
7

Wstęp 

Wzrasta rola odpowiedzialności w gospodarce wraz z wyraźniejszym i bardziej znaczącym 
wpływem działalności gospodarczej na kierunek rozwoju cywilizacyjnego. Jeżeli ciężar 
zachodzących zmian cywilizacyjnych spoczywa w coraz większym zakresie na gospodar-
ce, to musi ona ponosić odpowiedzialność za przyszłe losy świata. Nie można obecnie 
lekceważyć działalności gospodarczej, jak to czynili starożytni, ani też traktować jej jako 
działalności nieistotnej dla kształtowania postawy człowieka, jak sądzono w średniowieczu, 
ani oddzielać jej od rzeczywistości społecznej, jak to często się obecnie czyni. To przecież 
działalność gospodarcza staje się jednym z najważniejszych czynników kształtujących to, 
co fi lozofowie określają naturą ludzką.

Obecnie gospodarka zaczyna odgrywać rolę podobną do tej, jaką w starożytności 
odgrywała fi lozofi a, w średniowieczu – religia, w odrodzeniu – sztuka i nauka, w oświe-
ceniu – nauka i literatura, a w XIX w. – polityka. Gospodarka staje się najważniejszą siłą 
wyznaczającą przyszłość człowieka. Biznes, tworząc nowy system wartości, staje się czyn-
nikiem kulturotwórczym, a zatem wszystkie jego słabe strony, zjawiska patologiczne, stają 
się słabymi stronami i patologiami współczesnego człowieka oraz człowieka przyszłości. 
Czy wystarczy, aby podmioty gospodarcze opierały się tylko na „zwykłej przyzwoitości”, 
która nie jest niczym innym jak przestrzeganiem obowiązującego prawa?

Zakres odpowiedzialności pozostaje proporcjonalny do zasięgu posiadanej władzy. 
Skoro władza środowisk gospodarczych przyczynia się czasami do upadku rządów, to od-
powiedzialność gospodarki za zachodzące zmiany musi być dużo większa niż ta, jaką 
dotychczas się jej przypisuje.

Obecnie, wobec globalizacji działalności gospodarczej, zarówno charakter gospodar-
ki narodowej i zachodzące w niej procesy, jak i poziom moralny działających przedsię-
biorstw nie pozostają bez wpływu na sytuację społeczną jednego tylko kraju, ale także 
wpływają na sytuację społeczno-gospodarczą krajów sąsiednich, a nierzadko całych re-
gionów geopolitycznych.
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Wynikająca z działalności gospodarczej władza i jej kulturotwórcze znaczenie wy-
znaczają biznesowi główną rolę, dlatego powiększa się zakres jego odpowiedzialności. 
Obecnie nie wystarczy już „dodać” do działalności gospodarczej „trochę etyki”. Powinna 
ona znaleźć się tam na stałe.

Każda epoka ma swe problemy, wokół których skupia się jej zasadnicza refl eksja, 
a których rozwiązanie zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym sensie staje się ko-
niecznością. Każda epoka musi odkryć właściwy dla siebie etyczny sposób rozstrzygania 
podstawowych problemów nie tylko w świecie biznesu.

Ostatnie stulecie pokazało, że najwięcej problemów w świecie biznesu dostarcza sfera 
działalności gospodarczej, a to głównie z powodu złożoności zachodzących procesów, jak 
i coraz silniej ujawniającej się tendencji do globalizacji. W spadku po XIX w. otrzymaliśmy 
„rozwiązanie” problemu wolności pod postacią wolności obywatelskiej i wolności gospo-
darczej. Dla wielu społeczeństw wolność przestała być już ideą, o którą trzeba walczyć, 
stała się bowiem niezaprzeczalnym faktem. Wolny rynek to nie tylko dowód ziszczenia 
się marzenia o wolności, to także triumf idei. Dla krajów rozwiniętych najważniejszym 
problemem nie jest już walka o wolność gospodarczą, ale walka o jej utrzymanie, rozumia-
ne jako rzeczywiste zagospodarowanie wolności, które, stanowiąc fundament ludzkiej 
egzystencji, wyznacza przyszłość człowieka.

Ludzkość od wieków dążyła do wolności, wiążąc z tą ideą ogromne nadzieje, jednak 
dopiero przełożenie tej idei na język praktyki ujawniło także jej ciemne strony. Główne 
zagrożenie stanowi niemożność zapanowania nad siłami uwolnionymi przez wolność. Idea 
rynku regulowanego wyłącznie „niewidzialną ręką”1 nie daje człowiekowi odpowiedniego 
narzędzia do rozstrzygania powstających w tym obszarze problemów i nie zabezpiecza 
przed pułapką samounicestwienia. Sfera działalności gospodarczej jest dziedziną, w której 
zbyt często dochodzi do konfl iktu wartości, na skutek czego jedna z pozytywnych wartości 
uczestniczących w konfl ikcie zostaje zagrożona, a nierzadko zniszczona.

Nasza epoka, bardziej świadoma niż poprzednie zagrożeń niesionych przez wolność 
i bogatsza w doświadczenia, szukając odpowiedzi na pojawiające się problemy i konfl ik-
ty, „odkrywa” ideę odpowiedzialności człowieka nie tylko za podejmowanie przezeń 
działania, lecz także za świat i jego przyszłość. Aktualny porządek ekonomiczny potrze-
buje niewątpliwie nowej syntezy wolności i precyzujących ją wartości etycznych, a przede 
wszystkim nadającej jej sens – odpowiedzialności.

Opinia społeczna coraz częściej oczekuje od korporacji etycznego postępowania, trak-
tując je jako podmioty zdolne również do podjęcia odpowiedzialności moralnej.

1 Mijały wieki, gospodarka się rozwijała przechodząc różne formy i etapy aż do dziś, gdzie współczesną, 
rozwiniętą gospodarkę rynkową wyróżnia dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy. Jego sprawne działanie, 
uregulowane odpowiednim przepisami i zwyczajami, jest jednym z motorów napędzających gospodarkę 
w skali globalnej. W Polsce rynek kapitałowy na poważniejszą skalę rozwija się dopiero od kilkunastu lat. 
Obowiązujące procedury, których założeniem jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa obrotu podmiotom 
działającym na rynku, podlegają stałym zmianom i doskonaleniu. Dla poprawnego funkcjonowania rynku 
kapitałowego i obrotu gospodarczego konieczne jest takie skonstruowanie zasad współdziałania poszczegól-
nych podmiotów, aby z jednej strony nie ograniczać swobody działania i podejmowania decyzji, a z drugiej 
– zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.
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Zasadniczym problemem podmiotów działających w gospodarce wolnorynkowej, 
podczas nieustannie i nieuchronnie postępującej globalizacji, jest znalezienie punktu 
równowagi między maksymalizacją zysku [Friedman, 1979] i wzrostem wartości fi rmy 
dla właścicieli a odpowiedzialnością moralną przy stosowaniu różnych, w tym nie zawsze 
etycznie pozytywnych, metod osiągania tych celów w przedsiębiorstwie.

W teorii prawa pojęcie odpowiedzialności nierozerwalnie jest związane z pojęciem 
zobowiązania. Zobowiązaniem (z łac. obligatio) nazywamy stosunek prawny między 
dwiema stronami, z których jedna, zwana wierzycielem (z łac. creditor), ma prawo doma-
gania się pewnego świadczenia od strony drugiej, ta zaś, zwana dłużnikiem (z łac. debitor), 
ma obowiązek świadczenie to spełnić [Rozwadowski, 1992, s. 143].

Przedstawiona defi nicja zobowiązania zasadza się na teorii prawa rzymskiego i kon-
cepcji rzymskiej obligatio. Składa się z dwóch elementów składowych, tj. długu i odpo-
wiedzialności.

Od niepamiętnych dla prawa rzymskiego czasów dłużnik z tytułu stosunku obliga-
cyjnego był wobec wierzyciela zarazem odpowiedzialny. Pierwotnie za niewykonanie 
zobowiązania dłużnik odpowiadał własną osobą, a później własnym majątkiem. Prawo 
rzymskie przewidywało sytuacje, w których dług niekoniecznie wiązał się z odpowiedzial-
nością (np. w zobowiązaniach naturalnych) albo też odpowiedzialność istniała bez długu 
(np. w przypadku odpowiedzialności nabywcy rzeczy obciążonej hipoteką).

Dziedziną najbardziej narażoną na problemy etyczne są fi nanse ze względu na ich 
wszechstronność, która przejawia się m.in. w ogromie pojęć i modeli stworzonych do-
tychczas w ich obszarze. Największe skandale w świecie biznesu były związane właśnie 
z fi nansami, gdyż powodowały ogromne straty [Mączyńska, 2002, s. 19; Sternberg, 1998, 
s. 185] wśród właścicieli, udziałowców i akcjonariuszy oraz generowały niedające się osza-
cować straty dla społeczeństwa.

Zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności w sferze teorii i prak-
tyki rachunkowości oraz przepisów prawa ściśle powiązanych z zarządzaniem fi nansami 
jest problemem ważnym z tego tytułu, iż w globalnej gospodarce, na co wskazuje litera-
tura, dominowało i dominuje twierdzenie, iż „chciwość jest dobrem”, a nadrzędną zasadą 
współczesnej działalności gospodarczej „to co nie jest zabronione jest dozwolone” [Kie-
lecki, 2002, s. 11, 15].

Skupiając się na polskim życiu gospodarczym, należy zaznaczyć, iż jest ono obec-
nie determinowane przez dużą i bardzo zróżnicowaną grupę podmiotów gospodaru-
jących2.

Przedsiębiorstwo, funkcjonując na rynku, współdziała zazwyczaj z wieloma podmio-
tami, których zdolność do kooperacji oraz warunki współpracy są określone w większości 
przypadków szeroko pojętą kondycją i sytuacją majątkowo-fi nansową. Udziałowcy i ak-
cjonariusze podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej lokują w nich trwale 
lub czasowo wolne środki pieniężne z przeświadczeniem o ich bezpieczeństwie. Zamiar 
podjęcia rozsądnej decyzji powierzenia kapitału określonym przedsiębiorstwom poprze-

2 Ze względu na charakter rozważań zawartych w książce, zamiennie będą używane terminy: przedsię-
biorstwo, fi rma, spółka, podmiot gospodarujący bez względu na ich formę prawną. W konkretnych przypad-
kach zostanie wyraźnie wskazane, iż chodzi np. o spółkę prawa handlowego.
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