistycznych
indeksów giełdowych, dzięki którym mogą badać podejście managerów do zarządzania modelem CSR. Dzisiaj
inwestorzy są zainteresowani tym, czy CEO i zarządzający
rozumieją, jakie ryzyka i szanse społeczne i środowiskowe
stoją przed spółką, w jakim stopniu firma nimi zarządza,
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Konflikty interesariuszy
Interesariusz (stakeholder), to pojęcie wprowadzone
przez Stanford Research Institute w 1963 r, oznaczające
osobę bądź podmiot zainteresowany działalnością przedsiębiorstwa i ponoszący ryzyko związane z jego funkcjonowaniem. W przeciwieństwie do akcjonariusza (shareholder), zainteresowanego przede wszystkim osiąganiem
dochodów z działalności spółki, interesariusze to grupa
bardziej obszerna zakresowo, obejmująca m.in. pracowników, klientów, kredytodawców, dostawców, a w szerszym
kontekście społeczeństwo lokalne (http://www.pfcg.org.pl
2012). Według R.E. Freemana interesariusz to każda gru11
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pa lub jednostka, która wywiera wpływ, lub na którą ten
wpływ jest wywierany w trakcie realizowania przez organizację jej celów. Interesariuszy można podzielić na grupę
podstawową, zawierającą podmioty bezpośrednio związane z przyszłością przedsiębiorstwa (np. akcjonariusze,
inwestorzy, klienci, dostawcy i lokalną społeczność, wśród
której spółka działa), oraz grupę drugorzędną, związaną
z przedsiębiorstwem pośrednio (np. media, grupy nacisku,
organizacje handlowe) (Mikołajewicz 2010: 12). Dodatkowe podziały obejmują wewnętrzne i zewnętrzne grupy
interesów, przy czym nie musi to być podział rozłączny. Definiując interesariuszy akcentuje się także aspekt utrzymywania przez nich relacji z przedsiębiorstwem (dobrowolny
lub nie), jak i kwestię finansową relacji (ich efektywność,
zdolność do tworzenia, zwiększania wartości).
Działanie przedsiębiorstwa musi być zatem traktowane
jako swego rodzaju złożony system interakcji pomiędzy wewnętrznymi a zewnętrznymi grupami interesów. Ze względu na podstawowe znaczenie dla działalności firmy, wynikające z rozwoju rynków finansowych, szczególną uwagę
zwraca się na relacje i konflikty interesów pomiędzy kapitałodawcami: właścicielami – akcjonariuszami i wierzycielami
a wewnętrznymi grupami interesów, głównie managerami
i – w mniejszym stopniu – pracownikami (Mesjasz 2000:
29).
Wyróżnić można dwie główne koncepcje tworzenia
wartości w przedsiębiorstwach z punktu widzenia stron,
którym ma ona przypadać (Marcinkowska 2004: 19):
1. Koncepcja dychotomii celów – przedsiębiorstwo powinno zaspokajać tylko interesy właścicieli, zaspokajanie potrzeb innych grup prowadzi do spadku wartości,
ze względu na rozbieżność celów właścicieli i pozostałych interesariuszy (jest to podejście bliższe rozumieniu
przedsiębiorstwa jako projektu inwestycyjnego);
2. Koncepcja harmonii celów, mówiąca o tym, że interesy właścicielskie można i trzeba pogodzić z interesami
innych grup, a takie połączenie wpływa korzystnie na
wartość wewnętrzną przedsiębiorstwa. Jednocześnie
zaspokajane są potrzeby wszystkich grup, choć niekoniecznie w takim samym stopniu (koncepcja ta bliższa
jest ujmowaniu przedsiębiorstwa jako elementu otoczenia).
Zwolennicy podejścia pierwszego argumentują, że jeżeli przedsiębiorstwo realizuje kilka celów oraz odpowiada
przed wieloma interesariuszami, odpowiedzialność rozmywa się i występują trudności w mierzeniu i rozliczaniu
efektów działania oraz operacjonalizacji wyników (Skoczylas 2007: 32). Zwraca się także uwagę na ograniczenia
konkurencyjności podmiotów wypełniających wiele celów;
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często też te cele bywają ze sobą sprzeczne, co prowadzi
i tak do konieczności dokonania wyboru, gdyż nie jest logicznie możliwa jednoczesna maksymalizacja wielu celów.
Należy podkreślić, że podejmowane przez zarząd decyzje są
de facto czynione oficjalnie w imieniu właścicieli. Dodatkowo przy rozwiniętym rynku kapitałowym rośnie też presja
na zarząd ze strony inwestorów, którzy gotowi są sprzedać
swoje akcje w przypadku osiągania niewystarczających korzyści (groźba przejęcia). Kolejny przytaczany argument to
fakt, że to właściciele angażują swój kapitał i podejmują
największe ryzyko (w przypadku upadłości są ostatnią grupą uprawnioną do udziału w masie upadłościowej) – muszą
więc być za to wynagrodzeni.
Argumenty podawane za koncepcją tworzenia wartości
dla interesariuszy, to przede wszystkim fakt, że przedsiębiorstwo działa w otoczeniu, w którym istnieją wzajemne
relacje i powiązania. Przedsiębiorstwo nie powinno być
zatem rozpatrywane jako instrument właścicieli, ale jako
zorganizowana całość składająca się z wielu części, grup.
Przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na ignorowanie
zainteresowanych stron, ale powinno funkcjonować z nimi
w symbiozie. Efekty przedsiębiorstwa winny być także oceniane w trzech obszarach: efektywności ekonomicznej, jakości środowiskowej i sprawiedliwości społecznej.
Odmienne punkty widzenia na wyżej wymienione kwestie wypływają często z istniejących w państwach uwarunkowań gospodarczych, kulturowych oraz wyznawanych
zasad corporate governance. I tak np. zasady ładu korporacyjnego oparte na modelu niemieckim podkreślają potrzebę postrzegania przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego
wobec szerokiego grona interesariuszy – tzw. „model grup
udziałowych”, podejście pluralistyczne (m.in. Niemcy, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia). Z kolei model anglosaski
jest bliższy rozumowaniu w kategoriach tworzenia wartości dla właścicieli – tzw. „model akcjonariuszy”, podejście
monistyczne (m.in. USA, Wielka Brytania) (Jerzemowska
2002: 26). Modele charakterystyczne dla Francji, Włoch
i Hiszpanii oferują rozwiązania pośrednie, choć wydaje się,
że w większym stopniu skłaniają się do modelu niemieckiego. W ciągu ostatnich lat dostrzec można konwergencję modeli, wynikającą m.in. z rosnącej płynności rynków,
zmian w akcjonariacie, efektów globalizacji, inwestycji zagranicznych czy rozwoju międzynarodowych standardów
rachunkowości.
Koncepcje harmonii i dysharmonii celów, mimo że
często przeciwstawiane sobie (postrzegane jako swoisty
konflikt między teorią praw własności a koncepcją interesariuszy, koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa), nie muszą być względem siebie konkurencyjne.
Jeśli przyjąć za cel funkcjonowania przedsiębiorstwa mak-
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symalizację wartości dla akcjonariuszy w długim horyzoncie
czasowym, to wymagać to będzie od zarządzających ułożenia dobrych relacji z otoczeniem, a więc także zaspokajania
jego potrzeb (Mikołajewicz 2010: 18).
Aby częściowo złagodzić skutki tych konfliktów, właściciele (akcjonariusze, udziałowcy) dążą do uzyskania możliwości bezpośredniego i pośredniego wpływania na decyzje
podejmowane przez managerów. System mechanizmów
(procesów i rozwiązań instytucjonalnych) – od rad nadzorczych poprzez strukturę zadłużenia, do rynków finansowych
włącznie, które umożliwiają udziałowcom spółki nadzór
nad zarządzaniem ich własnością – określa się w literaturze
corporate governance (Solarz 1997: 91).
Istotnym elementem strategii biznesowej powinien być
zatem dialog z kluczowymi interesariuszami, umożliwiający
poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań sprzyjających budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na podstawie tzw.
wspólnej wartości ekonomiczno-społecznej (Gasiński, Pijanowski 2011: 7). Niewłaściwie prowadzony dialog zwiększa
prawdopodobieństwo błędnej oceny lub niezrozumienia
oczekiwań interesariuszy. Rezultatem jest sytuacja, w której każdy zaczyna realizować swoje partykularne interesy,
nie zważając na oczekiwania i obawy innych. Prowadzi to
do pogorszenia wyników, a nawet do kryzysów w organizacji. W dalszej konsekwencji osłabieniu ulegają relacje firmy
z kluczowymi partnerami biznesowymi i społecznymi, co
w długim okresie znacząco ogranicza możliwość rozwoju
i realizacji innowacyjnych strategii rynkowych, a co za tym
idzie – uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Niedoskonałość rynków
Dostępność aktualnych i wiarygodnych informacji leży
u podstaw efektywności rynku kapitałowego. Jeśli informacje są niepełne, zatajane, udostępnianie z opóźnieniem
lub nierzetelne dochodzi do powstawania odchyleń między
wartością rynkową przedsiębiorstwa a jego wartością fundamentalną. Ze względu na różną siłę oddziaływania interesariuszy na przedsiębiorstwo, mamy do czynienia często
z sytuacją, w której zasoby informacji posiadanych przez
nich nie są tożsame. Dzieje się tak mimo istnienia prawnych
uregulowań dotyczących dostępu do informacji oraz ich publikacji przez podmioty gospodarcze.
Inwestor ma więc do czynienia ze zjawiskiem asymetrii
informacyjnej, tj. sytuacją, w której kierownictwo przedsiębiorstwa i osoby z nim bezpośrednio związane dysponują
wewnętrznymi (lepszymi niż te dostępne dla otoczenia)
informacjami dotyczącymi przyszłych strumieni dochodów
lub możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Asymetrię tę kreuje w sposób naturalny rozdział własności od

zarządzania. Asymetria oraz powiązane z nią koszty agencji
są ceną, jaką płacą właściciele za ograniczenie swojej odpowiedzialności za działania przedsiębiorstwa. Asymetria
informacyjna zmniejsza transparentność działań przedsiębiorstwa – im jest ona większa, tym większa jest niepewność i nerwowość wśród inwestorów, co przekłada się na
wyższą oczekiwaną przez nich stopę zwrotu oraz zwiększoną zmienność wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Asymetria informacyjna zmusza inwestorów do dokonywania
wyceny w oparciu o dane, które nie zawsze mogą w pełni
zweryfikować. Nakładając na to naturalną skłonność podmiotów do nie ujawniania informacji dla nich niekorzystnych, wyolbrzymiania zaś pozytywnych oraz ograniczenia
związane z rachunkowością, prowadzi to do sytuacji, w której inwestorzy nie mają pewności czy wyrobiony przez nich
obraz spółki zgodny jest z jej stanem faktycznym.
Koncepcja asymetrii informacji, powstała w ramach badań nad ubezpieczeniami oraz w ramach teorii kontraktów,
znalazła szerokie zastosowanie w mikroekonomii, teorii firmy, teorii finansów oraz teorii relacji między organizacjami. Asymetria informacji na rynkach finansowych wynika
z tego, że jedna strona ma prywatną informację, której nie
zna druga strona, a której potrzebuje do podjęcia decyzji.
Przedsiębiorca ma z reguły więcej informacji o potencjalnych dochodach oraz o ryzyku związanym z projektem
inwestycyjnym niż kapitałodawca, u którego stara się on
o uzyskanie kapitału.
Konflikt interesu ujawnia się, ponieważ mocodawca,
ani nie może obserwować, ani nie ma dokładnej informacji
na temat działania agenta. Akcjonariusze banku nie mogą
przecież nadzorować każdej decyzji zarządu, a deponenci
nie będą w stanie nieustannie monitorować działań banku. Asymetria informacyjna, czyli różnica między informacją
posiadaną przez mocodawcę a tą, którą ma do dyspozycji
agent, jest przyczyną, dla której bank staje w obliczu problemu selekcji negatywnej (niewłaściwego wyboru), ponieważ bank jako mocodawca zwykle ma mniejszą wiedzę na
temat prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu niż firma
lub klient działający jako agent.
Asymetria informacji między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą powoduje dodatkowe problemy związane z selekcją negatywną (Mesjasz 1999: 17). Selekcja negatywna
oznacza sytuację, w której podmioty lepiej poinformowane, ale odznaczające się mniejszą wiarygodnością, wypierają z rynku innych uczestników, uniemożliwiając zawarcie
optymalnych transakcji. Negatywna selekcja wiąże się z mechanicznym (automatycznym) weryfikowaniem transakcji
(klientów), które prowadzi do odrzucenia pewnej części
populacji, niespełniających zadanych kryteriów (Saczuk
2003: 27).
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Negatywna selekcja jako konsekwencja asymetrii informacji przed zawarciem kontraktu została zaprezentowana po raz pierwszy w odniesieniu do rynku używanych
samochodów – problem bublu (lemon problem) (Akerlof
1970: 132). Sprzedający zawsze mają więcej informacji
o oferowanych przez siebie produktach. Kiedy ktoś decyduje się sprzedać samochód gorszej jakości, to wówczas
wpływa to na opinię o średniej jakości samochodach na
rynku. Duża liczba samochodów niskiej jakości oferowanych na sprzedaż prowadzi do obniżki przeciętnej ceny
i powoduje nieuzasadnione zmniejszenie ceny samochodów dobrej jakości, co może sprawić, że ich właściciele nie
będą chcieli ich sprzedać. Dlatego też prawdopodobnie na
rynek trafią te samochody, których właściciele najbardziej
chcą się pozbyć. W takiej sytuacji sam fakt oferowania auta
na sprzedaż staje się sygnałem o jego jakości dla potencjalnych nabywców.
Negatywna selekcja na rynku kapitałowym, wynikająca
z istnienia asymetrii informacji (ex ante), dotyczy wszystkich form finansowania zewnętrznego podmiotów gospodarczych. Najaktywniejszymi w poszukiwaniu kapitału
– i w konsekwencji mogącymi go uzyskać czasami po wyższej cenie (wyższym oprocentowaniu) są potencjalni kapitałobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji, którzy później
mogą nie być w stanie go spłacić. Ponieważ kapitałodawca
nie jest w stanie ocenić szansy powodzenia wszystkich projektów, dlatego musi określać warunki powierzenia kapitału
w odniesieniu do pewnej przeciętnej oceny ryzyka. W ten
sposób dla projektów obarczonych zbyt wysokim ryzykiem
warunki te mogą być zbyt korzystne, a dla projektów o niższym stopniu ryzyka wysoce restrykcyjne.
Niedobór informacji, jej asymetria, niestosowanie
przez spółki zasad ładu korporacyjnego czy też niechęć
w zakresie raportowania wartości prowadzą do problemów
z identyfikowaniem przez inwestorów oraz analityków rzeczywistej siły fundamentalnej przedsiębiorstwa. Co więcej,
sprawozdawczość agresywna, nieuczciwa rachunkowość,
łamiąca przepisy prawne, pojawia się często jako wynik
błędnych decyzji, nieudanych przedsięwzięć czy chęci odniesienia korzyści ekonomicznych przez zarządzających
(Wąsowski 2005: 7).

Dylematy kapitałodawców
W znacznej mierze debata dotycząca CSR w instytucjach finansowych koncentruje się wokół próby odpowiedzi
na pytanie, czy nakłady ponoszone na implementację tej
polityki są wartością wzmacniającą czy też raczej utrudniającą zarządzanie konfliktami agencji (Goss, Roberts 2011:
1794).
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W literaturze przedmiotu przyjęło się traktować banki
diametralnie odmiennie niż innych interesariuszy. Jako instytucje pośrednictwa finansowego realizując swą funkcję
monitoringu, mają dostęp do informacji o firmach bardzo
często niedostępnych dla innych uczestników rynku. Wiedza ta jest wykorzystywana przy decyzjach związanych
z procesem udzielania finansowania, a następnie – po zawarciu umowy kredytowej – w czasie monitorowania realizacji warunków kontraktu. Wśród narzędzi wykorzystywanych przez banki, by zneutralizować aktualizacje możliwych
ryzyk, są m.in. domaganie się zabezpieczeń wierzytelności,
skracanie terminów wymagalności, wprowadzanie stosownych klauzul definiujących pożądane wielkości wskaźników
bądź relacje, zwiększanie kosztów finansowania odzwierciedlających wiarygodność kredytową (Dennis, Nandy,
Sharpe 2000: 92). Bezpośrednią konsekwencją funkcji monitoringu jest większa efektywność przypływu informacji
między uczestnikami rynków kredytowych. Modelowym
tego przykładem jest rynek pożyczek syndykowanych, który
w porównaniu z rynkiem obligacji lepiej informuje swych
uczestników o prawdopodobieństwie zaniechania wykonywania zobowiązań przez dłużników właśnie ze względu na
realizację funkcji monitoringu (Altman, Gande, Saunders
2006: 391).
Stabilność sektora finansowego uzależniona jest w dużej mierze od jakości oceny ryzyka inwestycyjnego, dlatego
kluczowe jest używanie rozwiązań uwzględniających także
czynniki pozafinansowe (ESG): wskaźniki środowiskowe,
społeczne, ładu korporacyjnego, które zapewniają jak najgłębsze i najszersze zrozumienie ryzyka (Altman, Gande,
Saunders 2006: 391).
Wobec braku dostatecznej znajomości klienta, ograniczonych możliwości trafnego rozpoznania i wyceny ryzyka,
jako funkcji sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego kredytobiorcy, powszechna w bankach staje się
strategia limitowania linii kredytowych oraz zwiększania
marży, w celu ograniczania i rekompensaty ewentualnych
strat na portfelu. W świetle asymetrii informacji banki nie
znają przyczyn, dla których zwraca się do nich nowy klient.
Nieufność banków do kredytowania nowego klienta, także tego próbującego zmienić bank, wynika z istnienia tzw.
„klątwy zwycięzcy”, tj. obawy, czy pojawienie się takiego
klienta nie jest wynikiem odrzucenia go przez inne, lepiej
poinformowane banki (Korenik 2009: 32).
Emisja papierów dłużnych (obligacji, bonów komercyjnych) lub zaciągniecie kredytu bankowego oznacza powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa wobec wierzycieli.
Pożyczony kapitał obcy musi zostać zwrócony w terminie
określonym w umowie pożyczki (umowie kredytowej lub
prospekcie emisyjnym papierów dłużnych). Spłata kredytu
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lub wykup obligacji, podobnie jak wypłaty oprocentowania, to sztywne płatności obciążające przyszłe przepływy
pieniężne przedsiębiorstwa. Niedotrzymanie terminów
płatności może być powodem postawienia firmy w stan
upadłości przez wierzycieli. Zaciąganie zobowiązań przez
przedsiębiorstwo wiąże się z ryzykiem bankructwa. W przypadku likwidacji firmy wierzyciele są zaspokajani z majątku
przedsiębiorstwa przed właścicielami, choć niektóre rodzaje długu, tzw. uprzywilejowane (senior debt) mogą dawać
wierzycielom pierwszeństwo spłaty w stosunku do innej
grupy wierzycieli, tzw. podporządkowanych (subordinated
debt). Wierzyciele mogą zagwarantować sobie w umowie
pożyczki wpływ na decyzje finansowe poprzez określenie
pewnych warunków (covenants) dotyczących np. maksymalnej kwoty wypłacanych dywidend, minimalnego poziomu kapitału obrotowego czy maksymalnego poziomu
całkowitego zadłużenia firmy. Złamanie tych warunków
oznacza zerwanie umowy i konieczność natychmiastowego
zwrotu pożyczonego kapitału (Duliniec 2001: 31).
Wszystkie opisane powyżej cechy kapitału obcego mogą
wpływać na ostateczny koszt długu. Jest on z reguły niższy niż
koszt kapitału własnego ze względu na fakt, że ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału w przedsiębiorstwie przez
wierzycieli jest znacznie mniejsze niż ryzyko akcjonariuszy, tj.
właścicieli przedsiębiorstwa. Im większe jest ryzyko finansowe
towarzyszące działalności przedsiębiorstwa, tym większe jest
ryzyko całkowite, ponieważ ryzyko finansowe dodaje się do
operacyjnego. Koszt kapitału musi uwzględniać ryzyko operacyjne i finansowe związane z działalnością przedsiębiorstwa,
a w przypadku realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego także dodatkowe ryzyko związane z tym projektem. Mówi
się wówczas, że koszt kapitału dostosowany jest do poziomu
ryzyka.
Najczęściej wskazuje się na dwie podstawowe płaszczyzny
oceny ryzyka kredytowego, którymi są: ocena ryzyka związanego z aspektem personalnym oraz ocena ryzyka związanego
z aspektem ekonomicznym (Wiatr 1993: 161). Aspekt personalny odnosi się do zaufania, jakim powinien cieszyć się potencjalny kredytobiorca. Zaufanie to musi występować bez
względu na to, czy o kredyt występuje osoba fizyczna czy też
osoba prawna. Jedyną różnicą przy ocenie instytucji jest weryfikacja reputacji zarówno samej instytucji, jak i osób sprawujących funkcje kierownicze. Ryzyko związane z aspektem
ekonomicznym najczęściej szacuje się na podstawie wskaźników opisujących płynność finansową, rentowność, stopień
zadłużenia oraz sprawność zarządzania daną jednostką. Jeżeli
dany podmiot był już wcześniej kredytowany, istnieje również
możliwość pozyskania informacji o przebiegu współpracy, co
niewątpliwie może walnie przyczynić się do udzielenia kredytu
lub jego odmowy (Kałużny 2009: 47).

Ogólny wynik oceny ryzyka kredytowego pozwala na
określenie zakresu ceny oraz jakości zabezpieczenia. Określenie ceny dla danej klasy ryzyka transakcji może być dokonywane na dwa sposoby:
1. Odniesienie się do ceny kredytu dla przedsiębiorstw
z podobnej klasy ryzyka (materiały własne banku oraz
informacje innych instytucji finansowych);
2. Stosowanie danych porównawczych dla kredytów oraz
ewentualnie dla obligacji.
Dla klas wyższego ryzyka kredytowego pojawia się konieczność zwiększania wymagań wobec zabezpieczenia lub/
oraz podwyższenie ogólnej premii (marży) za ryzyko (ograniczone wzrostem zagrożenia niespłacenia kredytu) lub/oraz
podwyższenia premii (marży) za ryzyko zabezpieczenia (Mesjasz 2000: 160).
Banki, oczywiście jako podmioty gospodarcze funkcjonujące w przestrzeni wolnego rynku, są wyłącznie zainteresowane bieżącym mierzeniem możliwości obsługi zadłużenia
przez kredytobiorcę. Ale dzięki temu, że banki są w stanie
efektywniej i bardziej szczegółowo monitorować klientów
oraz mają większe możliwości w ustalaniu indywidualnych
warunków kontraktu kredytowego niż kredytodawca publiczny, mogą tym samym w ustalaniu warunków współpracy szerzej uwzględniać szanse i zagrożenia płynące z poziomu i jakości polityki CSR realizowanej przez kredytobiorcę.
Pośród wielu interesariuszy przedsiębiorstwa, banki mają
największe możliwości, by na bazie uzyskiwanych informacji
o firmie właściwie ocenić wartość i autentyczność jej odpowiedzialności społecznej i - poprzez wycenę ewentualnych
ryzyk, jakie może implikować stwierdzona sytuacja - odpowiednio zaostrzyć lub zliberalizować warunki finansowania.

CSR - czynnik ograniczający ryzyko
Koncepcja Corporate Social Responsibility (CSR) obejmuje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, jednak przynosi ona przede wszystkim korzyści przedsiębiorstwu, które się w nią angażuje. Buduje jego pozytywny
wizerunek w oczach klientów, dostawców, pracowników,
społeczności lokalnych i mediów. Firmy coraz częściej dostrzegają wartość modelu CSR jako przewagi konkurencyjnej,
wartości dodanej dla swojej podstawowej działalności oraz
długofalowej inwestycji. Poprzez angażowanie się w sprawy
lokalnych społeczności, realizacje wieloletnich cyklicznych
programów edukacyjno-społecznych, a co za tym idzie – ponoszenie odpowiednich nakładów, spółki zyskują zaufanie
społeczne, budują wokół siebie pozytywny klimat, a nawet
mogą uzyskiwać wymierne korzyści.
15
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Model CSR stał się głównym tematem zainteresowań
pracowników międzynarodowych firm, konsultantów oraz
świata nauki. Zmiany w podejściu do koncepcji CSR i motywacje stojące za tymi trendami są obiektem znaczących
analiz. Autorzy sugerują, że wzrost znaczenia CSR powinien
być rozpatrywany w relacji do zmian zachodzących w globalnej ekonomii politycznej w ostatnich dekadach (Mittelman 2000: 23). Wzrastająca mobilność międzynarodowych
korporacji zmusiła państwa narodowe, w szczególności
państwa rozwijające się, do przyciągania i utrzymywania inwestorów poprzez politykę faworyzowania inwestorów (np.
poprzez odpowiednie zachęty podatkowe). Ta dominująca
pozycja korporacji nad społeczeństwami/państwami narodowymi prowadziła do niewłaściwych praktyk dotyczących
choćby prawa pracy, zatrudniania dzieci, zanieczyszczania
środowiska w krajach goszczących czy niszczenia lokalnych
społeczności (Manokha 2004: 56-64). Zaniedbania tego
rodzaju w przemyśle odzieżowym, przykładowo, szeroko
publikowane i komentowane, wyrządziły wielkie szkody
reputacji i marce Nike, Adidasa i innym, które to skandale
wywołały reakcje konsumentów, skanalizowane następnie
w Kampanii Czystych Rzeczy.
Badając powiązania między ekologią a kosztami kapitału, Sharfman i Fernando wykazali, że istnieje dodatnia
korelacja między jakością prowadzonej polityki dotyczącej
ochrony środowiska a rentownością ich obligacji – proekologiczne zasady biznesu idą w parze z wyższą rentownością
długu, ale jednocześnie z wyższą dźwignią finansową. Autorzy interpretują to zjawisko jako dowód, że firmy oceniane jako odpowiedzialne społecznie nie mają problemu
z dostępem do kapitału (Sharfman, Fernando 2008: 571).
Z kolei Chen i Kasperczyk w swej pracy opublikowanej
w 2007 r. wykazali, że firmy pozwalające na rozwój organizacji związkowych, i z nimi współpracujące, mają niższe
koszty kapitału niż przedsiębiorstwa broniące się przed taką
formą organizacji pracowniczej, ponieważ obecność związków zawodowych zmniejsza ryzyko zmarginalizowania obligatariuszy (inwestorów długofalowych) przez akcjonariuszy
(kapitał krótkoterminowy, często spekulacyjny) (Chen, Kasperczyk 2007: 13).
Problematyka zaspokajania potrzeb właścicieli i innych
grup interesów znajduje odzwierciedlenie w szeroko dyskutowanej koncepcji Corporate Governance. Koncepcja ta,
to w szerokim ujęciu kontrola i nadzór nad przedsiębiorstwem, mająca za zadanie bilansować interesy wszystkich
podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie organizacji
poprzez mechanizmy regulujące ich zachowania. Na system
Corporate Governance wpływają nie tylko uwarunkowania
ekonomiczne związane z mechanizmami funkcjonowania
rynku, ale także społeczno-polityczne, warunkujące sposób
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sprawowania nadzoru czy czynniki kulturowe determinujące określone zachowania (Mesjasz 2004: 16).
Rolą struktur Corporate Governance jest minimalizowanie sytuacji konfliktowych, w których interesy pryncypała i jego agentów pozostają w sprzeczności. Celem
jest zwiększenie efektywności działań, a co za tym idzie –
zwiększanie wartości. Spełnia on trzy podstawowe funkcje
(Marcinkowska 2008: 35):
• formacyjną – udział w tworzeniu misji organizacji, tj.
wyznaczania fundamentalnych zasad, które są wykorzystywane do wytyczania kierunków działań organizacji;
• osiągania wyników – wspierania procesu strategii, mającą na celu poprawę przyszłych wyników przedsiębiorstwa;
• osiągania zgodności – zapewnieniającą zgodność z ustanowioną misją i strategią.
Przedsiębiorstwo poprzez legitymizację swoich działań
wyraża gotowość do włączenia interesariuszy w system Corporate Governance; zakłada się, że podmiot gospodarczy
będzie częścią społeczeństwa, które przestrzega praw moralnych, szanuje zasady sprawiedliwości społecznej, bierze
udział w budowaniu zaufania, a prawa właściciela traktuje
jako naturalnie mu przynależne. System CG można potraktować jako niezbędny element wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności, stąd biorą się postulaty o włączaniu
jej do mechanizmów doskonalenia kontroli zewnętrznej
i wewnętrznej. Ze społeczną odpowiedzialnością wiąże się
bowiem aspekt przejrzystości działania, tak istotny dla budowania zaufania między podmiotami gospodarczymi i ich
otoczeniem (Rudnicka 2012: 139).
Uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności gospodarczej staje się priorytetem i kluczowym elementem w tworzeniu nowego modelu ekonomii.
Niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie ukazuje jeszcze
dobitniej, jak bardzo powiązane ze sobą są czynniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a także jak duży na to
wpływ mają instytucje finansowe. Sektor finansowy, który
przez długi czas był identyfikowany jako posiadający minimalne operacyjne oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne i który w mniejszym stopniu jest narażony na czynniki
związane z wyzwaniami globalnymi, jak kurczące się zasoby
naturalne, musi zredefiniować swoje podejście, uwzględniając całe spectrum interakcji i ryzyk związanych ze środowiskiem naturalnym nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich.
Dlatego też wzrastają oczekiwania w stosunku do instytucji
finansowych, które chcąc odbudować swoją stabilną pozycję, muszą przeprowadzić gruntowne reformy na poziomie
corporate governance i przyjąć aktywną rolę w działaniach
zgodnych ze zrównoważonym rozwojem i promującym go.
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Uwagi końcowe
Agresywna rachunkowość, poprzez podawanie fałszywych informacji dotyczących sytuacji bieżącej i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa, przyczynia się do
utraty zaufania, co powoduje wzrost ryzyka inwestycyjnego
i przekłada się na wzrost kosztu kapitału. Grono poszkodowanych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do właścicieli
przedsiębiorstw, ale jest dużo szersze i obejmuje wierzycieli, pracowników, dostawców, odbiorców oraz inne grupy
interesariuszy.
Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem firmy unikające odpowiedzialności dokonują tym samym eksternalizacji
części kosztów produkcji – w takich przypadkach korporacje
na drodze mniej lub bardziej sformalizowanej targują się
ze społeczeństwem, kto ostatecznie będzie ponosił ciężar
produkcji. Mimo, że często w danej chwili przedsiębiorstwa
nie są prawnie zobligowane do pokrywania powstających
kosztów ubocznych procesów technologicznych, a lokalne społeczności nie mogą tego zmienić, to jednak nie da
się wykluczyć, że w pewnym momencie - wskutek zmian
uwarunkowań politycznych, prawnych czy społecznych przedsiębiorstwu przyjdzie zapłacić za poczynione szkody.
Dlatego też w tym kontekście prawdziwą wartością dodaną prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie jest
w istocie zarządzanie ryzykiem sensu stricte.
Udzielając kredytów czy dokonując wspólnych inwestycji, instytucje finansowe oczekują ze strony przedsiębiorstwa zachowania zgodnego z przepisami prawa, uwzględniającego interesy obu stron. Ochrona interesów poprzez
właściwe planowanie działań i zarządzanie ryzykiem na poziomie niezagrażającym stabilności ekonomicznej to istotne
elementy interakcji zachodzących między firmą a związaną
z nią instytucją finansową.
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Aksjologiczne podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych oraz
przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie
The Axiological Basics of Functioning of Social
Enterprises and Socially Responsible Enterprises (CSR)

18

Artykuł prezentuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw realizujących
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uwaga jest skoncentrowana na sferze podstawowych wartości, które wyznaczają
cele funkcjonowania analizowanych podmiotów. Wartości te są
wyrazem potrzeby pomnażania różnych form kapitału (kapitał:
ekonomiczny, ludzki, społeczny). Takie przedstawienie w założeniu
pozwoli na ukazanie adekwatności (lub nieadekwatności) apriorycznego umiejscowienia analizowanych przedsiębiorstw na osi,
której bieguny wyznaczają dwa typy: misja społeczna oraz rynek.
Typy te mogą być jednocześnie traktowane, jako wartości autoteliczne i/lub instrumentalne.

The article presents similarities and differences in the functioning of social enterprises and the enterprises that implement
the corporate social responsibility rules. The main focus is on the
core values, which define the objectives of the operation of the
analysed enterprises. These values express the need to multiply
different forms of the capital, i.e. economic, human and social
one. This kind of a presentation, by assumption, allows showing
the adequacy or inadequacy of the location of the analysed enterprises, a priori, on the axis with two poles: a social mission and
a market. These types may be simultaneously treated as autotelic
and/or instrumental ones.

Wstęp

Definicje analizowanych podmiotów

Zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości społecznej
(SE - social enterprise) oraz społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR - corporate social responsibility) są obecnie
szeroko podejmowane przez reprezentantów wielu dziedzin, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Jakkolwiek aspekty ściśle związane z funkcjonowaniem analizowanych przedsiębiorstw można zaliczyć do
dwóch odmiennych porządków (związki SE z III sektorem
oraz przynależność CSR do sektora rynkowego), to w kwestii reprezentowanych przez te podmioty wartości można
doszukać się pewnych podobieństw.
Artykuł podejmuje więc problematykę podstawowych
wartości, które wyznaczają kierunki działalności analizowanych podmiotów oraz ich związków z różnymi formami
kapitału. Tę aksjologiczną podstawę tworzą wartości związane z realizacją misji społecznej (szeroko rozumianej) oraz
maksymalizacją zysku w sensie ekonomicznym. Odmienne
porządki aksjologiczne wyznaczają dwie grupy podmiotów,
zbliżających się z jednej strony do realizacji misji społecznej,
lub do generowania zysku, rozumianych jako idealnotypiczne wartości naczelne. Celem wywodu jest odpowiedź na pytanie o adekwatność apriorycznego umiejscowienia dwóch
typów przedsiębiorstw na takim kontinuum w bliższym,
bądź dalszym sąsiedztwie dwóch jego biegunów.

Precyzyjne zdefiniowanie przedsiębiorczości społecznej jest zadaniem nie tyle trudnym, co wręcz niemożliwym.
Można jednakże zaznaczyć, że tego typu podmioty tworzone są przede wszystkim w reakcji na potrzeby występujące w obszarach, w których ani sektor komercyjny, ani
państwo nie są w stanie zapewnić zadowalającego rozwiązania (Defourny 2008). SE traktowane jako sedno, czy też
kwintesencja ekonomii społecznej bywa inaczej pojmowane w tradycji kontynentalnej, anglosaskiej, czy azjatyckiej.
Szczegółowe omówienie tych różnic nie jest celem niniejszego opracowania, warto jednak zaznaczyć, że wynikają
one z odmiennego kontekstu społecznego, ekonomicznego,
kulturowego i politycznego (Pacut 2012). W krajach anglosaskich trzeci sektor (i kojarzona z nim przedsiębiorczość
społeczna – W.G.) jest powszechnie postrzegany jako wyraz
indywidualizmu, natomiast w większości krajów zachodniej
Europy, tego rodzaju organizacje uważane są za zbiorową
siłę społeczną, wytwarzającą solidarność i fundamenty
uspołecznienia (Anheier, Martens 2006). Ponadto definicje SE mogą uwzględniać aspekty prawno-instytucjonalne
(specyficzne formy organizacyjne) lub normatywne (wspólne zasady odmiennych podmiotów). W polskich realiach za
wzorcową formę przedsiębiorstwa społecznego w aspekcie
prawno-instytucjonalnym uważa się spółdzielnię socjalną.
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Jacek Tittenbrun zaznacza, że łączy ona w sobie charakterystyczny dla przedsiębiorstwa modus operandi z realizacją
społecznych celów (Tittenbrun 2010).
Jacques Defourny wskazuje, że definiując przedsiębiorstwa społeczne należy przyjąć odpowiednie kryteria. Są to zarówno kryteria ekonomiczne, jak i społeczne. Pierwsza ich grupa kładzie nacisk na fakt, że SE
wykazuje ciągłą aktywność w wytwarzaniu towarów
i usług. Posiada autonomię oraz organa zarządcze. Jego
fundatorzy, organizatorzy ponoszą ryzyko ekonomiczne
połączone z ich aktywnością. Ponadto działania tych podmiotów nie są oparte wyłącznie na wolontariacie, lecz także posiadają pewne minimum etatowych pracowników.
W wymiarze społecznym ich działalności należy przede
wszystkim wskazać, że takie przedsiębiorstwo posiada
ściśle określony cel służący społeczności i jej potrzebom,
a nie tylko służący założycielom lub członkom przedsiębiorstwa. Zazwyczaj przedsiębiorstwo społeczne jest wspólną
inicjatywą, dobrowolnym zrzeszeniem osób. Ma oddolny,
obywatelski charakter, a proces podejmowania w nim decyzji nie jest związany tylko z własnością kapitałową, przywiązuje się tu większą wagę do demokratyzacji podejmowania
decyzji (zasada: ,,jeden człowiek – jeden głos”). Może ono
przynosić zyski, ale większość z nich jest reinwestowanych
w działalność statutową (szeroko rozumianą) (Defourny
2007). Warto dodać, że wskazane kryteria są raczej pewnym zbiorem wskazówek, wytycznych odnośnie funkcjonowania SE, a nie „sztywnym” zestawem elementów konstytutywnych. Misja społeczna tego typu przedsiębiorstw
koncentruje się przeważnie w obrębie inicjatyw w obszarze
reintegracji społeczno-zawodowej kategorii zagrożonych
wykluczeniem społecznym, usług społecznych, czy rozwoju
lokalnego (Leś 2008).
Komisja Europejska definiuje społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako swoistą koncepcję zakładającą,
że przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną oraz środowiskową w swojej działalności
gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami
(Komisja Europejska 2011). Podobnie jak w przypadku SE,
powyższa definicja jest także nieprecyzyjna. Należy zatem ją
nieco doprecyzować. CSR zdaniem niektórych autorów stanowi jedno z ważniejszych wyzwań globalizacji. Pojmowana jest ona jako zestaw zobowiązań organizacji do odnowy
i wzmacniania społeczeństwa, w którym funkcjonuje (Griffin 2004). Z tego powodu społeczna odpowiedzialność podmiotów rynkowych nie powinna być redukowana wyłącznie
do szeroko rozumianej filantropii. Tego typu podejście było
rozpowszechnione w gospodarkach krajów rozwiniętych do
lat 90. XX wieku. W Polsce jest ono dominujące do dziś.
Przeważnie działania filantropijne przybierają formę wspar-

cia finansowego fundacji i stowarzyszeń, które zwracają
się o pomoc do przedsiębiorstw. Takie postrzeganie CSR,
szczególnie przez samych managerów sprawia, że jest ona
traktowana jako dodatkowy koszt, a nie jako immanentna
inwestycja i strategiczna szansa (Dymowski 2011). Tymczasem, jak pokazują dostępne opracowania, społeczna odpowiedzialność firm, będąca swoistą filozofią działania może
w dłuższej perspektywie znacząco przyczynić się do pomnażania kapitału ekonomicznego przedsiębiorstwa, a także
zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego, w którym
taka firma funkcjonuje (Jędrzejowska 2006). Dbanie o środowisko naturalne, a także uwzględnianie w działalności
gospodarczej interesu społecznego, to elementy istotne dla
przedsiębiorców poważnie myślących o długoterminowej
działalności. Kadra managerska takich podmiotów rozumie,
że do efektywnego prowadzenia firmy niezbędne są zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do
neutralizacji powstających w wyniku ich działalności zanieczyszczeń (Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce
2010). Obecnie CSR bywa utożsamiana ze zrównoważonym
rozwojem, jest pojmowana znacznie szerzej niż jedynie
działania filantropijne. Szeroko rozumiana dbałość o pracowników, zarówno w kontekście warunków pracy, jak też
edukacji i rekreacji, jest jednym z czterech filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozostałe to: minimalizacja
wpływu na środowisko, odpowiedzialne i etyczne zachowania biznesowe w odniesieniu do partnerów, dostawców
i klientów. Ważne jest także bycie tzw. dobrym sąsiadem,
co oznacza odpowiedzialność za wpływ na społeczność lokalną, wspieranie jej dobrobytu i rozwoju celem uzyskania
oraz utrzymania legitymizacji działań firmy (Bosch 2010).
Podsumowując charakterystykę CSR warto przytoczyć standard ISO 26000, który przedstawia siedem zasad społecznej
odpowiedzialności. Są to:
•
•
•
•

Odpowiedzialność (accountability);
Przejrzystość (transparency);
Etyczne zachowanie (ethical behaviour);
Uwzględnianie potrzeb interesariuszy (respect for stakeholder interests);
• Przestrzeganie prawa (respect for the rule of law);
• Poszanowanie międzynarodowych norm zachowania
(respect for international norms of behaviour);
• Respektowanie praw człowieka (respect for human rights) (Współpraca międzysektorowa…2012).
Bywa, że ścisłe rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym, a CSR jest niemożliwe do uchwycenia.
Pośrednio zwraca na to uwagę Kai Hockerst. Wskazując
na trzy typy przedsiębiorstw społecznych autor wymienia
przedsiębiorstwa komercyjne o celach społecznych (social
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purpose business ventures). Przykładem są tu firmy fair trade (Hockerst 2010). Takie przedsiębiorstwa mogą być postrzegane zarówno w kategoriach CSR, jak i SE. Podstawą
przyporządkowania danego podmiotu do jednej z dwóch
kategorii jest zatem podstawa aksjologiczna zogniskowana
albo wokół misji społecznej, albo generowania zysku.

Odmienne formy kapitału, a podstawa
aksjologiczna działalności SE i CSR
Pomnażanie materialnych, jak również niematerialnych
form kapitału ma zasadnicze znaczenie zarówno dla realizowania ważnej, społecznej misji, jak również dla generowania
zysku. Dla celów tego opracowania, aby bardziej przejrzyście przedstawić analizowane wartości, zaadoptowana została teoria trzech form kapitału (ekonomicznego, ludzkiego
i społecznego). Jest to swego rodzaju synteza różnych ujęć
teoretycznych, aczkolwiek szczególne znaczenie ma tu teoria Pierre’a Bourdieu (Bourdieu 1986). Wprawdzie francuski
socjolog w swojej teorii nie wspominał o kapitale ludzkim,
lecz o kulturowym, ale w dużym uproszczeniu można je ze
sobą utożsamić.1 Ponadto bardzo ważne w kontekście podejmowanych w tym miejscu rozważań jest współistnienie
oraz wzajemna konwersja różnych form kapitału względem
siebie, co także jest jednym z fundamentów wspomnianej
teorii.
Próbując wskazać związek odmiennych form kapitału
oraz realizacji misji społecznej i generowania zysku warto
przedstawić jak rozumiane są w niniejszym artykule owe
formy, gdyż jako jedne z istotniejszych terminów w naukach społecznych mogą być rozumiane na różne sposoby.
Rozpoczynając od ukazania kapitału ekonomicznego należy zaznaczyć, że podstawę rozważań na temat tej
formy można odnaleźć już w teorii Karola Marksa. Bywa
on rozmaicie rozumiany, ale także w tym przypadku warto posłużyć się teorią Bourdieu. Autor ten traktuje kapitał
ekonomiczny jako wszelkie zasoby finansowe oraz dobra
materialne (Bourdieu 2004). Jest to niezwykle szeroka definicja, ale jej zaletą jest fakt, że poprzez jej pryzmat można
postrzegać kapitał ekonomiczny zarówno jako aktywa, jak
i pasywa przedsiębiorstwa. Mogą one przyczyniać się do
dalszego pomnażania zysku lub realizacji celu społecznego. Warto pamiętać, że oba cele dotyczą zarówno SE jak
i CSR. Tak postrzegany kapitał ekonomiczny jest kategorią
znacznie szerszą niż zysk ekonomiczny traktowany jako
Operacjonalizacja wskazanych form kapitału znajduje się w dalszej
części wywodu. Wspomniana synteza ujęć teoretycznych jest właśnie
uwidoczniona w tym miejscu, gdyż teoria Bourdieu stanowi jedynie
„szkielet”, ponieważ rozumienie poszczególnych form kapitału nie jest
w każdym wypadku tożsame z propozycją autora Zmysłu praktycznego
i Męskiej dominacji.

1
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jedna z analizowanych w tym miejscu wartości. Można
stwierdzić, że generowanie zysku jest jednym z elementów
pomnażania ogólnie pojmowanego kapitału ekonomicznego. Gdy jednak zysk ten traktuje się w kategorii immanentnej wartości, to ta forma kapitału staje się środkiem do jej
realizacji. Występuje tu swoista dialektyka. W przypadku
realizacji misji społecznej wiele zależy od jej charakteru.
Niemniej ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, czy chociażby fair trade, są
działaniami, które w dłuższej perspektywie mogą wykazać
się podobną dialektyką.
Z kolei kapitał ludzki można potraktować jako zasób
„wiedzy, umiejętności, kompetencji i innych atrybutów
posiadanych przez jednostki, które sprzyjają tworzeniu
osobistego, społecznego i ekonomicznego dobrobytu”
(OECD 2001). Istotne jest w tym przypadku, że zasób ten
przyczynia się do reprodukcji dobrobytu na poziomie jednostkowym oraz społecznym, pojmowanego zgodnie z teorią ekonomii (Żylicz 2010). Kapitał ludzki jest więc zasobem
strategicznym przedsiębiorstwa. Kompetencje, umiejętności jednostkowe mogą z jednej strony stanowić środek do
maksymalizacji zysku, ale także środek do realizacji misji
społecznej. Trudno sobie wyobrazić, aby realizować cel
przedsiębiorstwa społecznego, czy też projekt przedsiębiorstwa zorientowanego społecznie, nie mając odpowiednio
wykształconej kadry specjalistów. Co niemniej ważne podnoszenie poziomu kapitału ludzkiego może stanowić jednocześnie cel misji społecznej przedsiębiorstwa. Rozwój
tej formy kapitału został doceniony przez Unię Europejską.
Jeden z programów operacyjnych Europejskiego Funduszu
Społecznego nosi nazwę Kapitał Ludzki. Jego celem jest
umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów
ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie
obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. Program wspiera
następujące obszary: zatrudnienie, edukację, integrację
społeczną, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników
i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego… 2007). Przywoływanie rzeczonego programu UE
jest w kontekście podejmowanych rozważań o tyle istotne,
że znaczna część SE oraz CSR skorzystało ze wsparcia udzielanego w ramach PO KL.
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Kolejna z analizowanych form kapitału stanowi jego
społeczną odmianę. Francis Fukuyama w definiowaniu kapitału społecznego, kładzie nacisk na zestaw nieformalnych
wartości oraz norm etycznych, które są wspólne dla członków danej grupy (instytucji, organizacji). Zasady te umożliwiają skuteczne współdziałanie (Fukuyama 2000). Taki
system aksjonormatywny nie jest nakierowany wyłącznie
na partykularny interes partnerów interakcji. Jak trafnie
zauważa Piotr Sztompka ,,po długim okresie dominacji
<<twardego>>, instrumentalnego obrazu więzi społecznych opartych na interesie i kalkulacji, relacji opartych na
względach finansowych, na indywidualistycznej, egoistycznej racjonalności jesteśmy świadkami ponownego odkrycia drugiego oblicza społeczeństwa: obszaru <<miękkich>>
więzi moralnych” (Sztompka 2007). Z kolei Robert Putnam
jest zdania, że większość elementów kapitału społecznego stanowi zasoby, których ilość raczej wzrasta, niż maleje
w trakcie używania i które stopniowo zanikają, jeżeli nie
są używane (Putnam 1995). Ciekawy jest fakt, że ten sam
autor twierdzi, że ,,kapitał społeczny oznacza sieć kontaktów społecznych – robienie czegoś z kimś. Natomiast robienie czegoś dobrego dla innych, jakkolwiek chwalebne,
nie jest elementem definicji kapitału społecznego” (Putnam
2008). Cytat ten można powiązać z działalnością filantropijną przedsiębiorstw komercyjnych. Jakkolwiek stanowią one
element CSR, nie przyczyniają się (stosując optykę amerykańskiego politologa) do pomnażania społecznej wersji
kapitału. Warto pamiętać, że jego wzrost jest szczególnie
istotny w rozwoju gospodarczym na co wskazuje wspomniany już Francis Fukuyama (Fukuyama 1997). Wzrost ten
występuje zarówno na poziomie makro, jak i mikro. Z tego
powodu przedsiębiorstwa zorientowane społecznie powinny w dążeniu do samorozwoju zwrócić szczególną uwagę na
kwestie efektywnej współpracy i/lub koegzystencji w środowisku swojego działania. Jest to zarówno środowisko
w sensie społecznym, jak i ekologicznym. Wartości i normy
stanowiące wspólny element działań CSR oraz środowiska
funkcjonowania przedsiębiorstwa w łatwy sposób mogą
przyczynić się do sukcesu takiego podmiotu. Możliwe jest,
że będą one stanowić element realizacji społecznej misji,
która to przybierze formę np. inwestycji przedsiębiorstwa
w kapitał ludzki środowiska lokalnego. W przyszłości stworzy on zasób wykwalifikowanej kadry dla firmy. Innym
przykładem jest preferowanie dostawców z danego obszaru. Zapewniając im stałość rynku zbytu, system preferencji
oraz nagród, firma zdobywa ich zaufanie. Przedsiębiorstwo
zyskuje natomiast gwarancję stałości dostaw oraz jakości
otrzymywanych produktów. Przynosi to korzyść wszystkim
zainteresowanym stronom. Powyższe przykłady pokazują,
że generowanie zysku może iść w parze z realizacją misji

społecznej. Wzrost kapitału społecznego – działań sieciowych, wypracowania wspólnej płaszczyzny aksjonormatywnej, jest konieczną podbudową koordynacji wskazanych
celów. W przypadku SE rola kapitału społecznego koncentruje się zazwyczaj na kwestii (re)integracji społeczno-zawodowej osób zaliczonych do kategorii zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym aspekcie kapitał społeczny
jest wykorzystywany do zapewnienia spójności społecznej
i (od)budowy więzi społecznych pracowników SE i/lub jego
beneficjentów, co jest rozpatrywane jako realizacja misji
społecznej. Oczywiście przedsiębiorstwa społeczne mogą
koncentrować swoją uwagę na wielu działaniach postrzeganych w kategoriach misji, niemniej wskazany przykład jest
znamienny, ponieważ w polskich warunkach właśnie (re)
integracja stanowi główne zadanie SE (Ustawa o spółdzielniach socjalnych… 2006).
Świadomość znaczenia pomnażania różnych form kapitału w procesie maksymalizacji zysków przedsiębiorstwa
jest łatwe do uchwycenia w wypowiedziach managerów
firm realizujących zasady CSR. „Chcąc utrzymać stabilne
w czasie zyski musimy odtwarzać kapitał zainwestowany
w przedsięwzięcie. Kapitał ten może przybrać pięć odmiennych postaci: kapitału społecznego, reputacji (aktywa niematerialne), kapitału finansowego, rzeczowego i ludzkiego.
Te formy kapitału są podstawowymi czynnikami produkcji.
Muszą one być opłacane dochodami z prowadzonego
przedsięwzięcia. Jeżeli zaniedba się płacenie za kapitał,
wkrótce straci się do niego dostęp. Straci on więc swą rentowność. Jeżeli zabraknie odpowiedniego zasilania kapitałowego, interes upadnie. Mądrze kierujący biznesem osiąga
zyski na takie sposoby, które zachowują dostęp do wszelkich form kapitału. Przedsiębiorstwo nie jest ani niezależne, ani samowystarczalne, przeciwnie, w istotny sposób
zależy od wielu czynników kontrolowanych przez innych.
Aby prosperować, musi zadowalać innych. To służenie jest
działaniem etycznym, podporządkowaniem siebie temu, co
jest poza własnym ja” (Young 2006). Powyższa wypowiedź
wskazuje na istnienie aż pięciu form kapitału, jednakże bez
zbytniego obniżania wartości poznawczej wywodu można
przyporządkować reputację do kapitału ludzkiego, a kapitał rzeczowy i finansowy potraktować zbiorczo jako kapitał ekonomiczny. Warto dodać, że uzyskiwanie stabilnych
w czasie zysków jest wartością istotną także dla SE. Jak
zostało wskazane wcześniej, bez odpowiedniego zaplecza
finansowego niemożliwe jest realizowanie misji społecznej.
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Dwoistość celów, dwoistość wartości
Misja społeczna oraz generowanie zysku mogą być
postrzegane jako przeciwstawne bieguny, na co zresztą
wskazuje wstęp niniejszego artykułu. Ma to pewne uzasadnienie, gdy chce się umieścić badane przedsiębiorstwa w określonym otoczeniu, które może być kojarzone
z sektorem pozarządowym lub komercyjnym. Poniższy
schemat zaczerpnięty od Kim S. Alter (Alter 2008a) ukazuje dwie grupy instytucji/organizacji umiejscowionych
wokoło dwóch naczelnych wartości: misji społecznej lub
generowania zysku ekonomicznego. Tradycyjnie organizacja non-profit oraz firmy nastawione wyłącznie na
generowanie zysku stanowią krańce kontinuum. Jak łatwo zauważyć, zarówno przedsiębiorstwa społeczne, jak
i przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie są kategoriami sąsiadującymi, można więc w dużym uproszczeniu założyć, że wykazują więcej cech wspólnych miedzy sobą niż
w stosunku do biegunowych podmiotów.
• Tradycyjne organizacje non-profit
• Organizacje non-profit prowadzące
działalność gospodarczą
• Przedsiębiorstwa społeczne
• Firmy odpowiedzialne społecznie
• Firmy stosujące zasady odpowiedzialności społecznej
• Firmy nastawione wyłącznie na
generowanie zysku

Misja
społeczna

Generowanie
zysku

Wspomniana autorka w odniesieniu do SE wskazuje
na dwoistość celów, która dotyczy z jednej strony misji
społecznej, z drugiej natomiast celów stricte finansowych.
W pierwszym przypadku chodzi o tworzenie wartości społecznych, które są bardzo różne w zależności od profilu
działalności przedsiębiorstwa. W drugim przypadku uwaga
skierowana jest na utrzymanie stabilności finansowej. Metody finansowania dotyczą praktyk obejmujących zarówno działalność firm prywatnych (tu uwidacznia się związek
z CSR – W.G) oraz działania organizacji non-profit. Kim S.
Alter odwołuje się również do koncepcji wartości mieszanej (blended value) – tradycyjnie uważano, że organizacje
trzeciego sektora są odpowiedzialne za działalność społeczną oraz środowiskową, a podmioty nastawione na generowanie zysku na wartość gospodarczą. W rzeczywistości
obydwa rodzaje organizacji generują wszystkie trzy typy
wartości (Alter 2008a). Jest to szczególnie widoczne w przypadku SE oraz CSR. Podobnie jak przywoływany wcześniej
Kai Hockerst również Alter pośrednio ukazuje fakt trudności w odróżnieniu przedsiębiorstw społecznych oraz przed22

siębiorstw odpowiedzialnych społecznie, co jest związane
z dwoistością naczelnych wartości. Wskazane w typologii
przedsiębiorstw społecznych (wyodrębnionej ze względu
na powiązanie z misją) – przedsiębiorstwo społeczne niezwiązane z misją (social enterprise unrelated to mission)
może być potraktowane jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie per se. Takie przyporządkowanie wynika
z faktu, że motyw utworzenia takich przedsiębiorstw związany jest głównie z generowaniem potencjalnego zysku.
Działalność rynkowa może być w pewnej mierze związana
z działalnością społeczną, czy też funkcjonować w powiązaniu z usługami non-profit, ale stanowi ona podstawową
wartość w tym przypadku (Alter 2008b).
Realizacja istotnego celu społecznego ma w przypadku
CSR znaczenie także ze względu na przekonanie wielu managerów, że działania odpowiedzialne to doskonałe narzędzie zarządzania tak ryzykiem biznesowym, jak i szansami
rynkowymi. Właściwie ukierunkowana strategia, oparta
o zasady CSR, może pomóc rozładować napięcia w stosunkach z interesariuszami, a nawet wyeliminować występowanie potencjalnego ryzyka, które mogłyby odbić się negatywnie na długoterminowej wartości firmy, a więc także
na wysokości generowanego przez nią zysku (Dymowski
2006).
Społeczna odpowiedzialność firmy komercyjnej może
być postrzegana jako ekwiwalent społecznej misji realizowanej przez przedsiębiorstwo społeczne. Chociaż takie
stwierdzenie może budzić wątpliwości należy zdać sobie
sprawę, że oddziaływanie społeczne (jakkolwiek trudne
do zmierzenia) (Jaruszek-Kopacz 2008) może być bardziej
efektywne (zakładając, że zarówno CSR oraz SE dysponują
podobnym potencjałem) w przypadku firmy komercyjnej,
niż przedsiębiorstwa społecznego. Skoncentrowanie uwagi
SE tylko i wyłącznie na misji może spowodować, że jej efektywność ekonomiczna będzie znikoma, a tym samym środki
na realizację założonego celu społecznego mogą okazać się
niewystarczające. W przypadku CSR maksymalizacja zysku
finansowego, jako zasada naczelna, teoretycznie powoduje, że efektywność ekonomiczna jest w tym przypadku
większa. Tym samym takie przedsiębiorstwo jest w stanie
przeznaczyć większe środki na cel społeczny. Podstawowa
różnica w warstwie aksjologicznej jest w tym przypadku
taka, że SE powinno traktować misję społeczną jako wartość autoteliczną, a generowanie zysku jako wartość instrumentalną. Dla CSR z kolei realizacja celu społecznego jest
działaniem instrumentalnym, podporządkowanym wzrostowi kapitału ekonomicznego, jako wartości autotelicznej
przedsiębiorstwa. Niemniej oba typy podmiotów wykorzystują jako podstawę funkcjonowania (realną lub deklaratywną) dwie naczelne wartości.

Wojciech Goleński - Aksjologiczne podstawy funkcjonowania...
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Przedsiębiorstwa społeczne oraz firmy odpowiedzialne
społecznie zaliczane są do dwóch odmiennych sektorów sektora pozarządowego oraz sektora rynkowego. Wydaje
się, że takie (w wielu przypadkach) arbitralne przyporządkowanie sprawia, że wiąże się je ściśle z realizacją odmiennych
wartości. Przyjmując perspektywę instytucjonalną w polskich realiach, nie stanowi problemu określenie przynależności danego przedsiębiorstwa do SE lub CSR. Jednakże
podejście normatywne może budzić już pewne wątpliwości
w tym względzie. Jest to szczególnie warte podkreślenia,
gdy uwzględni się niemal równą potrzebę generowania
i wykorzystywania różnych form kapitału przez oba typy
przedsiębiorstw. Optyka normatywna wskazuje ponadto,
że zarówno realizacja celu społecznego, jak i generowanie
zysku powinny być wartościami uwzględnianymi w działaniach SE oraz CSR. Podstawową różnicą jest instrumentalne lub autoteliczne traktowanie wskazanych wartości przez
przedsiębiorstwa. To ten aspekt w znacznej mierze warunkuje, czy daną firmę można kwalifikować jako przedsiębiorstwo społeczne lub jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne
społecznie.
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Społeczne oddziaływanie
inwestycji prywatnych i publicznych w Polsce
The Social Influence of Private and Public
Investments in Poland

Inwestowanie i wydatkowanie są nierozerwalnie związane
z decyzjami budżetowymi organizacji, gospodarstwa domowego
i państwa. Dylemat „konsumpcja czy inwestycja?” można rozpatrywać zarówno w ujęciu makro i mikroekonomicznym, jak również w prywatnym i publicznym. Artykuł ten definiuje: pojęcie
inwestycji i ich podział, w znacznej mierze zaś poświęcony jest
zasadom inwestowania w ujęciu makroekonomicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje publiczne i prywatne.

Wstęp
Decyzje inwestycyjne należą do podstawowych decyzji budżetowych organizacji, gospodarstw domowych
i państwa. Dylemat „konsumpcja czy inwestycja?” można
rozpatrywać zarówno w ujęciu makro i mikroekonomicznym, jak również w prywatnym i publicznym. Złożoność
i wielkowymiarowość procesu inwestowania powoduje, że
zarówno zakup kosztowności czy zakup mieszkania przez
gospodarstwo domowe, wzrost aktywów finansowych czy
oszczędność kosztów przedsiębiorstwa, a także rozbudowa infrastruktury państwowej (np. dróg, portów i innych)
zaliczane są do aktywności inwestycyjnej. Niewątpliwie
funkcjonowanie oraz rozwój gospodarstwa domowego,
organizacji czy państwa - uwarunkowane jest bieżącym
i przyszłym dochodem, a zasadniczym parametrem przyszłości są inwestycje.

Ekonomiczny kontekst inwestycji
Pojęcie inwestycji pochodzi od łacińskiego słowa investire –„otaczać, odziewać, przykrywać”. Potoczne rozumienie pojęcia inwestycje odnosi się do przeznaczenia środków
finansowych na powiększenie lub odtworzenie zasobów
majątkowych. Należy zauważyć, że takie definiowanie pojęcia inwestycje zawęża je wyłącznie do zakupu dóbr kapitałowych, podczas gdy w nauce przedmiotu i praktyce
finansowej inwestycje to kategoria bardziej pojemna.
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Investing and spending money are inseparably connected
with budget decisions of an organization, a household and a country. The dilemma “consumption or investment” can be considered
both in terms of microeconomics and macroeconomics, as well as
a private and a public affair. This article defines: the meaning of
the investments and their types, but it mainly tackles the investment principles in terms of macroeconomics with the particular
focus on public and private investments.

Inwestycje przedsiębiorstw dotyczą lokowania kapitału w celu jego pomnożenia, określone nakłady kapitałowe do różnego rodzaju przedsięwzięć dla uzyskania
określonych efektów w przyszłości (Hajkiewicz-Górecka
2007: 181-182). Inwestycje gospodarstw domowych zaś
dotyczą spożytkowania dochodu na powiększenie majątku
osób tworzących gospodarstwo domowe. Inwestycje państwa natomiast „są strumieniem nowego kapitału w ciągu
roku i są one dodawane do zasobu kapitału” (Hall, Taylor
1997: 57).
Stanlake podkreśla wyraźnie „w ekonomii słowo „inwestycje” nie oznacza kupowania akcji na giełdzie lub odkładania pieniędzy na konto do banku, pojęcie to jest używane
do określenia produkcji materialnych dóbr kapitałowych”
(Stanlake 1992: 27). Podobnie inwestycje postrzegają, dla
przykładu:
• Begg, Fischer, Dornbubusch, inwestycje to „zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa” (Begg,
Fisher, Dombubusch 2007: 537).
• Dla Kamershena, McKenziego i Nardinelliego „inwestycje nie są rozumiane jako nabywanie akcji lub obligacji
przez nabywców indywidualnych, lecz nabywanie dóbr
inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa. Inwestycje są to
zakupy dóbr kapitałowych – zakładów produkcyjnych,
wyposażenia, budynków mieszkalnych oraz zmiany zapasów, które mogą być użyte w produkcji innych dóbr
i usług (Kamershen, McKenzi, Nardinelli 1991: 4).
• Noga podkreśla, inwestycje to „nakłady gospodarcze
prowadzące do tworzenia lub powiększenia zasobów
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aktywów, które przynoszą dochód. Inaczej inwestycje to
tworzenie i powiększenie kapitału, który przynosi kapitał” (Noga 1994).
• Henzel wskazuje, że „inwestycje w sensie monetarnym
to kapitał celowo wydatkowany przez inwestora w celu
zwiększenia jego dochodów” (Nowy Słownik Ekonomiczny… 2004).
Taki sposób definiowania inwestycji skłania do zwrócenia uwagi na dwie kategorie: inwestycji brutto i netto.
Inwestycje brutto to całkowita produkcja dóbr kapitałowych w danym okresie, zazwyczaj w ciągu roku. Amortyzacja określa rozmiary, w jakich zasób kapitału traci swą
wartość z powodu zużywania się i starzenia. Inwestycje
netto to roczny przyrost całkowitego zasobu kapitału. Będą
one oczywiście mniejsze niż inwestycje brutto, gdyż pewna
część nowo wyprodukowanego kapitału musi zastąpić kapitał zużyty i przestarzały (Stanlake 1992: 28). Inwestycje
brutto według W. Balickiego to „suma oszczędności z dochodów osobistych odłożonych przez ludność, zysków niepodzielonych i amortyzacji” (Balicki 2006: 116). Inwestycje
brutto - Amortyzacja = Inwestycje netto.
Analizując inwestycje w ujęciu ekonomicznym należy
zwrócić uwagę na zależność inwestycji i konsumpcji. Dla
przykładu:
• Według D.G. Luenbergera inwestycje to „bieżące zaangażowanie zasobów podejmowane w celu późniejszego
osiągnięcia zysków, czyli powiększenia stanu posiadania
środków” (Luenberger 2003: 15).
• G. Michalski definiuje inwestycje jako „bieżące powstrzymanie się od konsumpcji, na poczet przyszłych
korzyści. Dokonanie inwestycji możliwe jest pod warunkiem posiadania kapitału, czasu wystarczającego na
uzyskanie efektów. Realizowanie inwestycji jest związane z działalnością w warunkach ryzyka (Michalski 2004:
29).
Konieczność wyboru miedzy konsumpcją bieżącą
a przyszłą, powstaje wówczas, gdy oszczędności na konsumpcji mogą przekształcić się za pomocą instytucji finansowych i oferowanych przez nie stóp procentowych w wyższą konsumpcję w przyszłości (Balicki 2006: 117).
Zależność inwestycji i oszczędności. J.M. Keynes zauważył, że ludzie bogaci przeznaczają na oszczędności
większą część swoich dochodów niż ludzie biedni. W miarę wzrostu dochodu rośnie także konsumpcja, jej wzrost
jednak nie jest tak szybki jak wzrost dochodu (Duda 2003:
190). Oszczędności zatem1 to środki pieniężne powstałe
Oszczędności prywatne to oszczędności ludności (powstałe w wyniku
rezygnacji z bieżącej konsumpcji), przedsiębiorców (decyzją organizacji
oszczędności kierowane są na nabycie aktywów lub redukcji pasywów).
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z wyrzeczenia się części bieżącej konsumpcji, a zarazem
stanowiące źródło finansowania inwestycji. Są rezerwami
kapitału i niespożytkowanego zysku. Według D.R. Kamershena, R.B. McKenziego, i C. Nardinelliego oszczędności
reprezentują niezrealizowane wydatki na zakup realnych
dóbr i usług (Kamershen, McKenzi, Nardinelli 1991: 8).
Przeznaczenie części bieżącego dochodu w postaci bieżących oszczędności na finansowanie przyszłych inwestycji rzeczowych uruchomi przyszłe procesy gospodarcze,
których efektem są dochody (Owsiak 2002: 208-214). Jak
wskazuje Balicki: „oszczędności tworzone przez ludność
nie przekształcają się w inwestycje automatycznie. Aby to
przekształcenie nastąpiło, muszą one zostać ulokowane
w bankach, a lokaty winny zmienić się w udzielone przez
banki kredyty inwestycyjne” (Balicki 2006: 116). W rzeczywistości tylko część podmiotów jest w stanie powstrzymać
się od wydatkowania wszystkich dochodów, niż osiągnęły
w danym okresie. W gospodarce występuje liczna grupa
podmiotów, która chce wydatkować więcej dochodów niż
osiągnęła w ciągu roku (Owsiak 2002: 208).

Klasyfikacja inwestycji
Inwestycje można klasyfikować według różnych kryteriów, w zależności od przyjętej perspektywy analizy.
Spośród wskazanych w tabeli 1. inwestycji na uwagę
zasługują inwestycje rzeczowe. Są to inwestycje, które
mają charakter materialny i przyczyniają się do rozbudowy
zdolności produkcyjnych poprzez wzrost aktywów niefinansowych, najczęściej dzielone są na: inwestycje w aktywa
trwałe i inwestycje w aktywa obrotowe (nietrwałe). Chociaż
należy zauważyć, że w tym zakresie, także w literaturze, nie
ma konsensusu. Dla przykładu R. Pastusiak wskazuje, że inwestycje rzeczowe (…) powiększają wartość majątku trwałego lub osoby inwestujące w nieruchomości (Pastusiak
2003: 11). Z. Wilimowska definiuje zaś inwestycje rzeczowe
jako „inwestowanie w rzeczy lub wartości niematerialne”
(Wilimowska, Wilimowski 1998: 20-31). G. Michalski dzieli
inwestycje rzeczowe na:
Inwestycje odtworzeniowe mają na celu zastąpienie
zużytych aktywów trwałych nowymi, jednak charakteryzujących się lepszymi parametrami technicznymi lub ekonomicznymi (Michalski 2004: 29). Inwestycje odtworzeniowe według W. Balickiego „w niewielkim stopniu zależą od
spodziewanych zysków i od wysokości stopy procentowej”.
Podejmowane są po to, by dysponowane moce wytwórcze
nie spadły poniżej osiągniętego już poziomu (Balicki 2006:
122). Jak wskazuje R. Pastusiak efektywność inwestycji odOszczędności publiczne to nadwyżki budżetowe, które powstają w budżetach państwowym, samorządowych (Owsiak 2002: 217).
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Tabela 1. Klasyfikacja inwestycji
Kryterium

Klasyfikacja

Związek z odtworzeniem kapitału

inwestycje brutto
inwestycje netto

Czas realizacji i obszar oddziaływania inwestycji

inwestycje długoterminowe (o znaczeniu strategicznym)
inwestycje krótkoterminowe (np. poprawa bieżącej płynności)

Rodzaj korzyści, jaki chce osiągnąć inwestor

inwestycje dochodowe (nastawione na osiągnięcie dochodu)
inwestycje niedochodowe (związanie z osiągnięciem korzyści mających
na celu zaspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych)

Rodzaj inwestora

inwestycje publiczne
inwestycje prywatne (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych)

Przedmiot i obiekt inwestycji

inwestycje finansowe
inwestycje rzeczowe
inwestycje niematerialne

Ze względu na czas trwania inwestycji

inwestycje proste
inwestycje złożone

Stopień zaawansowania danego przedsięwzięcia

inwestycje planowane (ich realizacja nie jest rozpoczęta)
inwestycje bieżące (ich realizacja jest w toku)
inwestycje zakończone (wchodzące w skład majątku)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jajuga T., (2006), Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie [w:] Jajuga T., Jajuga K., Inwestycje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 335; Borowiecki R. red., (1998), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości,
Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie, s. 26.

tworzeniowych może być mierzona jako przyrost wartości
przedsiębiorstwa, wymaga to jednak prognozy nadwyżki
finansowej celem wyceny firmy. Projekty odtworzeniowe
mają na celu rozwijanie istniejących produktów i rynków,
stanowią projekt wymiany aktywów mający na celu utrzymanie działalności lub obniżenie kosztów (Pastusiak 2003:
14).

• Inwestycje odtworzeniowo modernizacyjne obniżają

koszty wytwarzania lub poprawiają jakość wytwarzanych dóbr lub usług.

• Inwestycje rozwojowe mają na celu rozwój zdolności
produkcyjnych.

• Inwestycje obowiązkowe - ich realizacja wynika z przepisów prawa (Michalski 2004: 29).

Inny podział inwestycji rzeczowych zaproponowali J.
Różański, M. Czerwiński dzieląc je na: inwestycje założycielskie, inwestycje bieżące (odtworzeniowe i tzw. duże
naprawy wykorzystujące postęp techniczny), inwestycje
uzupełniające (związane ze zmianami), inwestycje rozszerzeniowe oraz inwestycje zabezpieczające (Różański 1999:
94). E. Nowak dzieli inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw
na:

• inwestycje w dobra rzeczowe czyli lokowanie środków

finansowych w dobra rzeczowe o unikalnej wartości,
np. w nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne,
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• inwestycje rzeczowe produkcyjne, które dotyczą angażowania środków finansowych w środki trwałe podmiotu gospodarczego, w celu zwiększenia zdolności
wytwórczej inwestora (Nowak, Pielechaty 2001: 16).

Niewątpliwie jednak, inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw mają na celu zwrot z inwestycji i potencjalny
przyrost wartości kapitału. Ich efektywność mierzona,
analizowana i realizowana za pomocą tzw. projektów inwestycyjnych i formuł obliczeniowych np. wartość zaktualizowana netto NPV (z ang. net present value), wewnętrzna
stopa zwrotu IRR (z ang. internal rate of return).
Inwestycje finansowe to inwestycje niematerialne, nazywane są lokatami finansowymi, gdyż dotyczą lokowania
kapitału najczęściej w postaci środków finansowych, a niekiedy rzeczowych – w innym podmiocie gospodarczym.
G. Michalski wskazuje, że „inwestycja finansowa dotyczy
lokowania kapitału na rachunkach bankowych w papiery
wartościowe oraz udziału w innych przedsiębiorstwach”
(Michalski 2004: 29). Podobnie Z. Wilimowska definiuje
inwestycje finansowe jako „inwestowanie w pieniądze lub
papiery wartościowe” (Wilimowska, Wilimowski 1998: 21).
W tabeli 2. zostały omówione przykłady finansowego inwestowania.
Celem inwestycji finansowych jest osiągniecie określonego dochodu w formie: odsetek, dywidendy, przyrostu
wartości rynkowej kapitału. Warunkiem koniecznym zaś zaistnienia inwestycji finansowych jest funkcjonowanie rynku
kapitału (papierów wartościowych) (Towarnicka 2004: 31).
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Tabela 2. Inwestycje finansowe - przykłady
Instrument

Charakterystyka

Lokata bankowa (terminowa)

depozyty terminowe umożliwiają otrzymywanie odsetek w zależności od wartości kapitału i czasu jego
przechowywania. Taka forma nie pozwala na w pełni swobodne dysponowanie zdeponowanym kapitałem na
oznaczony czas

Inwestycja w papiery
wartościowe

lokata w krótkoterminowe papiery wartościowe daje możliwość stosunkowo szybkiego upłynnienia posiadanych
papierów wartościowych. Lokata w długoterminowe papiery wartościowe tj. obligacje czy akcje wynika przede
wszystkim z prognozowanego wzrostu ich wartości rynkowej

Fundusze inwestycyjne

jest to forma zbiorowego lokowania w papiery wartościowe. Pozwalają na podejmowanie racjonalnych decyzji
inwestorskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury.

Cechami wspólnymi inwestowania rzeczowego i finansowego w przedsiębiorstwie są z jednej strony – konieczność zaangażowania określonego kapitału wyjściowego, na stosunkowo długi okres czasu, co łączy się
z niepewnością i ryzykiem, a z drugiej strony – chęć odzyskania przez inwestora włożonego kapitału wraz z dodatkową kwotą stanowiącą rekompensatę za odłożenie
konsumpcji i ryzyko. W obu przypadkach mamy do czynienia z nakładami i efektami. Z kolei różnice pomiędzy inwestowaniem rzeczowym a inwestowaniem finansowym
dotyczą stopnia płynności zainwestowanego kapitału oraz
charakteru generowanych efektów. W przypadku inwestycji rzeczowych płynność kapitału jest ograniczona, a efekty sprowadzają się do zysku oraz nadwyżki finansowej.
W przypadku inwestycji finansowych efektem jest wartość
dochodowa w postaci odsetek, dywidendy oraz różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży aktywa (Pastusiak
2003: 11).
Inwestycje niematerialne to m.in. inwestycje w badanie i rozwój, prawa autorskie, licencje, patenty, programy
komputerowe, public relations. W miejsce inwestycji niematerialnych przedsiębiorstw Z. Wilimowska, umieszcza
wartości niematerialne w grupie inwestycji rzeczowych,
i wprowadza kategorię inwestycji szkoleniowych. Według
autorki inwestowanie w rozwój umiejętności ludzkich
poprzez finansowanie czasu pracy i udziału pracowników
w kursach, szkoleniach, treningach, gdy efekty trudno zmierzyć, ale zwykle mimo stosunkowo niskich nakładów przynoszą duże korzyści (Wilimowska, Wilimowski 1998: 21).
W wymiarze makroekonomicznym W. Balicki wyróżnia
inwestycje zależne od rozmiarów dochodu, nazywane są
inwestycjami autonomicznymi. Przy pewnych niezmienionych warunkach – gdy aktualna i przewidywana zyskowność są stale takie same, podobnie jak stopa procentowa
– inwestycje te stanowią pewien stały odsetek PKB, zależąc jedynie od jego bezwzględnych rozmiarów. Autor także
wskazuje na inwestycje indukowane przyrostem produktu.
Ich rozmiary zależą od tempa wzrostu gospodarczego osią-

gniętego w najbliższej przyszłości. Są rezultatem ekstrapolacji trendów obserwowanych w pewnym stopniu i mają
charakter samospełniającej się prognozy (Balicki 2006:
122).
Inwestycje w nowe pomysły to nakłady gospodarcze
zmierzające do stworzenia nowych lub powiększenia już
istniejących środków trwałych, jak inwestycje w papiery
wartościowe), w klasyfikacji Z. Wilimowskiej nazywane są
one inwestycjami intensywnymi.
Inwestycje odtwórcze to takie, które nie zmieniają
zdolności produkcyjnej, odbudowują park maszynowy.
Kończąc niniejsze rozważania należy wyraźnie podkreślić, że w praktyce inwestycje stanowią coraz bardziej skomplikowane i wielowymiarowe przedsięwzięcia.

Inwestycje publiczne i prywatne w Polsce
Inwestycje publiczne obejmują decyzje inwestycyjne,
podejmowane przez zbiór wszystkich państwowych i komunalnych osób prawnych oraz nie posiadających osobowości
prawnej jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej (państwowym i samorządowym). To państwowe i samorządowe instytucje oraz jednostki organizacyjne
realizujące wyłącznie lub w większości ze środków publicznych2 niekomercyjne zadania społeczne. Z punktów widzenia finansów publicznych zaliczane są do grupy wydatków
budżetowych. Inwestycje prywatne są wyrazem aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Z finansowego punktu widzenia są to podmioty, które posługują się metodą samofinansowania, jako podstawową
,w prowadzeniu własnej gospodarki finansowej.
2
Środkami publicznymi są: 1. Pieniądze pochodzące z budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządów terytorialnych, przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną, 2. Kredyty, na które Skarb Państwa jednostka samorządu terytorialnego udzieliła poręczenia, 3. Zagraniczne
środki przyznawane na podstawie umów międzynarodowych (tzw. środki
pomocowe) (Orłowski 1998: 169).
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Tabela 3. Inwestycje publiczne a inwestycje prywatne - podstawowe różnice
Różnice

Inwestycje publiczne

Inwestycje prywatne

Cel działalności
inwestycyjnej

realizacja zadań publicznych

ekonomiczne (wzrost dochodu, przyrost wartości, oszczędności)
nieekonomiczne (prestiż, wizerunek, psychiczne - zadowolenie,
satysfakcja)

Źródła finansowania
działalności i majątku

środki publiczne
finanse obce (pożyczki – emisja papierów
wartościowych)

kapitał prywatny (właścicieli, udziałowców)
środki publiczne (realizacja zadań zleconych, dotacje i in.)

Główne
wartości

skuteczność, etyczność
racjonalność

efektywność
przedsiębiorczość

Perspektywa
finansowa

dyscyplina finansów publicznych
racjonalne wydatki

zysk (wzrost aktywów, spadek kosztów i inne)
wzrost

Źródło: opracowanie własne.
W tabeli 3. zostały wskazane podstawowe różnice pomiędzy inwestycjami publicznymi a prywatnymi.
Inwestycje publiczne. Inwestycje publiczne zaliczane
są do majątkowych wydatków budżetowych. Inwestycje
publiczne obejmują inwestycje finansowe oraz rzeczowe.
Finansowe inwestycje związane są z zakupem i objęciem
akcji oraz wnoszeniem wkładów do spółek prawa handlowego. Inwestycje rzeczowe to inwestycje państwowych
jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Redel
2008: 122).
Szczególne znaczenie w tej grupie mają inwestycje
w infrastrukturę techniczno-produkcyjną (np. zakup środków trwałych, robót montażowo-budowlanych – budowa
mostów, portów dróg i innych) (Woźniak 2008: 50-51). Inwestycje infrastrukturalne, coraz częściej uruchamiane są
w ramach mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego
(skrót PP).3 Należy zauważyć, że ten instrument sprawnego
wywiązywania się przez administrację z zadań publicznych
i świadczenia usług użyteczność publicznej we współpracy
z partnerem prywatnym zyskuje w Polsce coraz bardziej
na znaczeniu.
3
Partnerstwo publiczno-prawne (PP) oznacza świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej
prywatnym kapitałem z sektorem publicznym. Polski model partnerstwa
publiczno-prywatnego przewiduje ustawowe określenie realizacji celów
objętych współdziałaniem. Współpraca podmiotów: publicznego i prywatnego jest możliwa wyłącznie na podstawie umowy o partnerstwie
publiczno - prywatnym, której celem jest realizacja zadania publicznego.
Partner prywatny podejmuje się realizacji zadania z zakresu władzy publicznej na rzecz tego podmiotu administracji publicznej za odpowiednim wynagrodzeniem. W takim przypadku partner publiczny i prywatny
zawierają umowę lub porozumienie i wyznaczają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy
o partnerstwie publiczno - prywatnym lub do zawarcia umowy. Zasady
współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z
późn. zm.), www.gazetaprawna.pl [18-07-2012].
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Inwestycje publiczne realizowane w drodze zamówień publicznych. 4 Według Biuletynu Informacyjnego
Urzędu zamówień Publicznych 12/2011 wartość udzielonych zamówień w 2011 r. stanowiła kwotę 47,887 mld
zł. Z tego odpowiednio zamówienia na: roboty budowlane stanowiły 25% (w roku 2010 – 28%), dostawy – 37%
(w roku 2010 – 36%), a usługi – 38% (w roku 2010 – 36%)
ogólnej liczby udzielonych zamówień.
W Polsce w latach 2008-2010 nastąpił bardzo silny
wzrost wydatków na inwestycje publiczne. Było to spowodowane przede wszystkim przyspieszeniem wydatków
infrastrukturalnych realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Narodowego programu budowy
dróg lokalnych, jak również wydatków inwestycyjnych związanych z przygotowaniami do EURO 2012.5
O słuszność inwestycji publicznych toczy się dyskusja, często padają argumenty, że wydatki rządowe osłabiają naturalną żywotność gospodarki, gdyż rząd finansując
duże programy robót publicznych, np. w dziedzinie tzw.
infrastruktury gospodarczej i budownictwa mieszkalnego,
a także rozwijając działalność produkcyjną, eliminuje z tych
dziedzin prywatnych inwestorów i hamuje rozwój sektora
prywatnego. Pogląd ten opiera się na założeniu, że duże zapotrzebowanie na kredyty udzielane przez banki na finansowanie wydatków rządowych prowadzi do wzrostu stopy
procentowej, co z kolei negatywnie oddziałuje na inwestycje
prywatne. Obserwacja zachowania różnych podmiotów gospodarczych wskazuje jednak na dyskusyjność tego założe4
Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy
lub roboty budowlane. Do zamówień publicznych znajduje zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
która w bardzo rygorystyczny sposób reguluje sposób wyboru oferty.
Encyklopedia Prawa Skarbiec.Biz, http://www.skarbiec.biz/haslo/431/
[18-07-2012].
5
Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu 2012, Ministestwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2012/raport_22_02_2012/
raport_fin_pub_2012.v1.pdf [18-07-2012].
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Rysunek 1. Podział inwestycji przedsiębiorstwa

Inwestycje przedsiębiorstw

Inwestycje w kapitał trwały

Inwestycje w kapitał obrotowy

Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w zapasy

Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Inwestycje w kapitał ludzki i postęp
techniczny

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1. Dynamika nakładów na wybrane grupy majątku za lata 2010 - 2011 w ujęciu kwartalnym

Źródło: dane GUS.
nia. Można bowiem argumentować, że podniesienie stopy
procentowej bardziej wpływa na wydatki inwestycyjne małych przedsiębiorstw oraz na zakupy ratalne dóbr konsumpcyjnych, niż wydatki inwestycyjne dużych przedsiębiorstw.
Duże przedsiębiorstwa podejmują decyzje inwestycje, biorąc pod uwagę przewidywany popyt, przewidywaną stopę
zysku oraz stopień wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych, a ponadto podejmując inwestycje w znaczenie większym stopniu niż małe przedsiębiorstwa bazują na własnych
środkach (Krajewska 2005: 334-335).
Inwestycje przedsiębiorstw. Inwestowanie to podstawowy obszar działalności przedsiębiorstwa. Każda organizacja, aby mogła się rozwijać musi nie tylko ograniczyć
bieżące koszty działalności i wypłaty z zysku właścicieli na
rzecz przyszłych profitów z inwestycji. Analizując obszary
inwestycji przedsiębiorstw warto wskazać główne ich kierunki – rysunek 1.
Inwestycje przedsiębiorstw w nieruchomości. Jest to
grupa inwestycji nazywanych „inwestycjami produkcyjnymi”, gdyż zakup nieruchomości jako składników majątku
(np. budynki biurowe, usługowe, rozrywkowe, handlowe

czy też magazynowe) z punktu widzenia inwestora zwiększa
zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Analizując krajowy rynek i dynamikę nakładów na wybrane grupy majątku
trwałego w latach 2010-2011 w ujęciu kwartalnym najwięcej środków przedsiębiorstwa przeznaczają na „inwestycje
w maszyny, urządzenia i narzędzia” (wykres 1). Najsilniejsze
wahania można zauważyć w grupie wydatków przedsiębiorstw na nieruchomości oraz środki transportu.
Motywy inwestowania przedsiębiorstw w nieruchomości to m.in.: „ochrona przed inflacją ulokowanego w nieruchomościach kapitału w długim horyzoncie czasowym,
dążenie do obniżenia kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, chęć podwyższenia wartości aktywów zabezpieczających zobowiązania przyszłe czy też obecne inwestora”
(Siemińska 20011: 15).
Inwestycje przedsiębiorstw w zapasy. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa utrzymywanie zapasów to inwestycja,
oznaczająca koszty i ryzyko celem zabezpieczenia ciągłości
produkcji i sprzedaży. M. Noga wskazuje, że „w okresie dobrej koniunktury będą rosnąć zapasy w postaci surowców,
paliwa, materiałów, aby móc zapewnić ciągłość produkcji,
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Tabela 3. Podstawowe wskaźniki dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2008 – 2010
Dane w tys.
Mieszkania oddane do użytku, w tym:
Budownictwo indywidualne

2008

2009

2010

165,2

160,1

135,8

9

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem10
Spółdzielnie mieszkaniowe11

83,3

72,2

70,4

66,7

72,4

53,5

8,6

7,4

5,1

230,1

178,8

174,9

Budownictwo indywidualne

113,2

102,9

98,9

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

101,1

63,4

68,6

5,5

3,7

3,5

687,4

670,2

692,6

Liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia budowlane12, w tym:

Spółdzielnie mieszkaniowe
Liczba mieszkań w trakcie budowy, w tys.

*Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Źródło: http://www.rynekbudowlany.com/dane_o_budownictwie.shtml [18-07-2012].

która musi nadążyć za ciągle rosnącym zagregowanym popytem. Natomiast w okresie dekoniuktury rosną zapasy nie
sprzedanych wyrobów gotowych” (Noga 2009: 80-81).
Analizując aktualną sytuację gospodarczą w zakresie
krajowych inwestycji przedsiębiorstw w zapasy, na podstawie Badania koniunktury w przemyśle, budownictwie,
handlu i usługach w czerwcu 2012 r. przeprowadzonego
przez Główny Urząd Statystyczny z dn. 22.06.2012 r., warto
zwrócić uwagę na:

• w dużych i średnich przedsiębiorstwach przetwórstwa

przemysłowego, w czerwcu 2012 r. utrzymywał się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. W jednostkach małych jest on zbliżony do odpowiedniego
w stosunku do zapotrzebowania,6

• w przedsiębiorstwach handlowych – przedstawiciele
wszystkich klas wielkości w czerwcu 2012 r. sygnalizowali nadmiar zapasów towarów. Jedynie mikroprzedsiębiorstwa handlowe oceniały stan swoich zapasów jako
właściwy.7

Inwestycje przedsiębiorstw w kapitał techniczny
i ludzki. Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R) są
inwestycją przedsiębiorstw nie tylko w postęp techniczny,
ale także ze względu na bliski związek postępu technicznego z kapitałem ludzkim, pociąga za sobą rozwój kwalifikacji
pracowniczych (doskonalenie umiejętności, zdobywanie
nowej wiedzy) a tym samym kapitału rzeczowego (np. zakup nowych linii produkcyjnych).
Analizując sytuację polskich przedsiębiorstw w tym obszarze, warto zauważyć, że według GUS „nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe w Polsce pomiędzy 2005
Badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach
w czerwcu 2012 r. przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny
z dn.22.06.2012 r., s. 4.
7
Badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, …op. cit., s. 12.
6
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a 2009 r. wzrosły i osiągnęły w 2009 r. poziom 9,07 mld zł.
Przeliczając na 1 mieszkańca przypadało 238 zł. W 2009 r.
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej dokonano
2 899 zgłoszeń krajowych wynalazków, 734 krajowych wzorów użytkowych, 1849 krajowych wzorów przemysłowych,
13 229 znaków towarowych. Najwięcej nakładów w 2009
r. ponoszono na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia,
a najmniej na szkolenia personelu związane z działalnością
innowacyjną” (Nauka i Technika w Polsce… 2011).
Warto zwrócić uwagę, że według Ministerstwa Gospodarki „Przedsiębiorcy w Polsce mają duże możliwości
samofinansowania inwestycji, a problemem pozostaje
zwiększenie ich skłonności do inwestowania Czynnikiem
skłaniającym przedsiębiorców do ostrożności w podejmowaniu inwestycji jest niepewność związana z oceną przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa” (http://www.mg.gov.pl/
files/upload/8438/NakladyInwestycyjne2011.pdf).8
8
Informacja na temat nakładów inwestycyjnych w 2011 roku, Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz, http://www.mg.gov.pl/
files/upload/8438/NakladyInwestycyjne2011.pdf
9
Budownictwo indywidualne – realizowane przez osoby fizyczne (prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą), fundacje, kościoły
i związki wyznaniowe, z przeznaczeniem na użytek własny inwestora i jego
rodziny lub na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego pracowników
bądź na sprzedaż lub wynajem (w celu osiągnięcia zysku); Budownictwo
mieszkaniowe w I kwartale 2012 r., (2012), Warszawa: Wydawnictwo GUS,
s. 3-4.
10
Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – realizowane
w celu osiągnięcia zysku przez różnych inwestorów (np. firmy deweloperskie, gminy, spółdzielnie), bez budownictwa osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, zaliczonego do budownictwa indywidualnego. Do
tej formy budownictwa zalicza się również budownictwo towarzystw budownictwa społecznego, realizowane w celu osiągnięcia zysku (z wynajmu
lokali użytkowych lub z komercyjnej sprzedaży mieszkań) - z przeznaczeniem w całości na budowę domów czynszowych. Budownictwo mieszkaniowe w I kwartale 2012 r., (2012), Warszawa: Wydawnictwo GUS, s. 3-4.
11
Budownictwo spółdzielcze – realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, z przeznaczeniem dla osób będących członkami tych spółdzielni;
Budownictwo mieszkaniowe w I kwartale 2012 r., (2012), Warszawa: Wydawnictwo GUS, s. 3-4.
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Rysunek 2. Dynamika nakładów na wybrane grupy majątku za lata 2010 -2011 w ujęciu kwartalnym
Inwestycje gospodarstw domowych

Inwestycje mieszkaniowe

Inwestycje niemieszkaniowe
Inwestycje w kapitał trwały
gospodarstwa (oprócz mieszkań)
Inwestycje ﬁnansowe
(na rynku kapitałowym)
Inwestycje w edukację

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Inwestycje z zagranicy. Współpraca z zagranicą oznacza także wymianę kapitału, a zatem inwestowanie przez
obcokrajowców własnych wolnych środków w Polsce,
a przedsiębiorstw krajowych zagranicą.
Analizując aktualną sytuację w obszarze inwestycji z zagranicy warto zauważyć, że Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski w 2010 r. była ujemna i wyniosła 228
,8 mld EUR. Oznacza, że Polska w stosunku do zagranicy
była dłużnikiem netto. W stosunku do poprzedniego roku
ujemna wartość międzynarodowej pozycji netto pogłębiła
o 36,3 mld EUR. Dłużnikiem netto wobec zagranicy był sektor
przedsiębiorstw (142,2 mld EUR), sektor rządowy (79,8 mld
EUR) oraz sektor bankowy, który odnotował wzrost zobowiązań netto o 18,9 mld EUR. Wartość polskich inwestycji za
granicą na koniec 2010 r. wyniosła 135,3 mld, co stanowiło
38,2% PKB i były o 24,9% wyższe w porównaniu z 2009 r.
a głównym składnikiem polskich aktywów zagranicznych były
oficjalne aktywa rezerwowe banku centralnego. Nieco inaczej sprawa układała się w zakresie wartości zagranicznych
inwestycji, w 2010 r. wynosiły 364,1 mld EUR, co stanowiło
102,7% PKB, i w porównaniu z 2009 r. zwiększyły się o 21%
(największy wpływ na ich wzrost wartości miał wzrost inwestycji portfelowych o 36,2%). Nierezydenci najchętniej inwestowali w skarbowe papiery wartościowe (Międzynarodowa
pozycja inwestycyjna Polski… 2011).
Inwestycje gospodarstw domowych. Gospodarstwo
domowe to podstawowy element systemu społecznego.
W ujęciu ekonomicznym gospodarstwa domowe są wyodrębnionymi i ekonomicznie samodzielnymi mikropodmiotami. Cel finansowy gospodarstw domowych zawiera
elementy subiektywne, sprowadza się do optymalizacji
9101112

Pozwolenie na budowę (zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 216 z późniejszymi zmianami) jest
to decyzja administracyjna wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Budownictwo mieszkaniowe w I kwartale 2012 r., (2012), Warszawa: Wydawnictwo GUS, s. 3-4.
12

9
10
11
12

spożycia dochodu (Borowska-Kwasik 1997: 97-99). Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw inwestycje gospodarstwa domowego mogą mieć charakter: inwestycji w kapitał
trwały, kapitał finansowy (instrumenty finansowe) oraz niematerialny (inwestycja w edukację członków gospodarstwa
domowego). Rysunek 2. prezentuje niniejszy podział.
Inwestycje mieszkaniowe gospodarstw domowych.
Dla każdego gospodarstwa domowego mieszkanie to podstawowe dobro konsumpcyjne i inwestycyjne. Cechą zasadniczą inwestycji mieszkaniowych jest ich długoterminowy
charakter, a głównym przesłaniem transformacja środków
finansowych, w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych,
mieszkaniowych czy też użyteczności publicznej. W procesie zmian społeczno-gospodarczych nastąpiła ewolucja
potrzeb mieszkaniowych Polaków, od zapotrzebowania na
mieszkania do budowy własnego domu. Analizę podstawowych wskaźników dla budownictwa mieszkalnego w Polsce
prezentuje tabela 3.
Analizując, współczesny, krajowy rynek mieszkaniowy
pod względem sektora własności, na podstawie wyników
badań GUS, inwestycje mieszkaniowe dotyczą przede wszystkim gospodarstw domowych o niezaspokojonych własnych
potrzebach mieszkaniowych. Sektor publiczny realizuje zadania z zakresu polityki mieszkaniowej ukierunkowane na
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższej części
społeczeństwa lokalnego (osoby bezdomne, wykluczone
społecznie). Udział sektora publicznego w produkcji sprzedanej budownictwa w cenach bieżących w 2010 r. wynosił
zaledwie 1,2% (w 2005 r. – udział wynosił 3,4%), a sektora
prywatnego wynosi 98,8% (w 2005 r. ten udział wynosił nieznaczenie mniej 96,6%).13
Inwestycje mieszkaniowe gospodarstw domowych niewątpliwe zależą od sytuacji społeczno-gospodarczej i zawodo13
Według Raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce brakuje około 1,5
mln mieszkań, istnieje konieczność wycofania 200.000 mieszkań, a blisko
6,5 mln osób mieszka w warunkach nieodpowiadających przyjętym standardom i normom, www.nik.gov.pl [18-07-2012].
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wej gospodarstw domowych, a przede wszystkim od poziomu
ich zamożności. W obliczu nadal utrzymującego się trendu cen
decyzje o podejmowaniu inwestycji mieszkaniowych przez
gospodarstwa domowe to wypadkowa wielu zróżnicowanych
czynników, m.in. rozwoju bankowości hipotecznej.
Inwestycje gospodarstw domowych w pozostały
kapitał trwały.14 Pozostały majątek trwały obejmuje wydatki inwestycyjne w sprzęt używany do prac domowych
o charakterze usługowym – pranie odzieży (pralki, suszarki), zmywarki, przechowywanie żywności (lodówki, chłodziarki), przetwarzanie (roboty kuchenne). Do grupy dóbr
trwałych gospodarstwa domowego można zaliczyć: dobra
długoterminowego użytku takie jak (meble, telewizory,
radioodbiorniki, dzieła sztuki, sprzęt radiofoniczny, sprzęt
sportowy o znacznej wartości - jachty, narty itp.). Ta grupa
majątku gospodarstwa domowego obejmuje m.in. prawo
do wieczystego użytkowania gruntu, licencje, koncesje,
prawa autorskie, prawo do znaków towarowych (Bywalec
2009: 33-44).
Analizując aktualne wyniki badań GUS, dotyczące wyposażenia krajowych gospodarstw domowych w dobra
trwałego użytkowania. W 2011 r. odnotowano wysokie
zainteresowanie zakupami dóbr takich jak: telewizor ciekłokrystaliczny, zmywarka do naczyń, komputer z dostępem do Internetu, w tym z dostępem szerokopasmowym,
urządzania do odbioru TV satelitarnej i kablowej (Sytuacja
gospodarstw domowych… 2012). Zróżnicowanie w wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego
użytkowania nadal pozostaje zróżnicowane w zależności
od sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, ale także
miejsca zamieszkania.
Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał finansowy. Aktywa finansowe gospodarstw domowych stanowią lokaty, udziały i akcje długoterminowe, obligacje długoterminowe, polisy ubezpieczeniowe i inne (Bywalec 2009:
33-44).
Analizując aktualną sytuację gospodarstw domowych,
na podstawie Raportu NBP Sytuacja finansowa sektora
gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r. w Polsce
gospodarstwa domowe najpowszechniej korzystały z lokat
bankowych, a zmniejszyły swoje zaangażowanie w akcje,
udziały kapitałowe, fundusze inwestycyjne. Stopa oszczędzania gospodarstw domowych po korekcie sezonowej,
według Raportu NBP w IV kwartale 2011 r. wynosiła 2,6%,
a stopa inwestowania 7,6%. Utrzymywanie się niskiej stopy
oszczędzania w połączeniu z nieco wyższym, stabilnym poziomem stopy inwestowania wpływa dodatnio na wielkość
zadłużenia sektora gospodarstw domowych wobec innych
14
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Autorka stosuje zamienne pojęcia „kapitał trwały” oraz „majątek trwały”.

sektorów gospodarki (Sytuacja finansowa sektora gospodarstw…. 2011).
Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki.
Wiedza i doświadczenie gospodarstw domowych to inaczej
kapitał ludzki. Kapitał ludzki powstaje przede wszystkim
w wyniku inwestycji niematerialnych (czasu, chęci, energii, zdolności) i stanowią go w ostatecznym rozrachunku
wszystkie te umiejętności, które przyczyniają się do zwiększenia produkcyjności pracy (Czarny, Rapacki 2002: 581).
Jak wskazuje Raport o stanie edukacji 2010, w Polsce nastąpił w ostatnich latach ogromny awans edukacyjny Polaków. Według danych GUS, w IV kwartale 2010 r. – na
podstawie BAEL struktura wskazywała, że (28,3%) pracujących ma wyksztalcenie wyższe, (27,7%) wykształcenie policealne i średnie zawodowe, (8,8%) średnie ogólnokształcące, (27,8%) zasadnicze zawodowe a (7,4%) gimnazjalne
i podstawowe. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych
na dzień 31.12.2010 r. wskazywała nieco odmienną strukturę wykształcenia – wśród bezrobotnych dominuje grupa
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28,4%),
także gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (28,2%), także policealnym oraz średnim zawodowym
(22%), najmniej bezrobotnych ma wykształcenie średnie
ogólnokształcące (10,9%) oraz wyższe (10,5%).15 Taka rozbieżność w poziomie wykształcenia pomiędzy bezrobotnymi a pracującymi pozwala zatem zauważyć, że inwestycja
w edukację buduje atrakcyjność i daje przewagę konkurencyjną gospodarstwa domowego na rynku pracy. Należy nie
zapominać, że kapitał ludzki i wiedza buduje kapitał intelektualny organizacji a gospodarka oparta na wiedzy jest
zasadniczym celem współczesnych gospodarek.

Podsumowanie
Inwestowanie jest podstawowym czynnikiem wzrostu
i rozwoju gospodarczego, jest także głównym sposobem na
powiększanie kapitału (przedsiębiorstwa) i majątku (gospodarstwa domowe). Inwestowanie wymaga wiedzy i techniki. Z inwestowaniem, zarówno w ujęciu publicznym, jak
i prywatnym, związane są nieodłącznie dwie niewiadome:
czas wydatkowania i oczekiwania środków finansowych
oraz skala korzyści.

15

Zob. Mały rocznik statystyczny, (2011), Warszawa: GUS, s. 239.
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Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa
odpowiedzialnego społecznie
The Role of Stakeholders in the Development
of the Socially Responsible Company

Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania:
„Jaka jest rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie?” i „W jaki sposób zaangażować interesariuszy w realizację projektów opartych na wartościach CSR?”.

Wstęp
Działalność współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących na turbulentnym rynku globalnym, coraz częściej
jest oceniana przez konsumentów w kontekście jej użyteczności społecznej. Przedsiębiorcy pragnący osiągać trwałą
przewagę konkurencyjną są zmuszeni do budowania strategii firm w oparciu o sieć pozytywnych powiązań społecznych – międzyludzkich i instytucjonalnych. Funkcjonowanie
owej sieci ma charakter dwustronny – zarówno przedsiębiorstwo, jak i jednostki zainteresowane jego działalnością
(interesariusze), mają względem siebie określone oczekiwania. Przedsiębiorcy pragną, by ich firmy generowały
zyski, natomiast interesariusze pragną, by przedsiębiorcy
uwzględniali ich interesy w swych działaniach. Coraz częściej interesariusze oczekują także, że przedsiębiorcy będą
prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny, a przy tym
aktywnie zaangażują się w życie społeczności, w obrębie
której prowadzą swą działalność.

Wprowadzenie do koncepcji Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu
Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, znana jako CSR (ang. Corporate Social Resposibility), to zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych
i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz
wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko (www.
mg.gov.pl 2012). Oznacza to, że społeczna odpowiedzialność biznesu polega na dobrowolnym przestrzeganiu przez
34
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przedsiębiorstwa zasad etyki, eliminowaniu negatywnego
oddziaływania na społeczeństwo i środowisko naturalne,
a także na maksymalizowaniu pozytywnego wpływu na
otoczenie oraz na uwzględnianiu, już na etapie budowania
strategii, oczekiwań różnych grup interesariuszy (Szumiak
2009).
Chociaż korzenie koncepcji CSR sięgają do czasów
starożytnych, to jednak pojęcie „społecznej odpowiedzialności” zyskało na popularności dopiero w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku – głównie w Stanach Zjednoczonych,
Japonii i w Europie Zachodniej. Aktualnie, za sprawą globalnego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2007
roku – społeczna debata na temat znaczenia i zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstw nasila się. W rezultacie
koncepcja CSR z wolna zyskuje uznanie również na rodzimym rynku, pomimo nieprzemijających kontrowersji wokół
pobudek podejmowania inicjatyw w tym obszarze przez
przedsiębiorstwa.
Wzrost zainteresowania koncepcją budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu wiąże się z kilkoma czynnikami. Przede wszystkim, związany jest on z rozwojem
idei zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako proces
nakierowany na zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w taki sposób, by te same dążenia mogły
realizować przyszłe generacje (Bachnik 2012). Propagowaniu zachowań odpowiedzialnych społecznie sprzyja także
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, domagającego się
zwiększenia znaczenia praw człowieka, równouprawnienia,
właściwych stosunków pracy, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ochrony konsumentów czy ograniczania wpływu działalności gospodarczej na środowisko
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(www.mg.gov.pl 2012). Ogromne znaczenie dla wzrostu
zainteresowania koncepcją CSR ma także postępujący proces globalizacji, który – poprzez kurczenie przestrzeni społecznej i nasilenie przepływu informacji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii – wymusza przestrzeganie przez
przedsiębiorców dobrych praktyk biznesowych pod groźbą
utraty dobrej reputacji firmy.
W tym sensie można stwierdzić, że to zachowania konsumentów i ich oczekiwania względem posunięć firmy mają
zasadnicze znaczenie dla realizacji inicjatyw z zakresu CSR.

Najważniejsze obszary działań CSR, to (Paliwoda-Matiolańska 2009):

• działania adresowane do pracowników (relacje z pracownikami);

• działania na rzecz środowiska naturalnego (środowisko);

• działania skierowane na rynek (uczciwe praktyki rynkowe);

• działania adresowane do społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i rozwój).

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie najistotniejszych inicjatyw z obszaru CSR
Obszar CSR

Kluczowe zagadnienia w wybranym
obszarze CSR

Relacje
z pracownikami

zapewnienie prawa do godziwego
wynagrodzenia, sprawiedliwego
traktowania i niedyskryminowania ze
względu na płeć, poglądy, przynależność
rasową, itp.
zapewnienie prawa do godziwych
warunków pracy, bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników
zapewnienie prawa do informacji
o bezpieczeństwie i warunkach pracy
zapewnienie prawa wolności
w czasie wolnym od pracy, nietykalności,
uczestnictwa w decyzjach dotyczących
zatrudnienia

Środowisko

Uczciwe praktyki
rynkowe

Zaangażowanie
społeczne
i rozwój

ograniczenie zużycia surowców i energii
podnoszenie świadomości wpływu
działalności na środowisko naturalne
uwzględnienie założeń środowiskowych
na etapie projektowania innowacyjnych
produktów i technologii

walka z korupcją, defraudacją
i praniem brudnych pieniędzy
uczciwa konkurencja
poszanowanie prawa własności
promowanie odpowiedzialności społecznej

działania przyczyniające się do poprawy
jakości życia społeczeństwa
nawiązywanie partnerstw
na rzecz rozwoju

Obszar funkcjonalny
firmy powiązany
z obszarem CSR

Realizowane przez firmę zadania w wybranym
obszarze funkcjonalnym

zatrudnienie i zasoby
ludzkie

zapewnienie odpowiednich standardów i warunków
pracy oraz opieki zdrowotnej i socjalnej
rozwój zasobów ludzkich, szkolenia
dbanie o równowagę pomiędzy życiem
osobistym a zawodowym
przeciwdziałanie dyskryminacji

organizacja
i zarządzanie

zapewnienie sprawności struktur organizacyjnych
dbanie o wysoki poziom wsparcia informacyjnego
i przejrzystej komunikacji
stworzenie jasnych procedur obsługi klienta, czasu
realizacji usług, współpracy z dostawcami

usługi

zachowanie tajemnicy handlowej
praktyki antykorupcyjne

finanse i inwestycje

podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
nawiązywanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi

badania i rozwój

podejmowanie projektów mających pozytywny
wpływ na środowisko naturalne, odrzucanie projektów o wpływie negatywnym
uwzględnianie założeń środowiskowych na etapie
projektowania produktów i technologii

usługi

etyczna i rzetelna informacja na
temat świadczonych usług
uwzględnianie społecznych i ekologicznych aspektów
współpracy z kooperantami

finanse i inwestycje

stosowanie przejrzystych praktyk rachunkowych
nadzór i kontrola nad firmą

marketing

marketing społeczny i etyczny
przejrzysta komunikacja marketingowa
ze wszystkimi interesariuszami
ochrona danych osobowych

finanse i inwestycje

efektywne wykorzystanie dostępnych
zasobów (w tym finansowych)
analiza długofalowych konsekwencji
podjętych inwestycji

badania i rozwój

prowadzenie działalności B+R nastawionej
na poprawę jakości życia
zwiększenie liczby posiadanych certyfikatów,
w tym jakości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Ch. Beck, s. 109.
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Zainteresowanie ideą społecznej odpowiedzialności
biznesu – przejawiane zarówno przez organizacje państwowe, publiczne i prywatne, jak również przez konsumentów
i pracowników przedsiębiorstw - ukazuje nie tylko główne
problemy ekonomiczno-społeczne współczesnej gospodarki globalnej, ale też wskazuje na kierunek przyszłego
formowania się relacji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.

W myśl bardziej rozbudowanej klasyfikacji, również
uwzględniającej typy relacji zachodzących między interesariuszami a przedsiębiorstwem, można wyróżnić następujące grupy interesariuszy (Paliwoda-Matiolańska 2009):

Wprowadzenie do koncepcji interesariuszy

• interesariusze kontraktowi, którzy są związani z przedsiębiorstwem formalnymi stosunkami, opartymi na
kontraktach (np. klienci, dostawcy, konkurenci, sojusznicy);

Koncepcja interesariuszy (ang. stakeholders), sformułowana w 1984 roku przez R.E. Freemana, odnosi się do
jednostek lub grup, które mogą wpływać na działania organizacji lub podlegają wpływowi działań podjętych przez
organizację (Paliwoda-Matiolańska 2009). Oznacza to, że
przedsiębiorstwa, funkcjonujące na rynku, są powiązane
wieloma zróżnicowanymi relacjami z pozostałymi uczestnikami rynku.
W literaturze znajduje się wiele rodzajów klasyfikacji
interesariuszy. W myśl klasyfikacji interesariuszy, zaproponowanej przez wspomnianego R.E. Freemana, wyróżnia
się: interesariuszy wewnętrznych, którzy są członkami organizacji, wobec czego mogą uczestniczyć w realizacji projektów wdrażanych przez firmę (Grzeszczyk 2006) i mają
bezpośredni udział w jej sukcesie (Grucza 2012), oraz interesariuszy zewnętrznych, którzy nie są członkami organizacji, a ich oddziaływanie na przedsiębiorstwo ma znaczenie
bardziej reprezentacyjne, niż bezpośrednie (Grucza 2012),
lecz – będąc pod wpływem projektu – korzystają z jego
efektów (Grzeszczyk 2006). Poszczególne grupy, wchodzące
w skład omówionej klasyfikacji interesariuszy, przedstawiono na rysunku 1.

• interesariusze substanowiący, którzy współtworzą
przedsiębiorstwo poprzez zaangażowanie własnego
kapitału lub pracy (np. akcjonariusze, właściciele, pracownicy);

• interesariusze kontekstowi, którzy oczekują od przedsiębiorstwa zaangażowania w projekty społeczne
i ekologiczne.
Co istotne, wszyscy interesariusze mają mniejszy lub
większy wpływ na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Wpływ interesariuszy na tworzenie
wartości przedsiębiorstwa
Każde przedsiębiorstwo współpracuje z określonymi grupami interesariuszy, a motorem podejmowania
obustronnej współpracy jest chęć uzyskania efektu synergii, czyli wytworzenia większej wartości od tej, jaką podmioty uzyskałyby działając indywidualnie. Innymi słowy,
podmioty rozpoczynające współpracę pragną osiągać dzięki niej wymierne korzyści.
Nadrzędnym celem funkcjonowania większości przedsiębiorstw jest wzrost wartości dla właścicieli, a jego osiąganie wynika w dużej mierze z dostarczania odpowiedniej
wartości wszystkim interesariuszom (de Wit, Meyer 2007).

Rysunek 1. Klasyfikacja interesariuszy
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Wierzyciele
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Klienci
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Związki zawodowe

Udziałowcy

Organizacje
pozarządowe

Akcjonariusze
Dostawcy

Społeczność lokalna
Władze lokalne
i państwowe
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Zależność występująca między przedsiębiorstwem i interesariuszem, a tworzenie wartości

Wartość przedsiębiorstwa

A

B
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D

Przedsiębiorstwo
Wartość interesariusza

Źródło: opracowanie własne na podstawie Downar W., (2005), Mechanizmy wartościotwórcze w systemie transportowym – zarys
problematyki, „Przegląd komunikacyjny”, nr 10, s. 180.

Z kolei wartościami pożądanymi przez interesariuszy
są m.in.:
• w przypadku klientów – wysoka jakość produktów/
usług, niska cena produktów/usług, innowacyjność
i niepowtarzalność produktów/usług, uczciwe traktowanie, wygoda/dostępność;
• w przypadku akcjonariuszy – wysoki kurs akcji, wypłata
dywidendy na wysokim poziomie;
• w przypadku dostawców – stabilność współpracy, satysfakcjonujący poziom cen rynkowych, rozsądek wobec terminów płatności, finansowa stabilność, wielkość
obrotów;
• w przypadku pracowników – wysokie zarobki, bezpieczeństwo zatrudnienia, zapewnienie opieki socjalnej,
przestrzeganie praw pracowniczych, szacunek, możliwości rozwoju;
• w przypadku regulatorów – angażowanie się w projekty społeczne, dobroczynne i edukacyjne prowadzone/
rekomendowane przed regulatorów;
• w przypadku społeczności lokalnej – aktywność przedsiębiorstwa w sferze szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności;
• w przypadku dziennikarzy – równe traktowanie,
transparentność, szybkość reakcji, profesjonalizm;
• w przypadku grup nacisku – realizacja własnych celów;
• w przypadku partnerów/sojuszników – preferencyjne
warunki współpracy, pierwszeństwo we współpracy.

Oznacza to, że współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem i jego interesariuszami ma charakter dwustronny
– przedsiębiorstwo oddziałuje na wartość poszczególnych
interesariuszy, a interesariusze wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Ponadto, poszczególni interesariusze, powiązani siecią rozmaitych relacji, oddziałują wzajemnie na swoją
wartość, co obrazuje rysunek 2.
Przedsiębiorstwo, które pragnie generować wartość
dodaną, powinno dążyć do spełniania oczekiwań wielu
interesariuszy jednocześnie, ponieważ im więcej potrzeb
interesariuszy będzie ono zaspakajać, tym wyższa będzie
nowotworzona wartość przedsiębiorstwa. Nowotworzona
wartość składa się z dwóch elementów (Downar 2005):
• wartości, jaką prezentuje firma i jej produkty w oczach
klientów;
• wartości tworzonej z punktu widzenia właścicieli
przedsiębiorstwa.
Tworzenie nowej wartości, uwzględniającej oba elementy, powinno być wpisane w długofalową strategię
przedsiębiorstwa w postaci misji oraz innych, niższych rangą, celów organizacji (Downar 2005). Jedynie misja dobrze
osadzona w pragnieniach interesariuszy zwiększa stabilność
organizacji w otoczeniu, zwiększa kontrolę nad zmiennymi okolicznościami i warunkami działania, a także rozwija
kompetencje przedsiębiorstwa (Susnien 2008), co obrazuje
rysunek 3.

Rysunek 3. Proces kreowania misji przedsiębiorstwa
Analiza
interesariuszy
Potencjalne
cele ﬁrmy

Skonkretyzowane
cele

Misja

Cele

Kultura
organizacyjna

Strategia
jakości

Źródło: Lynch R., (2003), Corporate Strategy, London: Prentice Hall/Financial Times, s. 422.
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Zarząd przedsiębiorstwa, pragnący stworzyć misję
adekwatną do oczekiwań wszystkich interesariuszy, musi
w sposób świadomy budować z nimi relacje. Im silniejsze
będą relacje między przedsiębiorstwem a interesariuszami,
tym gęstsza będzie sieć powiązań między nimi i w efekcie,
wyższe będą tzw. korzyści sieci (Niedzielski 2005).
Należy przy tym pamiętać, że na działalność przedsiębiorstwa wpływają bardzo różne grupy interesariuszy,
których interesy niejednokrotnie nie są zbieżne, a wręcz
pozostają sprzeczne (Downar 2005), wobec czego wartość
docelową należy pojmować jako wypadkową wartości dla
właściciela, klienta oraz innych interesariuszy.

Model wdrażania inicjatyw z zakresu
CSR w przedsiębiorstwie
Zaplanowanie inicjatyw z obszaru CSR wydaje się być
znacznie łatwiejsze, niż przełożenie ich na konkretne działania i wdrożenie ich w długofalową strategię firmy. Proces
wdrażania strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
powinien być oparty na modelu PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act) autorstwa W.E. Deminga.
Proces wdrażania koncepcji CSR w firmach składa się
z czterech, tworzących cykl, etapów, które przedstawiono
na rysunku 4.
W ramach pierwszego etapu – nazwanego Planuj – Zarząd firmy musi określić kontekst biznesowy CSR dla przedsiębiorstwa, a także ustalić, co rozumie pod pojęciem „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” i jakie działania zostaną
uznane za odpowiedzialne przez wszystkich interesariuszy
firmy. Ponadto, Zarząd musi zdefiniować obszary tematyczne, których realizacji pragnie się podjąć oraz przeprowadzić
rzetelną analizę interesariuszy, obejmującą:
• identyfikację interesariuszy, czyli rozpoznanie wszystkich interesariuszy, na których przedsiębiorstwo ma
wpływ oraz tych, którzy wpływają na działalność przed-

siębiorstwa. W tym celu Zarząd musi sporządzić listę
możliwych interesariuszy przedsiębiorstwa, korzystając
z technik: obserwacji, analizy dokumentacji, wywiadów
z pracownikami i podmiotami spoza przedsiębiorstwa;
• określenie siły oddziaływania interesariuszy na przedsiębiorstwo, poprzez: ustalenie rodzaju siły oddziaływania interesariuszy (np. siły głosowania, siły ekonomicznej, siły politycznej lub siły prawnej) (Lavrence,
Weber 2008) lub zastosowanie zestawu wskaźników
o charakterze opisowym (np. liczba zwycięstw, dostęp
do źródeł wiedzy, reputacja, reprezentacja, konsekwencja, symbole władzy i podstawa roszczeń w stosunku do przedsiębiorstwa) (Miroński 2000);
• określenie znaczenia interesariuszy dla przedsiębiorstwa, które polega na ocenie możliwości realizacji
strategii przez przedsiębiorstwo bez udziału danego
interesariusza. Interesariusze o największym znaczeniu
dla przedsiębiorstwa to podmioty, bez których przedsiębiorstwo nie może realizować zamierzonej strategii
lub jej realizacja jest bardzo utrudniona (np. kluczowi
klienci lub pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach).
Poprawnie sporządzona analiza interesariuszy pozwala na określenie rzeczywistych relacji zachodzących
między interesariuszami a przedsiębiorstwem, a co za tym
idzie – pozwala stwierdzić, jaki układ władzy występuje
w przedsiębiorstwie, i w jaki sposób poszczególni interesariusze będą na nie oddziaływać. Następnie Zarząd musi
nawiązać dialog z interesariuszami w celu poznania ich
opinii na temat pozytywnych oraz negatywnych praktyk
w działalności organizacji, a także ustalenia wspólnych
obszarów CSR, które są najbardziej istotne dla organizacji
i interesariuszy oraz obszarów, w których dają się zaobserwować różnice priorytetów. Przedsiębiorstwo powinno
prowadzić systematyczny dialog z kluczowymi interesariuszami za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych, np.

Rysunek 4. Etapy wdrażania inicjatyw z zakresu CSR w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mg.gov.pl/ [23.10.2012].
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osobistych spotkań, paneli interesariuszy, obrad zespołów
doradczych, poprzez stronę www, fora dyskusyjne, media społecznościowe. Efektem rozmów z interesariuszami
powinna być dogłębna analiza obszarów CSR pod kątem
zaangażowania interesariuszy oraz rozbieżności interesów
obydwu stron. Na koniec kadra zarządzająca musi ocenić
ryzyko i szanse na powodzenie wybranych inicjatyw.
W drugim etapie wdrażania idei CSR w firmie – nazwanym Wdróż – Zarząd musi ustalić i zatwierdzić niezbędne
cele, działania i zasady polityki zrównoważonego rozwoju
oraz kierunki doskonalenia określone dla przedsiębiorstwa.
Następnie powinien określić procedury zarządzania CSR,
przeprowadzić nadzór nad konkretnymi procesami i podjąć
działania zapobiegawcze oraz korygujące w przypadkach,
gdy zaplanowane efekty nie zostały osiągnięte. Czynnością
wieńczącą drugi etap wdrażania idei CSR w firmie jest przekazanie interesariuszom informacji na temat ustalonych celów i osiągniętych wyników.
W trzecim etapie – nazwanym Sprawdź – ma miejsce
tzw. zakorzenienie systemu. Zarząd musi stale monitorować wyniki podejmowanych działań, podejmować działania zapobiegawcze i korygujące, przeprowadzać audyty

wewnętrzne i kontynuować dialog z interesariuszami.
W czwartym etapie – nazwanym Doskonal – następuje
monitorowanie realizacji celów i rozwoju, ciągła aktualizacja oceny szans i ryzyka oraz ocena poziomu skuteczności
wdrożonego systemu i przyjętej polityki.
Na każdym etapie wdrażania idei CSR w firmie należy
dbać o odpowiednie relacje z interesariuszami – odchodząc od paradygmatu „zaufaj nam” pochodzącego od firm,
poprzez paradygmat „pokaż nam” wysuwany przez interesariuszy, do integracyjnego modelu „zaangażuj nas” (por.
Gruca 2012). Paradygmat „zaufaj nam” opiera się na komunikowaniu z interesariuszami poprzez jednokierunkowe
kanały w celu rozpowszechniania informacji. Z kolei paradygmat „pokaż nam” polega na gromadzeniu informacji lub
porad od interesariuszy i uwzględnianie tych poglądów przy
podejmowaniu decyzji. Natomiast paradygmat „zaangażuj
nas” zapewnia zaangażowanie obu stron, konieczne do
osiągnięcia ogólnych założeń partnerstwa i uzyskania efektu synergii. Proces kreowania relacji opartych na partnerstwie przebiega w sposób ciągły, a pojedynczy cykl kreacji
można przedstawić jako sekwencję kolejno następujących
po sobie etapów zaprezentowanych w tabeli 2.

Tabela 2. Przewodnik kreowania relacji z interesariuszami
Etap

Zadania

Narzędzia/Metody

Rezultaty

Kreowanie
założeń

ocena tworzenia relacji jako działania
strategicznego, przegląd i udoskonalenie
społecznej misji, wartości
komunikacja zobowiązań

strategiczne sesje plenarne z wyższym
kierownictwem
partycypacja pracowników
sesje dialogowe z personelem

podejmwoanie decyzji z uwzględnieniem
wpływu na relacje z interesariuszami
stworzenie grupy ds. relacji, zaktualizowana misja, świadomi i zaangażowani
pracownicy

Uzgodnienia
wewnętrzne

ocena organizacyjnej gotowości
identyfikacja luk i braku konsekwencji
w działaniu, ocena systemu i struktury
wdrożenie koniecznych zmian

ankietowanie pracowników
przegląd systemów
procesy partycypacji załogi dla ułatwienia
wprowadzenia zmian

oceny pracowników
udoskonalone systemy ułatwiające
budowanie relacji
wyjaśnione zobowiązania

Strategia
rozwoju

przegląd, ocena istniejących relacji
benchmarking najlepszych rozwiązań
w kwestii budowy i utrzymania relacji
spotkania z interesariuszami
zredefiniowanie celów i przygotowanie
strategii, założenie wewnętrznych struktur dynamiczne planowanie

kwestionariusz do przeglądu i oceny relacji
warsztaty grupy ds. relacji z interesariuszami, przegląd (bieżące śledzenie) otoczenia
nieformalny dialog z interesariuszami
spotkania z grupami interesariuszy

raport o stanie relacji
wprowadzenie „najlepszych praktyk”
zidentyfikowanie priorytetów
zrozumienie punktu widzenia
i potrzeb partnerów, wyklarowane cele
uformowane zespoły interesariuszy
zapisane strategie i plany dzialania

Budowanie
zaufania

wymiana informacji, określenie oczekiwań i perspektyw działania
określenie wspólnych celów
rozwój struktur organizacyjnych
wyjaśnienie ról oraz odpowiedzialności
opracowanie i wprowadzenie „pierwszego projektu”, zidentyfikowanie obszaru
problemów i ich rozwiązanie
zapewnienie dostępności zasobów

spotkania „twarzą w twarz”
system informacji on-line (np. kontakt
mailowy), warsztaty
eksperymentalne spotkania (oryginalne
wydarzenia, np. wyjazdy integracyjne,
imprezy sponsorowane dla interesariuszy)
dialog, postanowienia dotyczące sposobu
rozwiązywania konkretnych problemów

dostęp do większej bazy danych
zwiększone zaufanie
wspólny „język” i wizja współdziałania
bardziej zintegrowane relacje pomiędzy
podmiotami
innowacyjne rozwiązania
wzrost reputacji organizacji, które
skutecznie zrealizowały „pierwszy projekt”

Ewaluacja

zaprojektowanie oraz przeprowadzenie
auditu interesariuszy
celebracja sukcesu
uczenie się na błędach

audit interesariuszy
system wewnętrznego dialogu

wyważony wpływ organizacji na budowanie relacji, uruchomienie stałych kanałów
komunikacji, wyrównanie wartości między
interesariuszami, a firmą

Powtarzanie

powtórzenie procedury
udoskonalenie procesu

warsztaty grupy ds. relacji, konsultacje
z członkami zespołów interesariuszy

ciągłe doskonalenie relacji

Źródło: Svendsen A., (1998), The stakeholder strategy: Profiting from collaborative business relationships, San Francisco:
Berrett-Koehler Publishers, s. 66.
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Odpowiednio ukształtowane, trwałe i pozytywne
związki przedsiębiorstwa z interesariuszami wpływają bezpośrednio bądź pośrednio na (Jędralska, Kosiń 2007):
• wzrost wartości firmy;
• obniżenie kosztów działania;
• redukcję niepewności i ryzyka;
• przyrost kapitału wiedzy.

Sposoby angażowania interesariuszy
w inicjatywy z obszaru CSR
Proces wdrażania inicjatyw z zakresu CSR w firmie będzie przebiegał bez większych zakłóceń, jeśli Zarząd przekona do udziału w nich wszystkich interesariuszy. Chodzi przy
tym zarówno o zdobycie wsparcia ze strony inwestorów
i kadry zarządzającej, jak i o autentyczne zaangażowanie
po stronie grup pracowniczych i klientów (Bachnik 2012).
W celu autentycznego zainteresowanie pracowników
projektami CSR należałoby wprowadzić w przedsiębiorstwie mechanizm służący do określania ich potrzeb i oczekiwań względem społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa. Po zdiagnozowaniu owych potrzeb Zarząd mógłby
zaproponować następujące rozwiązania (zgodne z owymi
potrzebami):
• powołanie pełnomocnika ds. odpowiedzialności społecznej, który przeprowadzałby konsultacje z pracownikami, podczas których formułowaliby oni swoje oczekiwania odnośnie zaangażowania społecznego firmy,
a także odpowiadałby on za organizację wymyślonych
inicjatyw i komunikowanie potrzeb pracowniczych Zarządowi firmy;
• wspólne określanie celów społecznych, na jakie przeznaczane będą środki finansowe (np. dofinansowanie
szkół lub małych klubów piłkarskich, których członkami
są rodziny pracowników);
• wsparcie inicjatyw, w które bezpośrednio zaangażowani są pracownicy firmy (np. mecenat kulturowy nad
twórczością pracowników);
• dodatki do systemu motywacyjnego za realizację działań w ramach wolontariatu pracowniczego (np. dodatkowe punkty w systemie kafeteryjnym, dodatkowy
urlop za działania społeczne, zniżki na „wczasy pod
gruszą”);
• zwiększanie poziomu wsparcia dla różnych inicjatyw
społecznych w zależności od ilości zaangażowanych
w nie pracowników (np. w charytatywnym biegu firma
przeznacza tym większą kwotę na wsparcie, im więcej
pracowników uczestniczy w biegu);
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• kontroling nad realizowanymi procesami w aspekcie
ich wpływu na społeczność/środowisko i realizowanie
działań zmierzających do odtworzenia stanu pierwotnego (np. informowanie pracowników o skali emisji
zanieczyszczeń produkowanych przez firmę, następnie
wskazywanie działań równoważących ten wpływ oraz
wspólna realizacja owych działań, np. sadzenie odpowiedniej ilości drzew);
• zachęcanie do partycypacji pracowników w interesujących ich przedsięwzięciach poprzez stworzenie
nagrody „społecznik miesiąca” i „społecznik roku”
(nagradzanie pracowników za zaangażowanie w organizowanie zbiórek na rzecz Domów Dziecka, schronisk
dla zwierząt itp.).
Znaczącym wsparciem dla przedsiębiorstw, podczas
angażowania interesariuszy w inicjatywy z obszaru CSR, są
międzynarodowe standardy z serii AA1000. Seria standardów AA1000 składa się z trzech standardów, które wspierają firmę na różnych etapach zarządzania relacjami z interesariuszami, a mianowicie (Ćwik 2010):
• Standard Zasady Odpowiedzialności (AA1000APS),
który określa trzy zasady związane z zarządzaniem
relacjami z interesariuszami, tj. Włączania, Istotności
i Odpowiadania;
• Standard Zaangażowanie Interesariuszy (AA1000SES),
przedstawiający, jak powinien wyglądać proces angażowania interesariuszy;
• Standard Weryfikacja (AA1000AS), który określa, w jaki
sposób należy prowadzić weryfikację, zapewniającą wiarygodność realizowanych działań oraz raportu
zrównoważonego rozwoju.
Z jednej strony, standardy wskazują na prawo interesariuszy do wyrażania własnych opinii na temat kluczowych
zadań realizowanych przez przedsiębiorstwa, a także na
konieczność ustanowienia zasad komunikacji z interesariuszami dla zapewniania ich udziału w procesie zarządzania
przedsiębiorstwami. Z drugiej strony, standardy pozwalają
przedsiębiorstwom prowadzić działania z myślą o ich efektywności, co maksymalizuje korzyści, jakie firmy wynoszą
z angażowania interesariuszy. W efekcie, standardy wymuszają na przedsiębiorstwach uznanie faktu, że odpowiadają
one za wyniki swoich działań przed interesariuszami, którzy
powinni brać czynny udział w znajdowaniu rozwiązań problemów dotyczących tych działań (Ćwik 2010).
O konieczności autentycznego zainteresowania pracowników projektami CSR, osadzeniu ich w zrozumiałym
kontekście, klarownym wyjaśnieniu misji, przekuciu ambit-
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nych celów na zadania możliwe do ukończenia przez jednostki, nie trzeba przekonywać (Bachnik 2012). Pracownicy,
którzy angażując się w realizację postawionych przed nimi
celów będą zaspakajać własne potrzeby społeczne, staną
się wzorcem dla innych grup interesariuszy.

Traktując model CSR jako proces stopniowego doskonalenia należy opartą na nim strategię traktować jako inwestycję, a nie wyłącznie jako koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo (Filek 2006).

Podsumowanie
Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, które
podczas tworzenia długofalowej strategii biorą pod uwagę
oczekiwania zarówno akcjonariuszy, jak i zarządzających,
pracowników, kooperantów, dystrybutorów czy organizacji rządowych i pozarządowych są często znacznie bardziej
zyskowne od przedsiębiorstw niedbających o ten aspekt
w swoim modelu biznesowym (Stalmach 2005).
Wdrożenie koncepcji CSR w przedsiębiorstwie, zgodnej
z oczekiwaniami interesariuszy, niesie ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji. Z punktu widzenia Zarządu za korzystne można uznać (Jabłoński, Jabłoński 2008):
• wzrost wartości wynikający z korzyści dla przedsiębiorstwa, tj. umów zawartych z interesariuszami (np.
atrakcyjne umowy z pracownikami, systemy premiowe,
działalność filantropijna);
• wzrost wartości wynikający z długookresowych relacji
z interesariuszami, w powiązaniu ze zwiększeniem siły
reputacji i marki, w oparciu o strategiczny marketing
społeczny;
• wzrost wartości wynikający z wiedzy strategicznej
i operacyjnej o interesariuszach, wykorzystywanej na
potrzeby budowy przewagi konkurencyjnej (wiedza
o pracownikach, jego potrzebach i oczekiwaniach)
z wykorzystaniem baz wiedzy;
• wzrost wartości wynikający z wprowadzanych innowacji procesowych, produktowych, technologicznych, organizacyjnych dzięki wykorzystaniu kontaktów między
interesariuszami biznesowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, a także z informacji
zwrotnej od pracowników.
Wśród korzyści istotnych z punktu widzenia pracowników, którzy w koncepcji CSR zajmują szczególne miejsce,
można wymienić (Kaźmierczak 2009):
• wzrost satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy;
• wzrost przychylności pracowników firmy;
• uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, co
wpływa na podniesienie jakości i wydajności pracy;
• świadomość możliwości osiągnięcia w przyszłości korzyści finansowych, będących wynikiem redukcji kosztów wytwarzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
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Społeczna odpowiedzialność instytucji
parabankowych w Polsce
The Social Responsibility of Shadow Banking
Institutions in Poland

Artykuł podejmuje problem społecznej odpowiedzialności
instytucji parabankowych w Polsce. Poza aspektami prawnymi
funkcjonowania tych instytucji w naszym kraju i problemami związanymi z ich funkcjonowaniem, uwaga skupia się na wybranych
obszarach realizowania postulatu CSR przez Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo - Kredytowe.

Wstęp
Problem instytucji parabankowych i ich funkcjonowania w naszym kraju jest szeroko dyskutowany w kontekście działalności Amber Gold. Brak uregulowań prawnych
odnoszących się do funkcjonowania parabanków i mała
przejrzystość oferowanych przez nie usług powoduje, że
regulatorzy rynku finansowego coraz częściej wskazują na
konieczność podejmowania działań, których konsekwencją
byłoby unormowanie funkcjonowania tych instytucji.
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są wybrane problemy odnoszące się do sektora shadow banking
w Polsce. Spojrzenie na ten sektor od strony społecznej
odpowiedzialności biznesu powoduje, że oprócz problemów związanych z wymogami formalnymi i prawnymi,
które muszą zostać spełnione, żeby prowadzić działalność
finansową, zwraca się też uwagę na działania instytucji na
rzecz ochrony środowiska czy etycznego podejścia do prowadzenia biznesu. Społeczna odpowiedzialność instytucji
parabankowych zostanie tu ukazana na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych.

Instytucja zaufania publicznego
a instytucja parabankowa
Istotną cechą współczesnego rynku finansowego
jest pogłębiająca się korelacja pomiędzy wszystkimi jego
uczestnikami. Owa wzmacniająca się współzależność skut42

The article tackles the problem of social responsibility of
shadow banking institutions in Poland. In addition to the legal
aspects of the functioning of these institutions in our country and
the problems associated with them, the attention is focused on
the selected areas of the implementation of CSR postulates by
the Credit Unions.

kuje działaniem podmiotów w warunkach ryzyka związanego z uczciwym prowadzeniem biznesu przez instytucje
finansowe działające na rynku. Wraz ze wzrostem liczby
podmiotów zależnych, wzrasta poziom ryzyka, bowiem nigdy nie ma pewności, że aktywność jednych podmiotów
będzie korzystna dla innych. W związku z tym, wspólne,
niepewne działania podmiotów rynkowych muszą opierać
się na gruncie wzajemnego zaufania (Sztompka 2007).
Pozornie może się wydawać, iż zaufanie dotyczy wyłącznie takich nauk jak psychologia, teologia, socjologia
czy filozofia. Tymczasem problem zaufania nabiera coraz
większego znaczenia w szeroko pojętej ekonomii. Wiąże się
to m.in. z faktem, iż dzisiejsze, nowoczesne społeczeństwa
(ze względu na ich wysoki stopień złożoności) funkcjonują
w coraz szerszych obszarach niepewności i ryzyka (Sztompka 2007). Wzajemne zaufanie dotyczy zatem relacji między
ufającym a powiernikiem (Grudzewski 2007). Zbudowanie
relacji opartej na zaufaniu jest procesem długotrwałym, ale
nie zawsze stałym, bowiem utrata zaufania zwykle przebiega bardzo szybko, a jego odbudowa jest procesem niezwykle trudnym, czasem wręcz niemożliwym.
Wobec tego, zaufanie jest procesem nie tylko dynamicznym (zmiennym w czasie), ale przede wszystkim, procesem asymetrycznym (brak równości pomiędzy budową
i utratą zaufania) (Sztompka 2007). Ponadto, jak zauważa
Piotr Sztompka, zaufanie jest procesem dwukierunkowym,
a jego wysokość uzależniona jest od czynników subiektywnej i obiektywnej oceny (rys. 1) (Grudzewski 2007).
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Rysunek 1. Czynniki oceny poziomu zaufania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sztompka P., (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.

Zaufanie jest zatem fundamentem wszelkich relacji
w każdej podejmowanej działalności. Wobec tego nie bez
przyczyny coraz więcej podmiotów rynkowych wprowadza
koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Społeczna odpowiedzialność biznesu łączy konkurencyjność z etycznym zarządzaniem, czego efektem jest trwały
rozwój i dobrobyt społeczny (Argandoña 2009). Aktywność
gospodarcza, która podejmowana jest w oparciu o zasady
etyki prowadzi, do zwiększenia stopnia zaufania kooperantów nie tylko do samej instytucji, ale także poprzez działalność tej instytucji – potęguje wzrost poziomu zaufania do
całego systemu.
Prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście
odpowiedzialności polega głównie na dostrzeganiu potrzeb interesariuszy (Jagoda 2011). Ich potrzeby są zmienne
w czasie, wobec tego podstawą funkcjonowania koncepcji
jest aktywny dialog z interesariuszami, którego fundamentem jest prawo i zasada przejrzystości (Jastrzębska 2011).
Nadrzędnym celem społecznej odpowiedzialności biznesu
nie jest zatem maksymalizacja zysków i dążenie do wzrostu bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa, ale dążenie do
równowagi między interesami i potrzebami kluczowych
interesariuszy. Stąd też ideą tej koncepcji jest „poszukiwanie takich rozwiązań, które są społecznie odpowiedzialne,
ekologicznie przyjazne i jednocześnie ekologicznie wartościowe” (Jastrzębska 2011).
CSR powinna być fundamentem działalności instytucji
zaufania publicznego. Instytucja zaufania publicznego jest
szczególną formą działalności gospodarczej, która łączy
swoją działalność z dobrem publicznym. Swoistym dobrem
publicznym jest stabilny system finansowy.
Korzyść z wprowadzenia kultury zaufania do instytucji
finansowej, niewątpliwie pozytywnie wpływa na rozwój
potencjału społecznego, bowiem nieufność i podejrzliwość w stosunku do tej instytucji wzmacnia obawy przed

oszustwami, nadużyciami i nierzetelnością w całym systemie (Sztompka 2007).
System finansowy jest zatem zależny od zaufania publicznego, bowiem to właśnie od poziomu zaufania zależy
poziom powierzonych środków pieniężnych (Dobosiewicz
2009). W okresie perturbacji następuje odpływ środków
z określonej instytucji, a w skrajnych przypadkach nawet
z całego sektora finansowego (np. kryzys zaufania i brak
płynności w sektorze bankowym podczas zawirowań w latach 2008-2009).
Zatem odpowiedzialność instytucji funkcjonujących
w systemie finansowym powinna skłaniać do podejmowania skutecznych działań prowadzących do wzrostu poziomu
zaufania. Niewątpliwie takim działaniem będzie upublicznienie mechanizmów działania instytucji zaufania publicznego – jego norm i zasad działalności. Konkludując, należy
stwierdzić, iż wszystkie instytucje będące elementem systemu finansowego w ramach swojej działalności muszą łączyć
dbałość o prawo własności interesariuszy powierzających
im środki pieniężne z równoczesną troską o stabilność systemu finansowego (Pitera 2007).
Generalnie uważa się, że instytucja zaufania publicznego funkcjonująca w systemie finansowym podlega normom
ustawowym, ale jej aktywność w konfrontacji ze „zwykłą”
działalnością gospodarczą, poddana jest nieco odmiennej
procedurze (Pitera 2007). Najważniejszą rolę wśród wszystkich instytucji finansowych tworzących strukturę systemu
finansowego pełnią banki (bo posiadają dwie trzecie kapitałów całego systemu), w związku z czym używając terminologii „instytucje systemu finansowego”, najczęściej myśli
się o bankach (Dobosiewicz 2009: 43).
Nie tylko banki, ale wszystkie instytucje funkcjonujące
w ramach systemu finansowego, zobowiązane są przede
wszystkim do utrzymywania stabilności finansowej, czego
wymiarem jest przymus posiadania funduszy własnych (Bą43
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czyk 2005), utrzymywanie tajemnicy bankowej, podleganie
procedurom nadzorczym i kontroli publicznej, a w szczególności przestrzeganie regulacji dotyczących tworzenia oraz
organizacji instytucji bankowych (Sztompka 2007). Instytucje te dają także gwarancję odzyskania powierzonych im
środków.
Działalność instytucji zaufania publicznego, takich jak
banki, jest licencjonowana, bowiem podmioty te w Polsce
działają na mocy ustawy o Prawie Bankowym, regulującej
działalność bankową i precyzującej warunki powołania
banków oraz ich działalność. Uwarunkowania ustawowe
dotyczą przede wszystkim:
1. Minimalnego poziomu kapitału założycielskiego, którego wysokość nie może być niższa niż równowartość
w złotych 5 mln euro;
2. Dostosowania poziomu kapitału do skali podejmowanej
działalności oraz poziomu ryzyka;
3. Zobowiązania zarządzających bankiem do rękojmii
ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem (Ustawa
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997
Nr 140 poz. 939 z późn. zm.).
Licencjonowanie oznacza zwiększenie barier wejścia na
rynek niepowołanych podmiotów, które mogłyby zakłócić
ład systemowy, bowiem rozpoczęcie działalności związane
jest z wypełnieniem szeregu wymogów formalnych określonych w przepisach. Celem wprowadzenia obostrzeń dotyczących prowadzenia działalności bankowej jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów oraz wzrost zaufania do
całego systemu finansowego (Bączyk 2005: 29).
Niestety na rynku finansowym obok instytucji licencjonowanych, funkcjonują także inne instytucje prowadzące
działalność finansową, które nie podlegają procedurze licencjonowania. Są to instytucje zwane parabankami lub
instytucjami parabankowymi. Potocznie słowo „para-” jest
pierwszym członem wyrazów złożonych, który oznacza
„niby, prawie”, jednocześnie wyrażający podobieństwo do
drugiego członu wyrazów złożonych. Analogicznie, parabank oznacza „niby bank”, „prawie bank”. Zatem intuicyjnie można stwierdzić, iż parabankiem jest instytucja finansowa, wykonująca działalność bankową lub podobną do
bankowej, jednak nie posiadająca statusu prawnego banku.

Instytucje parabankowe w Polsce
- wybrane problemy
Instytucje parabankowe w Polsce to oprócz sektora
bankowego istotny element rynku finansowego. Ich działania jednak budzą wiele kontrowersji, co jest spowodowane
zakresem czynności, które mogą wykonywać, jak również
44

uregulowaniami, w oparciu o które działają, i przejrzystością ich funkcjonowania. W powszechnym odbiorze przez
instytucje parabankowe rozumie się instytucje niebędące
bankami, których podstawową działalnością jest udzielanie
pożyczek (Klein-Kaska 2011: 52). Zgodnie z jedną z węższych definicji za parabanki uznaje się instytucje, które nie
posiadają prawnego statusu banku, a gromadzą depozyty
i udzielają kredytów lub pożyczek. W ramach tej definicji do
instytucji parabankowych zalicza się podmioty prowadzące działalność depozytowo - kredytową, a także podmioty
wykonujące czynności sensu largo (Klein-Kaska 2011: 53).
K. Markowski z Biura Informacji Kredytowej wskazuje,
że parabanki w naszym kraju dzielą się na dwie podstawowe grupy (Markowski 2012: 54):
• firmy obsługujące klientów ze złą historią kredytową
w bankach,
• firmy, których klientami są osoby nieosiągające dochodów lub mające problem z ich udokumentowaniem.
Istotną kwestią jest konieczność posiadania wiedzy
na temat aktywności sektora instytucji parabankowych.
Inną istotną kwestią jest podtrzymanie odpływu klientów
z sektora bankowego do sektora shadow banking. Pomóc
temu powinno złagodzenie zapisów Rekomendacji T, zapowiadane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Uważa się
bowiem, że zapisy tej rekomendacji są zbyt rygorystyczne
i powodują odejście kredytobiorców do instytucji parabankowych. Przenoszenie się aktywności finansowej do
podmiotów niepoddanych regulacjom może spowodować
powstanie ryzyka systemowego, którego konsekwencją
będzie utrata stabilności w całym systemie finansowym
(Markowski 2012: 55).
Przykład spółki Amber Gold pokazał jak istotne jest,
żeby działalność instytucji parabankowych podlegała odpowiednim regulacjom. W związku z tym faktem Komitet
Stabilności Finansowej opracował szereg zaleceń odnoszących się do funkcjonowania tych instytucji. W Raporcie
wskazuje się, że instytucje parabankowe nie podlegają zapisom ustawy o Prawie bankowym i nie podlegają nadzorowi
KNF, co rodzi istotne zagrożenia dla klientów tych instytucji.
Ryzyko utraty powierzonych tym instytucjom środków wynika przede wszystkim z (Komitet Stabilności Finansowej...
2012):
1. Braku uregulowań prawnych w zakresie nadzoru finansowego nad działalnością instytucji,
2. Braku kapitału adekwatnego do skali prowadzonej działalności,
3. Braku wiarygodnego systemu gwarancji lub instytucji
gwarantujących wypłatę powierzonych środków,
4. Braku bieżącej i adekwatnej sprawozdawczości finansowej,
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5. Nieprzejrzystej struktury właścicielskiej oraz zarządczej,
oznaczającej brak możliwości ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie powierzonymi środkami,
6. Zespołu innych cech, które powinny być brane pod
uwagę, jako sygnały ostrzegawcze, przez osoby powierzające środki instytucjom innym niż banki:
a. Stopy zwrotu z powierzonych środków dużo wyższe
niż przeciętne,
b. Długi okres działania bez należytego nadzoru oraz
brak możliwości kontrolowania przez nadzór powiązanych instytucji,
c. Znamiona działania na niekorzyść spółki przez członków zarządu lub przez powiązane z nimi podmioty,
d. Bardzo wysokie oprocentowanie udzielanych kredytów.
Komitet Stabilności Finansowej wydał zalecenia odnoszące się do funkcjonowania instytucji parabankowych.
Mają one przede wszystkim sprawić, że działalność tych
instytucji będzie w większym stopniu kontrolowana przez
państwo. Kwestia nadzoru była już wcześniej szeroko dyskutowana w odniesieniu do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych. Bank Światowy w Raporcie pt.
„Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe w Polsce:
diagnoza oraz propozycje w zakresie regulacji i nadzoru”
wskazuje na to, że mimo niewielkiego znaczenia tych instytucji w całości aktywów sektora finansowego istnieje
konieczność objęcia ich nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Istniejący bowiem do tej pory nadzór sprawowany
przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową jest nieadekwatny ze względu na wzrost znaczenia
Kas w całym sektorze bankowym czy konfliktem interesu
między Kasą Krajową a zrzeszonymi w niej kasami (World
Bank 2012).
Zmiany w nadzorze nad Kasami zostały wprowadzone
Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo - kredytowych. Ustawa ta uregulowała
kwestie związane z działalnością Kas, takie jak: wydawanie
zgody na utworzenie Kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego, wydanie zgody przez KNF na powołanie prezesa
zarządu Kasy (co wydaje się szczególnie istotne w kontekście powołania na prezesa Amber Gold osoby skazanej
prawomocnym wyrokiem sądu i praktycznego braku odpowiedzialności i nadzoru w tej sprawie) czy bezpośredniego
nadzoru nad działalnością kas i Kasy Krajowej, i w konsekwencji przyznania KNF szerokich uprawnień nadzorczych.
Kwestią dyskusyjną pozostaje wciąż system gwarantowania
depozytów i objęcie depozytów gromadzonych w SKOK-ach
gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Rada Stabilności Finansowej wskazała również na ko-

nieczność zwiększenia kontroli przez służby skarbowe i służby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nad podmiotami, które znajdują się na liście ostrzeżeń publicznych
publikowanych przez KNF. Na liście tej znajduje się 29 podmiotów wykonujących czynności bankowe bez zezwolenia
(stan na październik 2012). Komitet Stabilności Finansowej
formułuje również inne zalecenia, m.in. możliwość stosowania sankcji wobec podmiotów nieskładających w terminie sprawozdań finansowych, brak możliwości reklamy dla
podmiotów znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych
czy podjęcie działań edukujących potencjalnych klientów
instytucji finansowych. Istotne działania powinny również
dotyczyć zwiększenia sankcji za wykonywanie czynności
bankowych bez zezwolenia (wymaga to zmiany w ustawie
o Prawie bankowym).
Podkreśla się, że instytucje parabankowe wykorzystują braki w regulowaniu tego sektora w naszym kraju. Według Deloitte firmy pożyczkowe udzielają rocznie pożyczek
o wartości 2-3 mld złotych. Właściciele tych firm unikają
również odpowiedzialności za łamanie zapisów ustawy
o Prawie Bankowym, poprzez odpowiednią konstrukcję
regulaminów i umów z klientami. Amber Gold sprzedawał
depozyty towarowe, co oznaczało, że za powierzone przez
klientów pieniądze firma ta miała nabywać określony towar
(złoto, platynę). Po okresie umownym Amber Gold sprzedawał towar i zwracał pieniądze wraz z odsetkami. Ten brak
przejrzystości, brak systemu gwarantowania środków i nieetyczne działania instytucji parabankowych wobec klientów, powodują, że konieczne są działania mające na celu
uregulowanie działalności instytucji shadow banking.

Społeczna odpowiedzialność instytucji
parabankowych na przykładzie Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo - Kredytowych
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe jako
instytucje o charakterze spółdzielni, czyli mające na celu
działanie na rzecz dobra wspólnego zrzeszonych w nich
członków, dużą uwagę przywiązują do działań dla różnych
grup interesariuszy. Działania te wyrażają się przede wszystkim we wdrażaniu kodeksów dobrych praktyk czy publikacji
raportu społecznej odpowiedzialności. Raport o społecznej odpowiedzialności został opublikowany w 2011 r. i jest
efektem przeprowadzenia w Kasie Krajowej SKOK tzw. audytu etycznego. Jako fundamenty systemu Kas wskazano
m.in. uczciwość, budowanie wzajemnego zaufania, kierowanie się roztropnością, troskę o los członków zrzeszonych
w Kasach czy odpowiedzialność za sprawy wspólne (Raport
społecznej odpowiedzialności do roku 2011 2012).
Odnosząc się do problemu społecznej odpowiedzial45
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ności biznesu w 2008 r. przyjęto Kodeks Dobrych Praktyk
i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych. Kodeks odnosi się do takich kwestii, jak:
• zasady działania systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych,
• obowiązki spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych wobec swoich członków,
• zasady działania spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych,
• zasady dobrego zarządzania spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową.
Na uwagę zasługują normy etyczne, które wprowadza
Kodeks. Wskazują one, że działalność SKOK-ów ma być
prowadzona zgodnie z prawem, opierać się na uczciwości
i wzajemnej współpracy. Istotny jest również fakt działania
Kas na rzecz świadomego korzystania przez ich klientów
z usług finansowych. Postulat ten ma być realizowany przez
ochronę klientów przed podejmowaniem ryzyka finansowego i podejmowania działań zmniejszających ryzyko wypłacalności klientów.
• Krajowa Kasa Oszczędnościowa deklaruje również
chęć podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Przejawiają się one m.in.
w (Strategia Środowiskowa … 2012):
• popularyzacji działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
• monitorowaniu przepisów w zakresie dbania o środowisko naturalne i dostosowywaniu swojej działalności
do tych przepisów,
• informowaniu o działaniach na rzecz środowiska naturalnego w publikowanych raportach,
• powołaniu Doradcy Kasy Krajowej ds. zrównoważonego rozwoju.
KSKOK deklaruje również podjęcie konkretnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego,
takich jak: ograniczenie poboru wody i prądu, segregowanie odpadów, utylizacji zużytego sprzętu komputerowego,
oszczędności zużycia papieru, dążeniu do wykorzystania
materiałów pochodzących z recyklingu (Polityka Środowiskowa KSKOK… 2012).
Kolejnym problemem odnoszącym się do działania
SKOK-ów i innych instytucji parabankowych są ich obowiązki informacyjne wobec klientów. SKOK-i mają obowiązek
przekazywania swoim klientom m.in. wzorców umownych
dotyczących oferowanych usług przed podpisaniem umowy oraz rzetelnego informowania klientów o oferowanych
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usługach, w szczególności możliwych ryzykach, kosztach
usług (prowizjach, opłatach, odsetkach), czy procedurach
odstąpienia od umowy. Wymogi dotyczące obowiązków informacyjnych wobec klientów wynikają, nie tylko z Kodeksu
dobrych praktyk, ale również z ustawy o funkcjonowaniu
spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. Odnosi się to m.in. do stosowania zapisów ustawy o kredycie
konsumenckim, w przypadku udzielania przez kasy takiego
kredytu. Ustawa ta wskazuje na obowiązki informacyjne
instytucji udzielającej kredytu, a odnoszące się m.in. do:
• całkowitego kosztu kredytu (uwzględniającego odsetki,
opłaty, prowizje, marże),
• wysokości stopy procentowej i rzeczywistej rocznej
stopy procentowej,
• całkowitej kwoty do zapłaty z tytułu zaciągniętego
kredytu (Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715. z późn.
zm.).
Na uwagę zasługuje również przyjęcie przez Krajową
Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i jej zasady. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe dużą wagę przywiązują również
do kwestii związanych z polityką zasobów ludzkich, m.in.
poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, możliwości rozwoju zawodowego, m.in. poprzez
system szkoleń i możliwości podjęcia studiów związanych
z zawodem. SKOKI wdrożyły również Pracowniczy Program
Emerytalny.

Podsumowanie
Działalność instytucji parabankowych w Polsce jest nadal nieuregulowana w dostatecznym stopniu. Brak minimalnych wymogów wobec założycieli tych firm, jak również
brak nadzoru nad ich działalnością powoduje, że sektor
shadow banking jest bardzo mało przejrzysty. Jedną z grup
instytucji parabankowych w Polsce, których działalność została uregulowana, są Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo
- Kredytowe. Podlegają one regulacjom ustawy o działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych.
Zostały one również w październiku 2012 r. objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co pozwala być przekonanym, że ich działalność będzie bezpieczniejsza, a ochrona
interesów ich klientów zapewniona w większym stopniu.
Należy zwrócić uwagę, że SKOK-i realizują również postulaty społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez promowanie etycznego sposobu prowadzenia działalności.
Służyć ma temu opracowany i stosowany Kodeks dobrych
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praktyk. Na uwagę zasługują również działania podejmowane przez SKOK-i na rzecz ochrony środowiska, czy respektowanie praw człowieka.
Należy oczekiwać, że działanie instytucji parabankowych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu może
przynieść poprawę ich wizerunku i postrzegania przez społeczeństwo, co w powiązaniu z odpowiednimi prawnymi
uregulowaniami ich działalności, spowoduje unormowanie
funkcjonowania tych instytucji i pozytywnie wpłynie na stabilność sektora finansowego.
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Integracja europejska a zrównoważony
transport
The European Union Integration and
a Sustainable Transport

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych problemów ekologicznych związanych z działalnością
transportową, opis narzędzi oraz działań podejmowanych przez
Polskę oraz Unię Europejską w celu ograniczenia negatywnego
wpływu tej działalności na środowisko naturalne, a także ukazanie istoty i roli integracji europejskiej w drodze do zrównoważonego rozwoju.

The main aim of this paper is to presents primary ecological problems which are related to transport activity, and the
description of tools and operations undertaken by Poland and
European Union to reduce the negative impact of this activity
on the natural environment. Moreover this article presents the
role of the European integration on the way to the sustainable
development.

Spójność społeczno-gospodarcza

Idea zrównoważonego rozwoju stanowi nadrzędny,
globalny cel. Unia Europejska ma kluczową rolę w doprowadzeniu do rozwoju zrównoważonego w Europie oraz na
szerszej, globalnej scenie, gdzie wymagane jest szerokie
działanie międzynarodowe. Czym więc jest zrównoważony
rozwój? Najogólniej uważa się go za taki rozwój „…który
zapewnia realizację potrzeb obecnego pokolenia bez wywierania negatywnego wpływu na zdolność przyszłych pokoleń do spełnienia ich potrzeb” (Komunikat Komisji, Zrównoważona Europa… 2012). Uznaje się więc, że w długim
okresie rozwój gospodarczy, integracja społeczna i ochrona
środowiska powinny iść ramię w ramię.

Obszar Unii Europejskiej charakteryzuje się dwiema
odmiennymi cechami, które odzwierciedlają jego niespójność zarówno społeczną, jak i gospodarczą. Pierwszą
z nich – cenioną i postrzeganą jako fundament do dalszego
rozwoju – jest różnorodność kulturowa i narodowa. Drugą, uważaną za barierę na drodze do dalszej integracji, jest
zróżnicowanie warunków życia ludności (Kawecka-Wyrzykowska 2009). Na gruncie obaw rodzących się wraz z rozwojem kolejnych faz integracji europejskiej powstała polityka spójności Wspólnoty. Warunek integracji społecznej,
gospodarczej oraz terytorialnej regionów Wspólnoty z kolei
nie może zostać spełniony z pominięciem udziału działalności transportowej. Wynika to z roli transportu jako elementu towarzyszącego każdej aktywności ludzkiej. Zapewnia on
warunki działalności produkcyjnej oraz tworzy dostępność
społeczną i gospodarczą w przekroju terytorialnym (Wojewódzka-Król, Rolbiecki 2008). Cele polityki transportowej
oraz polityki spójności Wspólnoty wzajemnie się uzupełniają, sprzyjając optymalnemu rozwojowi Europy.
W Traktacie o Unii Europejskiej, który wszedł w życie
w 1993 roku, znajduje się zapis, że jednym z najistotniejszych celów Unii, obok unii gospodarczej i walutowej oraz
rynku wewnętrznego, jest spójność gospodarcza i społeczna. W marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska przyjęła strategię mającą na celu wzrost poziomu zatrudnienia
i przekształcenie Unii w „najlepiej prosperującą gospodarkę
świata do roku 2010”. Rada w Göteborgu uzupełniła tę strategię w czerwcu 2001 roku o zrównoważony rozwój.
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Narzędzia i działania Unii Europejskiej
związane z ideą trwałego
i zrównoważonego rozwoju
Głównym narzędziem określającym szczegółowe cele
oraz działania, zmierzającym przede wszystkim do osiągnięcia w pełni zrównoważonego rozwoju, a także pomagającym w wypracowywaniu odpowiednich wzorców jest
długoterminowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej (Wskaźniki zrównoważonego rozwoju… 2012).
Priorytety i cele rozwojowe UE zawarte są także
w wielu innych unijnych dokumentach strategicznych, m.in.
w (Wskaźniki zrównoważonego rozwoju… 2012):
• Dokumencie Strategia „Europa 2020” – powstałym
jako odpowiedź na rosnącą konkurencyjność gospoda-
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rek wschodzących (Chiny, Indie); przedstawia on wizję
społecznej gospodarki rynkowej, której głównymi założeniami są rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony
oraz integrację społeczną i terytorialną.
• Białych księgach – zawierających oficjalne propozycje
kierunków zmian wspólnej polityki, mających formę
politycznej deklaracji, choć nie są one wiążące.
• Zielonych księgach – obejmujących wąski fragment integracji UE, które mają na celu zapoczątkowanie dyskusji czy też konsultacji na tematy związane z danym
problemem, np. TEN-T: Przegląd polityki. W kierunku
lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej.
• Komunikatach Komisji Wspólnot Europejskich.
• Opiniach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Z uwagi na coraz mniej korzystne dla środowiska tendencje, gospodarcze i społeczne wyzwania, przed którymi
stanęła Unia Europejska (połączone z nowymi wyzwaniami
w zakresie konkurencyjności oraz nowymi zobowiązaniami
międzynarodowymi) – w strategii UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju wyodrębniono siedem głównych obszarów,
w których powinny nastąpić zmiany, aby osiągnąć trwały
rozwój i przypisano do nich cele.
Wśród wymienionych znalazły się (Odnowiona Strategia… 2012):
1. Zmiany klimatu i czysta energia – ograniczenie kosztów
i negatywnych skutków zmian klimatu, które obciążają
społeczeństwo i środowisko naturalne,
2. Zrównoważona konsumpcja i produkcja – propagowanie modeli zrównoważonej konsumpcji oraz produkcji,
3. Ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi
– poprawa gospodarowania zasobami oraz unikanie ich
nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki przynoszone przez ekosystemy,
4. Zdrowie publiczne – promowanie zdrowia publicznego
na równych warunkach oraz poprawa ochrony przed
zagrożeniami dla zdrowia,
5. Integracja społeczna, demografia i migracja – stworzenie zintegrowanego społeczeństwa poprzez uwzględnianie solidarności między- i wewnątrzpokoleniowej,
a także zapewnienie obywatelom stabilnej jakości życia, ponieważ jest to koniecznym warunkiem trwałego,
indywidualnego komfortu,
6. Wyzwania w zakresie globalnego ubóstwa i trwałego
rozwoju – aktywne propagowanie na całym świecie
trwałego rozwoju i dopilnowanie, by polityka zewnętrzna i wewnętrzna UE była zgodna z celami trwałego roz-

woju oraz z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii,
i wreszcie:
7. Zrównoważony transport – dopilnowanie, aby systemy transportowe spełniały gospodarcze, społeczne
i dotyczące środowiska potrzeby społeczeństwa, przy
jednoczesnej minimalizacji ich niepożądanego wpływu
na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne
(Odnowiona Strategia… 2012).
Zrównoważenie transportu jest istotne ze względu na
fakt, że transport jest ważnym czynnikiem współczesnej
gospodarki, bez którego nie mogły by być realizowane
cele Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
Dlatego też nie można wykluczyć tego istotnego czynnika
z życia gospodarczego i społecznego. Problemy środowiskowe związane z transportem są liczne i zróżnicowane. Na
tle tych problemów kluczem do polityki zrównoważonego
transportu wydaje się być podział zadań przewozowych,
czyli dążenie do racjonalnego z tego punktu widzenia udziału poszczególnych środków transportu w przewozach.

Problemy ekologiczne związane
z transportem w Polsce i UE
Zanim omówione zostaną cele polityki transportowej
państw członkowskich oraz ich realizacji należałoby przedstawić problemy ekologiczne związane z transportem, którym nie tylko Unia Europejska, ale cały świat musi stawić
czoła.
Mówiąc o problemach związanych z transportem
uwaga koncentruje się przede wszystkim na transporcie
drogowym. Obserwowana obecnie wyraźna dominacja tej
gałęzi transportu jest następstwem zmian w relacjach i odległościach przewozu oraz zwiększania się udziału w przewozach towarów masowych. Główne zalety transportu samochodowego – door to door, just in time1 – powodują, że
w krajach Unii Europejskiej transport ten obsługuje ponad
70% przewozu ładunków oraz około 90% przewozów pasażerskich, czego konsekwencją są duże koszty zewnętrzne
wynikające z oddziaływania na środowisko naturalne. Należy tu zauważyć, że koszty zewnętrzne transportu to koszty
pokrywane przez ogół społeczeństwa dziś i w przyszłości,
a nie bezpośrednio przez użytkowników transportu.
Stopień zanieczyszczenia środowiska przez techniczne
środki transportu uzależniony jest od ich liczby, jakości i stanu technicznego oraz od kultury społeczeństw. Bezpośrednim zagrożeniem są przede wszystkim:
Door to door – dostarczanie zamówienia od drzwi do drzwi; Just in time
– koncepcja polegająca na dostarczaniu towaru dokładnie w chwili, kiedy
jest on potrzebny, dzięki czemu nie ma potrzeby gromadzenia zapasów.

1
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Tabela 1. Procentowy udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach ładunków ogółem w latach 2009-2010
Wyszczególnienie

2009

2010

%

W tysiącach ton

%

W tysiącach ton

Transport samochodowy

84

1 424 883

84

1 551 841

Transport kolejowy

11

201 226

12

216 899

Transport rurociągowy

3

50 242

4

56 208

Transport morski

0,5

9 378

0,45

8 362

Śródlądowy transport wodny

0,33

5 655

0,27

5 141

Transport lotniczy

0,002

37

0,002

41

Ogółem

-

1 691 421

-

1 838 492

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011.

• emisje substancji szkodliwych (głównie CO2),
• hałas i drgania,
• wzniecanie pyłów.
Emisje CO2 do atmosfery to od wielu lat temat gorących dyskusji światowych ekologów i polityków, gdyż
dwutlenek węgla uznawany jest za jednego z głównych
winowajców zmian klimatycznych, a co za tym idzie niesie
zagrożenie dla środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym. Liderem dyskusji na światowych spotkaniach jest Unia Europejska, której
jednym z priorytetów jest walka z emisją CO2. Szacuje się,
że transport jest odpowiedzialny za 20-25% światowej emisji CO2 (wykres 1.), z czego transport drogowy reprezentuje ok. 90% ogółu emisji generowanych przez ten sektor.
W Polsce wzrost ilości gazów cieplarnianych z tego źródła
wyniósł w ostatnim 25.-leciu blisko 75% (Krzyczkowski
2011).
Przeciętny europejski samochód emituje przeszło
4 tony dwutlenku węgla (CO2) w ciągu roku, jednak emisja
CO2 to nie jedyny problem związany z transportem drogowym w aspekcie ochrony środowiska – bardzo dużą rolę

odgrywa tutaj zjawisko kongestii transportowej2, zajmowanie terenów pod budowę infrastruktury drogowej, a także
wysoka emisja spalin samochodowych, relatywnie duże
zużycie energii przez ten rodzaj transportu oraz problemy
związane z generowaniem hałasu o poziomie wyższym niż
dopuszczalny.

Polityka transportowa i polityka spójności
w świetle strategii zrównoważonego rozwoju
Wspólną Politykę Transportową wprowadzono na
mocy postanowień traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską. Działania Unii Europejskiej w ekologicznym
aspekcie transportu drogowego koncentrują się zasadniczo
- jak wcześniej wspomniano - na kontroli rozmaitych jego
kosztów zewnętrznych. Rozwój transportu musi iść w parze
z wymogami w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Głównym celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest zrównoważony rozwój, czyli strategia polegająca na
„identyfikacji i rozwijaniu działań Unii, umożliwiających osią2

Kongestia transportowa – potocznie zator lub korek.

Wykres 1. Struktura emisji gazów cieplarnianych w 2007 r. w Unii Europejskiej

Źródło: (Krzyczkowski 2011).
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Tabela 2. Aspekty realizacji celów polityki transportowej państwa

Aspekt społeczny

• równoprawność w dostępie do środków transportu (w celu ułatwienia dostępu do miejsc pracy, szkół,
usług oraz rekreacji i turystyki)
• zmniejszenie zagrożenia społeczeństwa wypadkami
• ograniczanie uciążliwości transportu dla mieszkańców

Aspekt gospodarczy

• zapewnienie warunków dla wzrostu gospodarczego w skali makroekonomicznej przez usuwanie
barier i tworzenie nowych warunków tego rozwoju
• rozwój transportu jako działu gospodarki, ochrona rynku i konkurencji

Aspekt przestrzenny

• zagospodarowanie przestrzenne i systemu transportowego w celu ograniczenia tempa wzrostu generowanego ruchu i pracy przewozowej
• lokalizowanie obiektów transportowych w zgodzie z zasadami racjonalnego zagospodarowania terenu
i uwarunkowaniami ładu przestrzennego

Aspekt ekologiczny

• dążenie do zachowania równowagi między zaspokajaniem potrzeb człowieka i jego bezpieczeństwa,
a zachowaniem walorów środowiska oraz jego nieodnawialnych zasobów z zabezpieczeniem interesów
przyszłych pokoleń (przestrzeganie zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kiełczowski, Dobrzańska 2009).

gnięcie stałej poprawy jakości życia obecnemu i przyszłym
pokoleniom, poprzez tworzenie społeczności zdolnych do
efektywnego zarządzania i wykorzystywania zasobów oraz
poszukiwania ekologicznego i społecznego potencjału innowacyjnego gospodarki, zapewniając pomyślność i społeczną
spójność” (Cieślakowski 2011).
Za podstawowy cel polityki transportowej Polski (określony w Polityce transportowej państwa na lata 2006-2025)
przyjmuje się wyraźną poprawę jakości systemu transportowego oraz jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc ma zapewnić równowagę pomiędzy
czterema sferami: społeczną, gospodarczą, przestrzenną
oraz ochrony środowiska w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej (Kiełczowski, Dobrzańska 2009). Cele
polityki transportowej Polski z punktu widzenia poszczególnych sfer prezentuje tabela 2.
Cele polityki transportowej Polski oraz polityki transportowej Unii Europejskiej mają wspólny wymiar. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych
technologii winno sprzyjać zwiększaniu efektywności funkcjonowania, ograniczaniu zużycia energii, a w konsekwencji
ograniczaniu jednostkowych emisji zanieczyszczeń.
Za szczególnie ważne z punktu widzenia ograniczenia
negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko naturalne uważa się (Polityka transportowa… 2012):
1. Przestrzeganie zasady doskonalenia i rozwijania systemu transportowego poprzez realizowanie długofalowych planów i strategii działania – umożliwi to dokony-

wanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
oraz wczesne podejmowanie środków zaradczych (na
etapie planowania i wczesnym etapie projektowania),
2. Podnoszenie konkurencyjności innych niż transport drogowy i lotniczy gałęzi transportu, w tym:
a) transportu szynowego – poprzez m. in. usprawnienia powiązań kolejowych między głównymi miastami Polski,
b) wspieranie rozwoju operatorów transportu intermodalnego i operatorów logistycznych,
c) promowanie rozwoju transportu morskiego bliskiego zasięgu i żeglugi promowej,
d) promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzających do aktywizacji żeglugi śródlądowej w obsłudze zaopatrzenia aglomeracji.
3. Popieranie idei włączania kosztów zewnętrznych oraz
eliminowanie szkodliwych dla środowiska subsydiów do
procesu podejmowania decyzji zarówno co do kierunków rozwoju transportu, jak i zachowań komunikacyjnych społeczeństwa i transportowych przedsiębiorstw,
4. Uwzględnianie w maksymalnym możliwym stopniu
względów ochrony środowiska zwłaszcza ochrony przyrody przy projektowaniu i budowie infrastruktury transportowej (dotyczyć to będzie zwłaszcza autostrad i dróg
ekspresowych),
5. Wprowadzenie obowiązku formułowania polityki transportowej (jako uchwał) na różnych poziomach struktur
samorządowych z uwzględnieniem zasady zrównoważenia systemu transportowego,
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6. Promowanie rozwiązań z zakresu integracji przestrzennej i funkcjonalnej podsystemów transportowych,
7. Upowszechnianie najlepszych rozwiązań i wiedzy, promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemu
transportowego.
W dokumencie Polityka transportowa Państwa na lata
2006-2025 jest również zawarte zobowiązanie państwa do
podejmowania działań, które będą prowadzić do uzyskania takiej świadomości społeczeństwa, aby zachowania poszczególnych obywateli, jak i przedsiębiorstw w maksymalnie możliwym stopniu uwzględniały racje ogólnospołeczne
w indywidualnych decyzjach dotyczących mobilności (Polityka transportowa… 2012).
Ponadto treści dotyczące zrównoważonego rozwoju
i zrównoważonego transportu zawarte w dokumentach
polityki spójności UE (Polityka spójności a ochrona środowiska… 2012; Polityka spójności UE na lata 2014-2020…
2012) nawołują m. in. do promowania pojazdów o niskim zużyciu energii oraz nowych technologiach spalania
dla zredukowania emisji spalin, promowaniu zbiorowych
i niezmotoryzowanych form przemieszczania w połączeniu
z zasadami zarządzania mobilnością, zarządzania popytem
i stosowania systemów informacyjnych, wprowadzenia zintegrowanych intermodalnych3 systemów transportu osób
i towarów, uczciwych i efektywnych reguł poboru opłat za
usługi przewozowe, wsparcia dla zintegrowanego planowania zagospodarowania przestrzennego i transportowego
dla zminimalizowania potrzeb transportowych oraz aranżowania systemów transportu publicznego, promowania
efektywnego transportu publicznego dla niepełnosprawnych, a także wsparcia dla ruchu rowerowego.
W związku z powyższym Unia Europejska nakłada szereg regulacji na kraje członkowskie, do których muszą się
one dostosować. Regulacje odnoszą się przede wszystkim
do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego
pojazdów silnikowych, a także określają sposób promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów
transportu drogowego.4 Zapisy te zawarte są w Dyrektywach Unii Europejskiej.
Dyrektywy Unii Europejskiej to akta prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw
Intermodalność transportu polega na użyciu podczas przewozu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu.
4
Mowa o DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/33/
WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 120
z 15.05.2009 oraz o DYREKTYWIE RADY z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do
dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (70/157/EWG), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 42/16
z 23.02.1970.
3
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członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu
wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy (www.
uke.gov.pl 2012). Dyrektywy mają różny stopień obligatoryjności: zalecane, obowiązujące oraz wprowadzane na
okres próbny. Zgodnie z zasadą subsydiarności dyrektywy
w wielu kwestiach pozostawiają krajom członkowskim Unii
znaczną swobodę wyboru rozwiązań, jednak przy zachowaniu porównywalnych efektów w najważniejszych zagadnieniach, do których należy zakres otwarcia rynków krajowych na konkurencję międzynarodową. Obecność Polski
w Unii Europejskiej wymaga więc dostosowania krajowych
uregulowań prawnych do zapisów zawartych w niniejszych
Dyrektywach.

Polski sektor transportu jako obszar
programowania polityki spójności UE
Programy operacyjne oraz projekty finansowane z budżetu
Unii Europejskiej są odzwierciedleniem priorytetów wyznaczonych na daną chwilę przez państwa członkowskie. Od roku 2007
Polska stała się największym beneficjentem unijnego budżetu.
W latach 2007‑2013 ma możliwość uzyskać z budżetu łącznie
około 91 mld euro, co stanowi 10,5% całego budżetu UE przeznaczonego dla wszystkich państw Wspólnoty. Oznacza to, że
średniorocznie Polska otrzyma około 13 mld euro. Wpłaty Polski
do budżetu Unii będą w tym czasie około czterokrotnie niższe
od transferów, jakie otrzyma (Kawecka-Wyrzykowska 2009).
Polityka spójności na lata 2007-2013 obejmuje fundusze
strukturalne (mające zasięg regionalny) oraz fundusz spójności, w ramach którego realizowane są duże projekty krajowe
w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Jednym z najbardziej widocznych efektów działań w ramach
polityki spójności jest infrastruktura transportowa, ponieważ
przyczynia się ona do realizacji celów polityki spójności, jakimi są wspieranie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych
miejsc pracy w regionach oraz osiągnięcie spójności i konkurencyjności. Kluczowe znaczenie ma tutaj zwiększenie dostępności transportowej regionów, dlatego w latach 2007–2013
inwestycje transportowe będą się koncentrować na regionach
konwergencji.
Najważniejszym źródłem finansowania inwestycji transportowych w Polsce jest Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko. Stanowi największy program operacyjny w UE –
z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań. Na
jego realizację w latach 2007–2013 Polska otrzyma z unijnego
budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na transport przyjazny środowisku przeznaczone będzie 40% tych środków, a na drogową
i lotniczą sieć TEN-T około 45% środków (www.pois.transport.
gov.pl 2012).

Karina Hermann - Integracja europejska a zrównoważony....

Szczegółowe cele priorytetu jakim jest Transport przyjazny środowisku dotyczą (www.pois.transport.gov.pl 2012):
• poprawy stanu połączeń kolejowych wchodzących
w skład sieci TEN-T, a także wybranych odcinków znajdujących się poza tą siecią, oraz poprawa obsługi pasażerów w międzynarodowym i międzyregionalnym
transporcie kolejowym,
• zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego,
• zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu
publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych,
• zwiększenia udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków,
• poprawy warunków żeglugi na śródlądowych drogach
wodnych.
Ważną rolę we wzmocnieniu spójności społeczno-gospodarczej oraz we wzroście gospodarczym pełnią transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T). Idea ich powstania
pojawiła się we Wspólnocie Europejskiej w 1990 roku.
Podstawy prawne dał jej Traktat z Maastricht z 1993 roku,
na mocy którego rozszerzono zakres Traktatu rzymskiego
o nowy rozdział poświęcony transeuropejskim sieciom
transportu, energetyki i telekomunikacji (Załoga 1999).
Polityka spójności Unii Europejskiej dysponuje wieloma
innymi instrumentami finansowymi wspierającymi rozwój
transportu, m.in. właśnie program wspólnotowy TEN-T lub
inicjatywa wspólnotowa Marco Polo. Inwestycje transportowe realizowane w ramach polityki spójności umacniają
gospodarkę i są istotnym środkiem w drodze do osiągnięcia
integracji i konkurencyjności regionów Unii Europejskiej.
Jednak pomimo postępów poczynionych w ostatnich
latach, polski transport lądowy nadal stoi wobec licznych
wyzwań, które mogą stać się przeszkodą w osiągnięciu
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz dalszej konwergencji z Unią Europejską. Dokonano znaczących inwestycji
w infrastrukturę transportową, jednakże według Światowego Forum ekonomicznego i wskaźnika logistyki, badanego
przez Bank Światowy, Polska jest w dalszym ciągu postrzegana jako państwo o słabej jakości infrastruktury transportowej. Integracja w ramach UE połączona z wdrażaniem
reform i strategicznym położeniem geograficznym przyczynia się do szybkiego wzrostu drogowych przewozów zarówno towarowych, jak i pasażerskich. Taki wzrost stanowi
ogromne obciążenie dla sieci drogowej i może powodować
dalsze utrudnienia w mobilności towarów i osób. Polska
zanotowała również jedne z najgorszych w Unii Europejskiej wskaźników (w latach 2010-2011) w zakresie bezpie-

czeństwa drogowego, pomimo licznych regulacji prawnych
i kampanii edukacyjnych. Dodatkowo udział transportu
w obecnej emisji CO2 osiągnął 12% – przy czym transport
drogowy reprezentuje 92% ogółu emisji generowanych
przez ten sektor (Raport Banku Światowego… 2012).

Jeszcze słów kilka…
Poza tradycyjnymi narzędziami regulującymi wpływ
działalności transportowej na środowisko naturalne państwa Unii Europejskiej stosują niekonwencjonalne metody wspólnej walki z problemami ekologicznymi, jak np.
ogólnoeuropejska kampania poświęcona zrównoważonemu transportowi Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu. W ramach tej kampanii władze lokalne miast
namawiały kierowców do racjonalnego korzystania z samochodów osobowych. Kampania to dobra okazja dla władz
lokalnych do testowania i wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań skutkujących poprawą komunikacji publicznej,
pieszej i rowerowej. To możliwość promocji miasta, jako
miejsca przyjaznego środowisku naturalnemu, oraz poprawie życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności miasta (głównie poprzez zmniejszenie emisji CO2). W 2010 r.
w kampanii wzięło udział 114 polskich miast (Raport „Europejski Tydzień... 2012). Jednymi z najciekawszych działań
w miastach był np. pomiar hałasu w Opolu (nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich), park(ing) day w Olsztynie, gdzie wszystkie parkingi zostały przekształcone na mini-parki, zlot zabytkowych autobusów w Gdańsku i wiele,
wiele innych (Raport „Europejski Tydzień … 2012).
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Recenzje i omówienia...

Recenzje i omówienia
Robert Geisler
Społeczna odpowiedzialność biznesu w ostatnich latach jest przedmiotem wielu badań, studiów, a tym samym
publikacji. Szeroko zakrojona akcja uświadamiająca społeczeństwo polskie, a tym samym biznesmenów, managerów,
przedsiębiorców, ale i związkowców czy samorządowców
wiąże się z podjęciem bardzo konkretnych kroków edukacyjnych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Ministerstwem Gospodarki wpisuje się w ten trend w szczególny
sposób publikując zarazem prace o charakterze naukowym
jak i popularno-naukowym. Do tych ostatnich należą wydane ostatnio: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności
i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli oraz
dwutomowa: 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu.
Przewodnik składa się z ośmiu rozdziałów, stanowiących zwartą całość. Rozpoczyna się omówieniem zagadnień definicyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W dalszej części przedstawiono międzynarodowe standardy nauczania
o zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw. Następny rozdział omawia jakże ważne zagadnienie, jakim jest uczenie się przez całe życie w kontekście treści zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego
biznesu. Następne rozdziały stanowią przykłady elementów
CSR w programach kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum, szkolnictwie ponadgimnazjalnym i wyższym. Całość
kończy zaprezentowanie polecanej literatury.
Nauczyciele znajdą w tej pozycji istotne elementy wiedzy, która jest przekazywana bądź też winna być przekazywana uczniom czy studentom, dotyczące kształtowania
świadomości odpowiedzialnego biznesu. Warto zauważyć,
że model odpowiedzialnego biznesu stał się w coraz większym stopniu przedmiotem treści kształcenia nie tylko uniwersyteckiego.

Druga omawiana publikacja: 15 polskich przykładów
społecznej odpowiedzialności biznesu została podzielona
na dwa tomy. Tom I autorstwa Iwony Kuraszko i Szymona
Augustyniaka składa się z czterech części: biznes i edukacja,
rynek i marketing, miejsce pracy oraz zaangażowanie społeczne biznesu. W każdej z przytoczonych kategorii została
zilustrowana „dobrymi przykładami” firm realizujących zadania w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu. Tom II
z kolei pod redakcją Natalii Ćwik, Marcina Grzybka i Beaty
Saracyn również analizuje studia przypadków, jednakże, jak
piszą redaktorzy: „tym razem uwzględniliśmy nie tylko doświadczenia dużych firm, ale też małych i średnich.
Wybierając firmy do opisu kierowaliśmy się następującymi kryteriami:
1. Firmy, które nie zostały opisane w pierwszej części,
w szczególności firmy uczestniczące w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
2. Firmy, które mają udokumentowane doświadczenie
w zakresie CSR.
3. W przypadku MŚP – firmy, których praktyki były zakwalifikowane do Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce”
(s. 06).
Analizowane studia przypadków dotyczą m.in.: Aviva,
Grupa Żywiec, Grupa Lotos, Deloitte, METRO, Microsoft czy
Totalizator Sportowy.
Przedstawione pozycje niewątpliwie wzbogacają literaturę przedmiotu na temat odpowiedzialnego biznesu
w Polsce i stanowić powinny źródło wiedzy dotyczące wyzwań odpowiedzialnego biznesu.
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Z jakich narzędzi realizacji odpowiedzialnego biznesu powinna korzystać firma i jak je komunikować?

Wywiad
CSR – Społeczna Odpowiedzialność w MŚP
Wywiad z Izabelą Skorupą
– prezesem Agencji Managerskiej VIP for YOU.

Dlaczego właśnie CSR?
Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami
(m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego
oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.
Często spotykane pojmowanie CSR sprowadza tę dziedzinę do wysokości przekazanej darowizny na cele społeczne lub jedynie do dbałości o środowisko naturalne. By to
zmienić, potrzeba oczywiście czasu oraz działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w sposób stały i systematyczny i to nie tylko ukierunkowanych na przedsiębiorców, ale i ich pracowników, zwłaszcza w zakresie możliwości
i korzyści, które CSR im oferuje.

Jak klienci pani firmy reagują na CSR?
CSR to nie tylko strategia dla dużych korporacji, jednak
wśród małych i średnich firm ta koncepcja nie znalazła jeszcze
swojego stałego, stabilnego miejsca. Małe firmy o lokalnym
rodowodzie, funkcjonują zazwyczaj w miejscu, w którym żyją
i mieszkają ich właściciele i pracownicy, są więc blisko lokalnych spraw. Zazwyczaj firmy te angażują się w rozwiązywanie
lokalnych problemów dotyczących chociażby sportu, edukacji
czy wspierania inicjatyw regionalnych oraz małych, miejscowych organizacji pozarządowych. Wielu naszych klientów
prowadzi działania z zakresu CSR i czynią to świadomie, choć
działań tych nie definiują jako CSR.
Z prowadzonych badań wynika, że ponad 2/3 managerów
największych polskich firm zna koncepcję odpowiedzialnego
biznesu. Dla większości z nich jej fundamentem jest przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy oraz regularne
i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników. Coraz większa
liczba firm wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia
systemów zarządzania, w kierunku kształtowania wzajemnie
korzystnych relacji ze wszystkimi interesariuszami.
56

CSR może być realizowany przy użyciu różnych narzędzi
i środków w zależności od potrzeb, preferencji czy rozmiaru
firmy. Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną
odpowiedzialnością jest obszerna i ściśle związana z kulturą
organizacyjną firmy i profilem jej działalności. Do tych najszerzej stosowanych należą: kampanie społeczne, marketing
zaangażowany społecznie (cause related marketing), programy etyczne dla pracowników, nadzór korporacyjny, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, mapowanie interesariuszy, eko-znakowanie i znakowanie społeczne,
inwestycje społecznie odpowiedzialne.
Częstym problemem jest poświęcanie zbytniej uwagi
jedynie na komunikowanie prowadzonych działań, bez interesowania się relacją zwrotną, lub prowadzenie działań
z zupełnym pominięciem komunikacji, działaniem w ramach
„odruchu serca”. Tym co łączy częściowo odpowiedzialny
biznes i komunikację jest cel długofalowy – wzrost konkurencyjności firmy poprzez budowę jej przyjaznego wizerunku
i utrwalenie go w świadomości interesariuszy.

Czy wdrożenie działań CSR przynosi firmie korzyści?
Zdecydowanie przynosi. I choć korzyści te winny być rozpatrywane w dłuższej perspektywie, to wiele z nich można
odczuć od razu. I na tych właśnie korzyściach trzeba się skupić i powoli budować spójną strategię długofalową. Wśród
takich korzyści wymienić można: wzrost zainteresowania inwestorów; zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy; poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi; wzrost konkurencyjności; podniesienie poziomu kultury
organizacyjnej firmy; kształtowanie pozytywnego wizerunku
firmy wśród pracowników i klientów, poprawę reputacji firmy; pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.
Firma odpowiedzialna społecznie to organizacja, która
z jednej strony pozostaje otwarta i słucha relacji z własnego
otoczenia, prowadząc dialog z różnymi grupami interesariuszy, a z drugiej strony wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności. Takie podejście zakłada dbanie nie tylko o dobre relacje firmy
z jej klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami,
dostawcami, społecznościami lokalnymi.
To czy CSR jest odpowiednio wdrażany w organizacji
w dużej mierze nie zależy od nakładów finansowych lecz od
umiejętności kadry zarządzającej do patrzenia w przyszłość
i przewidzenia długoterminowych korzyści ze stopniowego
integrowania odpowiedzialności społecznej ze strategią firmy.

Dziękujemy za rozmowę.

