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S u m m a r y 

Justice and Responsibility in 
the Activities of Companies – 
Post-crisis Next Steps

Globalization and internationalization of 
economic activities resulted in the develop-
ment of multinational companies on an un-
precedented scale in the history. Changes in 
the organization of production and man-
agement, which gave eff ect of increasing 
productivity and maximize revenues. Th ere 
were, however, negative eff ects of these 
processes: depletion of a large portion of 
the world’s population, expansion of the 
disparities between the countries of the 
rich North and the poor South and degrada-
tion and over – exploitation of the environ-
ment. Th e development of corporate social 
responsibility, responsible investment and 
promoting Fair Trade – especially during an 
economic crisis – can change the rules gov-
erning the world today. Th is crisis has fo-
cused unethical behavior of transnational 
corporations, the lack of accountability for 

the decisions, excessive desire to get rich at 
any cost, ordinary theft and fraud. Changes 
in the Amartya Sen’s and Mahbub-ul-Haq’s  
Human Development Index – HDI takes 
into account the diff erent types of inequali-
ty (which are often negative eff ects of busi-
ness activities) shows that our world has 
much to gain if we concentrate our eff orts 
on defeating these social disparities. Th e ar-
ticle presents three possible scenarios for 
the development of the global situation on 
the world markets with reference to the 
economic crisis: positive, neutral and nega-
tive variant for transnational corpora-
tions – a major player in the arena of inter-
national relations. It is worth remembering 
demands of the new economy - the econo-
my of social development – oriented to in-
crease the standard of living and wealth, 
and which stimulates economic growth and 
social development aff ects the reduction of 
social inequalities.
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c o m p a n i e s ,  H D I ,  C S R ,  r e s p o n -
s i b l e  i n v e s t m e n t ,  F a i r  T r a d e



108

Wojciech Zysk ,  Sprawiedliwość  i  odpowiedzialność  w  dzia łalności  przedsiębiorstw 
– pokr yzysowe next steps

Wprowadzenie
W  dzisiejszych czasach żądamy od korporacji zarówno przyno-
szenia dochodów, jak i poprawiania świata.
Jeśli chcemy działalności gospodarczej, która jest więcej niż tylko 
biznesem, istnieje potrzeba przeprojektowania korporacji dla 
nowej ery, w  której zysk i  wzrost gospodarczy nie są jedynymi 
celami1.

W dobie globalizacji i umiędzynarodowienia działalności przedsię-
biorstw, procesów liberalizacji handlu międzynarodowego i  zno-
szenia barier w  międzynarodowych przepływach towarów, usług, 
kapitału i ludności narasta podział świata na kraje bogatej Północy 
i biednego Południa. Północ (kraje OECD2) to państwa rozwinięte 
gospodarczo, z tradycjami demokratycznymi, charakteryzujące się 
wysokim poziomem życia, ale z  problemami demografi cznymi 
związanymi ze starzeniem się społeczeństw. Południe to kraje nie-
rozwinięte gospodarczo (rozwijające się i słabo rozwinięte), często 
dotknięte ubóstwem, o niskim i często malejącym poziomie życia, 
zagrożone anarchią, wojnami czy konfl iktami. Obserwowane nie-
równości potencjałów gospodarczych, technologicznych i cywiliza-
cyjnych wspomnianych dwóch części świata powodują nierówno-
wagę i  ogromną dysproporcję wzajemnych relacji. Opisywany 
konfl ikt doprowadził do powstania swego rodzaju tożsamości kra-
jów biednych, które na forum Światowej Organizacji Handlu pro-
wadziły (ostatnio od roku 2001 w  ramach rundy negocjacyjnej 
z Ad-Dauhy) negocjacje w zakresie liberalizacji handlu międzynaro-
dowego3. Narasta również krytyka pod adresem międzynarodo-

1 Por.: http://www.citizenrenaissance.com/the-book/part-three-where-are-we-heading/
chapter-eight-corporate-social-responsibility-to-capitalism-30/ [dostęp 21.12.2013].
2 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, organizacja międzynarodowa skupiają-
ca wysoko rozwinięte i demokratyczne kraje; Polska jest członkiem OECD od 1996 roku.
3 7 grudnia 2013 w ramach tej rundy podpisano „Pakiet z Bali”, który zawiera umowy obej-
mujące uproszczenia procedur dotyczących wymiany handlowej oraz poprawę bezpieczeń-
stwa żywnościowego państw rozwijających się. Jest to pierwszy globalny układ zawarty 
przez wszystkich członków WTO. Pakiet umów zawiera przepisy dotyczące obniżenia ceł 
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wych instytucji fi nansowych i korporacji, które – zwłaszcza od cza-
su wybuchu kryzysu fi nansowego od roku 2008 – uważane są za 
organizacje utrwalające dotychczasowy porządek świata. W  obli-
czu wspomnianych zjawisk, napięć i zagrożeń w działalności tych 
ostatnich podmiotów (korporacji transnarodowych – KTN) coraz 
częściej pojawiają się idee odpowiedzialności i  sprawiedliwości 
w działalności przedsiębiorstw. Do składowych opisywanych pro-
cesów zalicza się między innymi społeczną odpowiedzialność biz-
nesu (Corporate Social Responsibility – CSR), odpowiedzialne inwe-
stycje (Socially Responsible Investment – SRI) i ruch Sprawiedliwego 
Handlu (Fair Trade – FT)4.

Celami niniejszego opracowania będą: 
1. Opis udziału korporacji transnarodowych w pogłębianiu roz-

warstwienia poziomu życia społeczeństw bogatej Północy 
i biednego Południa (ze wskazaniem na Wskaźnik Rozwoju 
Społecznego Amartyi Sena).

2. Analiza trzech wskazanych powyżej procesów związanych 
z odpowiedzialnością i sprawiedliwością.

3. Próba opracowania scenariuszy zmian w działalności korpo-
racji w  związku z  rozwojem sytuacji globalnej na rynkach 
światowych w nawiązaniu do kryzysu gospodarczego w wa-
riantach: pozytywnym, neutralnym i negatywnym.

Wskaźnik Rozwoju Społecznego – 
Human Development Index (HDI) 

Do roku 1990 w celu porównywania poziomu dobrobytu (zamożno-
ści) obywateli państw najczęściej stosowano wskaźnik PKB per capi-
ta. Miernik ten – używany również obecnie –  nie uwzględniał jed-
nak kwot amortyzacyjnych kapitału trwałego, więc rosnący PKB nie 

importowych i dotacji dla rolnictwa krajów rozwijających się, aby umożliwić konkurencję 
z krajami rozwiniętymi na rynkach światowych. Por. https://mc9.wto.org/system/fi les/do-
cuments/decw1r1.pdf [dostęp 21.12.2013]. 
4 Por. Zysk, Szymczak 2009: 305 i nast. oraz Zysk 2011: 151 i nast. 
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przekładał się automatycznie i bezpośrednio na wzrost stopy życio-
wej. Jak piszą nobliści Joseph Eugene Stiglitz, Amartya Sen i trzeci 
członek Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i  Postępu 
Społecznego5 Jean Paul Fitoussi: „To, co mierzymy, wpływa na to, co 
robimy. Jeśli mamy fałszywe mierniki, będziemy dążyć do błędnych 
celów. Szukając sposobów zwiększenia PKB, możemy spowodować 
pogorszenie poziomu życia obywateli” [2013: 27]. Pierwsze opraco-
wanie Raportu o  Rozwoju Społecznym (Human Development Re-
port), opublikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych do 
spraw Rozwoju (UNDP – United Nations Development Programme) 
właśnie w roku 1990, zawierało propozycję zastosowania nowego, 
syntetycznego i  alternatywnego indeksu służącego do pomiarów 
poziomu życia – Wskaźnika Rozwoju Społecznego – Human Develop-
ment Index (HDI). System takich porównań został wprowadzony 
przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Współtwórcą6 
tego wskaźnika był Amartya Kumar Sen, indyjski ekonomista i fi lo-
zof, późniejszy laureat Nagrody Nobla w 1998 roku. HDI mierzy po-
ziom życia rozumiany jako szanse ludzi na realizację wrodzonych 
możliwości7. Na wspomniane szanse wpływ ma nie tylko poziom 
dochodu, ale też poziom wykształcenia i stan zdrowia. Ważne jest 
również porównanie dostępności najważniejszych dóbr, towarów 
i  usług (np. sanitarnych i  medycznych) dla statystycznego miesz-
kańca danego kraju czy regionu. Z matematycznego punktu widze-
nia HDI jest średnią ważoną trzech mierników cząstkowych, które 
dotyczą zdrowia, edukacji i  dochodów per capita. Miarą poziomu 
zdrowia jest wskaźnik przeciętnej długości życia (ang. life expectan-

5 Komisja powołana przez prezydenta Francji N. Sarkozy’ego, por. http://www.stiglitz-sen-
-fi toussi.fr/en/index.htm [dostęp 21.12.2013].
6 Współtwórcą był pakistański uczony Mahbub-ul-Haq, razem z A. Sen’em opracowali „teo-
rię rozwoju społecznego”; twórca Human Development Report, por. http://www.undp.org 
[dostęp 21.12.2013].
7 Por. Sen, Anand 1994: 2 i  nast., http://scholar.harvard.edu/sen/publications/human-
development-index-methodology-and-measurement [dostęp 21.12.2013] oraz Anand, Sen 
2000: 83 i nast.
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cy index, LEI): LEI = (LE-25)/(85-25). Miarą poziomu edukacji jest 
wskaźnik edukacji (ang. education index, EI): EI = ⅔ x wskaźnik alfa-
betyzacji + ⅓ x wskaźnik skolaryzacji. Miarą poziomu dochodów 
jest wskaźnik dochodów (ang. income index, II): II = [log(PKB per ca-
pita PPP $)-log(100)]/[log(40 000)-log(100)].

Konstrukcja tych trzech mierników cząstkowych sprawia, że ich 
wartości zawierają się między 0 a 1. Przypisywane im wagi wynoszą 
po ⅓, co powoduje, że również syntetyczny HDI należy do przedzia-
łu <0; 1>, gdzie 1 oznacza poziom najwyższy. Jedną z cech HDI jest 
podporządkowanie konstrukcji cząstkowego wskaźnika dochodów 
idei malejących przychodów. Jest ono skutkiem użycia w odpowied-
nim wzorze logarytmów dochodu per capita (kiedy PKB rośnie, log 
PKB też rośnie, ale coraz wolniej). Nowy wskaźnik HDI miał swoje 
niedociągnięcia, co twórcy Raportu otwarcie przyznawali8. Jego 
podstawową wadą było oparcie wyników na średnich krajowych, co 
w znacznym stopniu ukrywało zróżnicowanie społeczne, nierówną 
dystrybucję dóbr i usług. Ponadto brakowało precyzyjnej, ilościowej 
miary poziomu wolności obywatelskich w poszczególnych krajach. 
Mimo to twórcom Raportu udało się wyrazić jego główne przesła-
nie, stanowiące pierwsze zdanie tej publikacji: „Prawdziwym bogac-
twem narodów są ludzie”. Od roku 2010 wskaźnik HDI ocenia kraje 
na trzech płaszczyznach: długie i zdrowe życie (long and healthy life), 
wiedza (knowledge) i godziwy standard życia (decent standard of li-
ving) do ich pomiaru służą następujące wskaźniki9:

• oczekiwana długość życia,
• średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców 

w wieku 25 lat i starszych,
• oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających 

proces kształcenia,
• dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu 

nabywczego waluty.

8 Por.: www.undp.org.pl [dostęp 21.12.2013].
9 Por.: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_TechNotes_reprint.pdf [dostęp 
21.12.2013].
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Również w tym samym roku – po okresie przyspieszonego postę-
pu w wielu aspektach życia społecznego i ekonomicznego w ciągu 
dwóch dekad – wprowadzono trzy kolejne indeksy10: Wskaźnik Roz-
woju Społecznego Uwzględniający Nierówności (Inequality-adjusted 
HDI – IHDI11), Wskaźnik Nierówności Płci (Gender Inequality Index 
– GII12), Wskaźnik Wielowymiarowego Ubóstwa (Multidimensional 
Povert Index – MPI13). 

Te nowoczesne i  zaawansowane teoretycznie mierniki prezen-
tują istotę kwestii nierówności i  ubóstwa w  skali międzynarodo-
wej14, co pozwala na dogłębną analizę badanych zjawisk i procesów.

Korporacje transnarodowe, globalne łańcuchy wartości 
a nierówności społeczne

Światowa gospodarka czasów obecnych to system naczyń połączo-
nych. Globalizacja w sensie ekonomicznym to integracja rynku glo-
balnego i systemu powiązań przepływów towarów, usług, kapitału 
i ludności. W efekcie tych procesów postępuje zjawisko internacjo-
nalizacji procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych czy marketin-
gowych oraz wprowadzanie przez przedsiębiorstwa międzynarodo-
wych strategii globalnego działania. Globalne łańcuchy wartości 

10 Por.: Raport o  Rozwoju Społecznym 2010, wydanie dwudzieste, jubileuszowe, UNDP, 
Warszawa, listopad 2010, www.undp.org.pl [dostęp 21.12.2013].
11 Miara średniego poziomu rozwoju społecznego po uwzględnieniu nierówności w społe-
czeństwie. Przy braku nierówności wskaźniki IHDI oraz HDI byłyby równe. Im większa jest 
między nimi różnica, tym większe zróżnicowanie społeczne.
12 Miara określająca utratę korzyści z uwagi na nierówność płci w zakresie opieki zdrowot-
nej, udziału w życiu publicznym czy udziału w rynku pracy. Ocena jest dokonywana w skali 
od 0 (całkowita równość płci) do 1 (całkowity brak równości).
13 Miara niedostatku w zakresie zdrowia, edukacji i standardów życia, która łączy w sobie 
liczbę osób dotkniętych biedą w tych dziedzinach oraz intensywność zjawiska.
14 O innych miernikach rozwoju społecznego, takich jak indeks Giniego, wskaźnik rozwoju 
społecznego płci (Gender-related Development Index – GDI), indeksach wolności i  swobód 
obywatelskich czy indeksach ubóstwa społecznego (Human Powerty Indices – HPI) piszą 
Dagmara Mycielska, Jan Jakub Michałek [2012: 41 i nast.].
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pozwalają fi rmom specjalizować się w  realizacji tych procesów, 
w  których są najbardziej konkurencyjne, co często oznacza roz-
dzielenie poszczególnych etapów procesu produkcji na odległe geo-
grafi cznie kraje bądź regiony. Jednym z  elementów opisywanych 
zależności jest delokalizacja działań podejmowanych przez przed-
siębiorstwo w celu wytworzenia i sprzedania określonego produk-
tu lub usługi [por. Porter 2006: 64]. Wyróżnia się następujący zbiór 
form delokalizacji modułów łańcucha wartości przedsiębiorstw 
[por. Dzikowska 2012: 421 i nast.]:

a)  in-house sourcing – delokalizacja modułu łańcucha wartości 
w ramach wewnętrznych struktur własnościowych przedsię-
biorstwa i na terenie kraju, w którym jest ono zlokalizowane; 
dotyczy inwestycji greenfi eld, inwestycji brownfi eld, joint ven-
tures, aliansów strategicznych, umów kooperacyjnych,

b)  outsourcing – delokalizacji modułu łańcucha wartości przed-
siębiorstwa do zewnętrznego dostawcy zlokalizowanego 
w tym samym kraju co inwestor, zakres przedmiotowy analo-
giczny jak w punkcie „a”,

c)  off shoring – przeniesienie realizacji modułu łańcucha wartości 
wewnątrz struktur własnościowych przedsiębiorstwa, ale 
poza terenem kraju, w którym jest ono zlokalizowane; dotyczy 
umów na poddostawy i kooperację,

d)  off shore outsourcing – przeniesienie procesu i/lub funkcji łańcu-
cha wartości do zewnętrznego dostawcy zlokalizowanego za 
granicą, zakres przedmiotowy analogiczny jak w punkcie „c”.

Działalność korporacji transnarodowych, banków, instytucji fi -
nansowych, funduszy inwestycyjnych i  innych przedsiębiorstw pro-
wadzących interesy w  skali globalnej przynosi wiele pozytywnych 
efektów, takich jak zmniejszanie dystansu cywilizacyjnego, wpływ na 
rozwój gospodarczy, kreowanie i liberalizowanie handlu międzynaro-
dowego, wzrost konkurencyjności, rozwój techniki i  technologii15, 

15 Również sfery badań i rozwoju, tzw. Research & Development, co implikuje powstawa-
nie gospodarek opartych na wiedzy.
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powstawanie miejsc pracy, wprowadzanie nowoczesnych metod za-
rządzania czy wzrost jakości produktów (towarów i usług). Z drugiej 
jednak strony wspomniane powyżej grupy podmiotów są w szczegól-
ny sposób odpowiedzialne za swoje relacje z interesariuszami16, mia-
ły bowiem, mają i będą miały znaczący wpływ na kształt rzeczywisto-
ści, w  której żyjemy. Często przedsiębiorstwa działają zgodnie 
z zasadą „greed is good”17, co oznacza w praktyce pomnażanie zysku 
za wszelką cenę18, kierowanie się krótkoterminowymi korzyściami19, 
naruszanie praw człowieka20, oszukańczą spekulację21, celową złą 
ocenę ryzyka22, tworzenie nieuczciwych instrumentów fi nanso-

16 Teoria interesariuszy to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej przez budo-
wanie przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, a  zatem: właścicielami, pracownikami, klientami, dostawcami, kooperantami, 
społecznością lokalną, przedstawicielami organizacji, które mogą mieć wpływ na działal-
ność przedsiębiorstwa. Por. Paliwoda-Matiolańska 2009: 52 i nast.
17 Chciwość jest dobra, por. Zysk 2011: 151 i nast.
18 Nawet za cenę życia ludzkiego – głośna sprawa śmierci 1.127 osób w szwalni w Bangla-
deszu w kwietniu 2013 roku, gdzie w tragicznych warunkach były szyte tekstylia na zlecenie 
zachodnich marek odzieżowych (również polskich). 
19 Warto przywołać pojęcie neokolonializmu ekologicznego (ekoimperializmu). Zjawisko 
to odnosi się przede wszystkim do wykorzystywania przez korporacje transnarodowe zaso-
bów oraz możliwości asymilacyjnych środowiska państw peryferyjnych i polega na rabunko-
wej eksploatacji złóż i zasobów naturalnych. Dodatkowo korporacje przyczyniają się do nad-
miernej materiałochłonności gospodarki przez kreowanie sztucznych potrzeb oraz 
wytwarzanie produktów o krótkim cyklu życia. Por. Czaja 2004: 11.
20 Przykładowo organizowanie pracy w  skrajnie trudnych warunkach, nieprzestrzeganie 
przepisów BHP, dyskryminacja i poniżanie kobiet, zwalnianie za działalność w związkach 
zawodowych czy zatrudnianie dzieci. Egzemplifi kację wspomnianych zjawisk można zna-
leźć w książkach Joel Bakan [2006] i Naomi Klein [2004].
21 Np. na rynkach walutowych; do spekulacji na złotym w roku 2009 przyznał się Goldman 
Sachs; por.: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/do;spekulacji;na;zloty
m;przyznal;sie;goldman;sachs,125,0,428925.html [dostęp 21.12.2013]. 
22 Choćby przyznawanie przez agencję Standard & Poor’s wysokich ratingów papierom 
wartościowym opartym na kredytach hipotecznych. Transakcje wspomnianymi instrumen-
tami fi nansowymi, jak tzw. MBS (Mortgage Backed Securities), które w rzeczywistości oka-
zały się niezwykle ryzykowne, były bezpośrednią przyczyną światowego kryzysu fi nanso-
wego w ostatnich latach.
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wych23 lub pospolite złodziejstwo24 – co w efekcie prowadzi do pogłę-
biania się nierówności społecznych, pogorszenia się stopy życiowej 
społeczeństw25, dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia źró-
deł utrzymania ludności. Często fi rmy umyślnie powodują konfl ikty 
lokalne (zwłaszcza w walce o dostęp do bogactw naturalnych), pozba-
wiają należnego wynagrodzenia, przejmują ziemię i  uprawy (kawa, 
kakao, banany), nie konsultują swoich działań ze społecznościami 
lokalnymi, a w przypadku sporów sądowych nie wypłacają zasądzo-
nych odszkodowań26. Gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że korporacje 
transnarodowe generują ok. 2/3 światowego handlu27, często ich 
wartość (total assets) przekracza PKB średnich krajów, a banki i insty-
tucje fi nansowe obracające setkami miliardów dolarów amerykań-

23 Komisja Europejska ukarała osiem instytucji fi nansowych na łączną kwotę 1,7 mld euro 
za udział w nielegalnych kartelach na rynku instrumentów pochodnych. Chodzi o zmowy 
dotyczące wskaźników EURIBOR i LIBOR. Cztery banki uczestniczyły w kartelu dotyczącym 
instrumentów pochodnych (interest rate derivatives) denominowanych w  euro. Były to: 
Barclays, Deutsche Bank, Société Générale i RBS. Pięć banków (RBS, UBS, Deutsche Bank, 
JP Morgan, Citigroup) i jeden broker (RP Martin) uczestniczyli z kolei w dwustronnych kar-
telach związanych z  instrumentami pochodnymi denominowanymi w  japońskich jenach, 
por. http://www.skef.pl/komisja-europejska-karze-nieuczciwe-banki/ [dostęp 21.12.2013]. 
24 Szerokim echem w świecie biznesu odbiło się bankructwo amerykańskiej fi rmy Enron 
w roku 2001, która latami ukrywała swój fatalny stan fi nansowy przy pomocy znanej fi rmy 
konsultingowej Arthur Andersen. Enron korzystał też z korzystnych ocen wiarygodności 
wystawianych przez agencje ratingowe Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch.
25 Opisywane są w literaturze przypadki, gdy kraje będące w trakcie transformacji skorelo-
wanej z  umiędzynarodowieniem i  obecnością korporacji transnarodowych nie nadążają 
z wprowadzaniem niezbędnych zmian w strukturze gospodarek. Wówczas stopa życia spo-
łeczeństw pogarsza się, a różnica pomiędzy dochodami krajów najbogatszych i najbiedniej-
szych stale się powiększa. 
26 Koncern Johnson & Johnson zgodził się zapłacić władzom federalnym USA 2,2 mld do-
larów kary za nielegalną kampanię marketingową przeciwpsychotycznego leku Risperdal. 
Firma przekupiła też największego dystrybutora leków zaopatrującego domy opieki, aby 
ten propagował specyfi k wśród ludzi starszych, u których zwiększał on ryzyko zgonu. Ugo-
da nie kończy spraw toczących się w  sądach stanowych Arkansas, Karoliny Południowej 
i Luizjany, które nakazały koncernowi zapłacić dodatkowe 1,8 mld dolarów kary. J&J odwo-
łuje się od tych wyroków.
27 Por.: www.unctad.org, Handbook of Statistics [dostęp 21.12.2013].
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skich dziennie mogą mieć wpływ na poziom kursów walutowych wie-
lu państw świata – nie sposób nie zauważyć korelacji między 
działalnością opisywanych podmiotów a rzeczywistością ekonomicz-
ną, polityczną, społeczną i ekologiczną współczesnego świata. 

W tabeli 1 zamieszczono porównanie wielkości przychodów naj-
większych korporacji transnarodowych i  PKB wybranych krajów 
świata w roku 2012. Jak można zaobserwować w poniższym rankin-
gu, pierwsza korporacja z listy – Royal Dutch Shell – miała w opisy-
wanym okresie większe przychody niż Argentyna (niewiele zabrakło, 
aby przychody tej fi rmy – 484,5 mld dolarów amerykańskich – były 
większe niż PKB Polski – 528,4 mld dolarów amerykańskich). Dwie 
następne korporacje (Exxon Mobil i Wal-Mart Stores) miały wyższe 
przychody niż Republika Południowej Afryki i Austria, koncern Bri-
tish Petroleum miał wyższe przychody niż PKB Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich, a Volkswagen – wyższe niż Portugalia.

Jak już wspomniano, działalność tych potężnych – co udowod-
niono powyżej – podmiotów gospodarczych prowadzi do nierów-
ności społecznych w skali świata lub pogarsza stopę życiową spo-
łeczeństw i warunki życia ludności [por. Stiglitz 2007: 28]. Według 
najnowszego Human Development Report 2013, Th e Rise of the So-
uth: Human Progress in a Diverse World opublikowanego przez Uni-
ted Nations Development Programme (UNDP) indeks HDI  w roku 
2012 osiągnął najwyższe wartości w następujących krajach (pierw-
sza dziesiątka na 187 badanych krajów): Norwegii 0,955, Australii 
0,938, USA 0,937, Holandii 0,921, Niemczech 0,920, Nowej Ze-
landii 0,919, Irlandii 0,916, Szwecji 0,916, Szwajcarii 0,913 i Ja-
ponii 0,912. Natomiast najniższe wartości indeksu HDI (ostatnia 
dziesiątka od końca listy) zanotowano w  Nigrze 0,304, Kongo 
0,304, Mozambiku 0,327, Czadzie 0,340, Burkina Faso 0,343, 
Mali 0,344, Erytrei 0,351, Republice Środkowoafrykańskiej 0,352 
i Gwinei 0,355. Warto przy okazji dodać, iż Polska ze wskaźnikiem 
0,821 zajęła 39. miejsce na świecie28. Przy analizie przytoczonego 

28 Por. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf [dostęp 21.12.2013].
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Tabela 1. Zestawienie przychodów wybranych korporacji transnarodowych oraz 
PKB państw w 2012 roku

Miejsce w rankingu Firma/kraj Wielkości przychodów/ PKB 
(w mld USD)

1 Royal Dutch Shell 484,5

2 ARGENTYNA 472,8

3 Exxon Mobil 452,9

4 Wal-Mart Stores 447,0

5 RPA 419.9

6 AUSTRIA 409,6

7 BP 386,5

8 ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 386,4

9 TAJLANDIA 377,1

10 KOLUMBIA 378,7

11 Sinopec Group 375,2

12 China National Petroleum 352,3

13 WENEZUELA 337,4

14 DANIA 321,0

15 MALEZJA 305,8

16 NIGERIA 273,0

17 CHILE 272,0

18 GRECJA 271,1

19 SINGAPUR 270,0

20 HONG KONG 260,5

21 State Grid 259,1

22 FINLANDIA 257,8

23 EGIPT 252,5

24 IZRAEL 245,9

25 Chevron 245,6

26 ConocoPhillips 237,3

27 Toyota Motor 235,4

28 Total 231,6

29 Volkswagen 221,6

30 PORTUGALIA 220,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowe-
go, http://www.imf.org [dostęp 21.12.2013] oraz The Fortune Global 500 Companies List 2012, 
http://topforeignstocks.com [dostęp 21.12.2013].  
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zestawienia widać, iż regionem świata o  najniższych wartościach 
wskaźnika HDI jest Afryka Subsaharyjska, którą od rozwiniętych 
krajów świata dzieli przepaść cywilizacyjna, gospodarcza i rozwojo-
wa. Autorzy Raportu piszą, iż nawet w wariancie przyspieszonego 
rozwoju postępu kraje o najniższym indeksie HDI dopiero w roku 
2050 osiągną poziom około 0,6 w  Afryce Subsaharyjskiej (wzrost 
o ok. 50 procent z 0,4) i około 0,7 w Azji Południowej (wzrost o ok. 
35 procent z 0,5). Zgodnie z poglądami A. Sena przyczyną występo-
wania nierówności społecznych na tych obszarach (często również 
biedy i głodu) są niskie dochody realne ludności, a nie niedostatecz-
na produkcja żywności. Ofi ary niedostatku nie dysponują środkami 
niezbędnymi do wytworzenia lub zakupu żywności. Bogate korpo-
racje przy zmianie swoich strategii biznesowych, kosztowych, pła-
cowych (i  cenowych) oraz przy skutecznym wykorzystywaniu 
w praktyce idei odpowiedzialności i sprawiedliwości mogłyby wpły-
nąć na niewielki chociaż wzrost dochodów realnych najuboższych 
warstw społeczeństw. 

Idee sprawiedliwości i odpowiedzialności 
w działalności korporacji transnarodowych

Potężny kryzys fi nansowy, który wybuchł w roku 2008 w Stanach 
Zjednoczonych (rynek kredytów hipotecznych, nadmierna kreacja 
pieniądza przez korporacje oraz spekulacje instytucji fi nansowych) 
i  rozprzestrzenił się na inne kraje świata, naruszając równowagę 
w  globalnych stosunkach ekonomicznych, zmusza do postawienia 
fundamentalnego pytania o drogi dalszego światowego rozwoju go-
spodarczego [szerzej o tym w: Smith, Lenssen 2009: 13 i  nast.]. 
Czasy kryzysów i recesji skłaniają do głębszych refl eksji związanych 
z konstatacją, iż zmiany cywilizacyjne oraz obraz dzisiejszego świa-
ta w coraz większym stopniu zależą od potężnych podmiotów pro-
wadzących biznes w skali globalnej. Część korporacji transnarodo-
wych uświadomiła sobie, iż wraz ze wzrostem pozycji na rynku 
światowym zwiększa się również ich odpowiedzialność za otoczenie 
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i relacje z interesariuszami. W celu poprawy tych relacji oraz polep-
szenia swojego wizerunku na arenie lokalnej, regionalnej i między-
narodowej fi rmy angażują się w promowanie takich form działania 
jak: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), inwestycje społecz-
nie odpowiedzialne (SRI) oraz w  swoich poczynaniach biorą pod 
uwagę utworzony przez społeczność międzynarodową ruch spra-
wiedliwego handlu (Fair Trade)29. Co ważne, konsumenci (oraz inte-
resariusze) stali się bardziej świadomi możliwości korporacji oraz 
ich wpływu na otoczenie. Świadomie zaczęli wymagać od podmio-
tów prowadzących działalność gospodarczą sprawiedliwego, trans-
parentnego i etycznego kodeksu postępowania – w zamian chętniej 
nabywając towary30, korzystając z usług oraz inwestując w aktywa 
tych fi rm, które uwzględniły omawiane postulaty w swoich strate-
giach biznesowych. W  ten sposób również klienci mają wpływ na 
kierunki rozwoju gospodarki. 

Ewolucja zjawiska CSR 

Zjawisko społecznej odpowiedzialności biznesu rozwija się bardzo 
dynamicznie. Podmioty działające na rynkach krajowych (w  tym 
Polsce) oraz w skali międzynarodowej podejmują różnorakie aktyw-
ności w  zakresie troski o  przestrzeganie zasad odpowiedzialności 
wobec interesariuszy i  środowiska naturalnego. Komisja Europej-
ska w Zielonej Księdze z 2001 r. defi niuje CSR jako ideę, w której 
fi rmy z własnej woli podejmują działania na rzecz poprawy jakości 
życia społeczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest procesem, który pozwala zarządzać 
relacjami różnych grup interesariuszy, mających wpływ na działal-
ność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo musi spełniać wymagania 
gospodarcze, prawne, społeczne i etyczne, przy czym odpowiedzial-

29 Charakterystykę, obszary działania, podmioty i pochodzenie tych zjawisk szerzej opisa-
no w: Zysk, Szymczak 2009: 306. 
30  Warto wspomnieć o idei konsumeryzmu, czyli działalność na rzecz obrony konsumen-
tów i reprezentacji ich interesów wobec producentów. Por. Kotler i in. 2002: 88–90 i 93.
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ność rozumiana jest jako „odpowiedzialność za wpływ wywierany 
na społeczeństwo” [por. Rudnicka 2012: 41].  

Klasyczne działania CSR (tzw. CSR 1.0) mające na celu „dobre 
postępowanie, ponieważ jest dobre”31 zostały zastąpione bardziej 
świadomymi działaniami, tzw. CSR 2.0, które poszerzyły ideę odpo-
wiedzialności o propagowanie wspólnych z klientami i dostawcami 
wartości, zgodnych z prowadzonym biznesem. Korporacje zwróciły 
większą uwagę na opinie swoich interesariuszy, w  porozumieniu 
z którymi mogły ulepszyć procesy produkcji oraz modyfi kować ja-
kość wytwarzanych towarów i usług. Działania te, mimo dodatko-
wych kosztów, przyciągnęły nowych klientów i były niezbędne do 
utrzymania dobrego wizerunku korporacji. W idei CSR 2.0. przed-
siębiorstwa stawiały na głębszy dialog z interesariuszami przy wy-
korzystaniu nowoczesnych form komunikacji czy portali społecz-
nościowych, takich jak Facebook czy Twitter32. Najnowszą formą 
społecznej odpowiedzialności biznesu jest idea CSR 3.0, która jesz-
cze bardziej poszerza pole działalności fi rm. Nie są to już lokalne 
inicjatywy podejmowane w  ramach dobrej współpracy z  samorzą-
dami, ale globalna współpraca korporacji, rządów państw oraz orga-
nizacji międzynarodowych w celu utworzenia nowych powiązań go-
spodarczych, tak fi nansowych, jak społecznych. Partnerstwo 
państwo – korporacja – organizacja pozarządowa będące wyznacz-
nikiem idei CSR 3.0 daje efekt synergii i stawia sobie za cel rozwią-
zanie opisywanych w niniejszym opracowaniu problemów nierów-
ności w  skali globu. W  sytuacji wystąpienia kryzysu fi nansowego 
w latach 2008-2009, którego skutki są odczuwane do dzisiaj, rządy 
państw zmniejszyły swoje zaangażowane w działania poprawiające 
jakość i poziom życia w krajach biednego Południa i przeznaczyły 
środki fi nansowe na stabilizację swoich gospodarek. Korporacje po-
stanowiły wypełnić lukę w działalności rządów i organizacji poza-

31 Por. http://www.csrinternational.org/tag/csr-1-0/ [dostęp 21.12.2013].   
32 Por. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/o-nas/nasze-dzialania/aktualne-projekty/csr-2-0.
html [dostęp 21.12.2013].   
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rządowych, jednakże nie jest to tylko działanie fi lantropijne, a ele-
ment strategii CSR 3.0. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniający 
się rynek, korporacje pragną wytworzyć powiązania z mało znaczą-
cymi dzisiaj odbiorcami, którzy w przyszłości mogą stać się istot-
nym partnerem w biznesie33. Przykładem partnerstwa na linii pań-
stwo – korporacja są działania w USA, gdzie realizowany jest projekt 
„Power Africa” dotyczący kwestii energetyki. USA zobowiązały się 
przeznaczyć w ciągu 5 lat około 7 mld dolarów amerykańskich na 
rozwój elektryczności w Afryce Subsaharyjskiej. Dodatkowe 9 mld 
dolarów amerykańskich będzie pochodziło ze środków 7 korporacji: 
General Electric, Heirs Holdings, Symbion Power, Aldwych Interna-
tional, Harith General Partners, Husk Power Systems i Th e Africa 
Finance Corporation34. Zapewnienie bezpieczeństwa energetyczne-
go w Afryce będzie realizowane m.in. poprzez budowę elektrowni 
wiatrowych, odzyskiwanie energii z  biomasy oraz zrównoważone 
wykorzystanie ropy naftowej i gazu35.  

Inwestycje społecznie odpowiedzialne

Pomijając kwestie historyczne36 należy odnotować, iż od lat dzie-
więćdziesiątych XX w. inwestowanie społecznie odpowiedzialne zy-
skuje popularność zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczo-
nych. Szacuje się, iż rynek SRI na świecie wart jest ok. 10,8 bln euro, 
z czego na Europę przypada 67 procent (6,7 bln euro) a na Stany 
Zjednoczone 29 procent (2,9 bln euro). Pozostałe inwestycje odno-
towane zostały w Kanadzie (4,1 procent), Japonii (0,3 procent) oraz 
Australii (0,16 procent) z  kwotami odpowiednio 417 mld euro, 
3 mld euro oraz 1,56 mld euro [por. Czerwonka 2013: 69]. Analizu-

33 R. Crespin, CSR 3.0: Capitalism with a Twist of Networked Value, http://bclc.uschamber.
com/blog/2013-07-17/csr-30-capitalism-twist-networked-value [dostęp 21.12.2013].
34 Por. http://www.africafc.org [dostęp 21.12.2013].
35 Por. Power Africa, Offi  ce of the Press Secretary, Th e White House, http://www.whitehouse.
gov/the-press-offi  ce/2013/06/30/fact-sheet-power-africa [dostęp 21.12.2013].
36 Szerzej: http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/1/eurosif%20sri%20study_low-
-res%20v1.1.pdf [dostęp 21.12.2013].
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jąc zjawisko z ekonomicznego punktu widzenia, istotne jest, iż wy-
stąpienie kryzysu fi nansowego lat 2008–2009 spowodowało wzrost 
inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Wykres 1 przed-
stawia wielkość rynku SRI przed i po wystąpieniu globalnego kryzy-
su fi nansowego.

Wykres 1. Wielkość rynku SRI w Europie przed i po wystąpieniu kryzysu fi nanso-
wego (w bln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów European SRI Study z  lat 2003–2012, 
EUROSIF, por. http://www.eurosif.org [dostęp 21.12.2013].   

Od 2007 liczba funduszy socjalnych, etycznych i zielonych w Eu-
ropie praktycznie stale rośnie: od 511 w tym właśnie roku, 23 pro-
cent więcej w roku 2008 – 628 funduszy, 615 w roku 2009, w 2010 – 
879 (przyrost 30 procent w  stosunku do 2009), w  2011 r. 886 
(przyrost o 1 procent), w roku 2012 agencja odnotowała funkcjono-
wanie 884 funduszy, natomiast w listopadzie 2013 – już 922 (wzrost 
o 4 procenty)37. Na listach pojawiają się znane nazwy instytucji fi -
nansowych: Nordea, BNP Paribas, Edmond de Rothschild Asset 
Management, AXA, Aviva i inne korporacje transnarodowe.   

Inwestorzy z USA po wystąpieniu kryzysu fi nansowego również 
zwiększyli środki przeznaczone na inwestowanie w  spółki postę-
pujące etycznie i odpowiedzialnie. W roku 2012 wartość aktywów 
SRI wzrosła o 22 procent w zestawieniu z danymi z 2010 r. i osią-

37 Por. http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/rapports-dactivite [dostęp 21.12.2013].   
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gnęła kwotę 3,74 bln dolarów amerykańskich. Wartość aktywów 
SRI w  Stanach Zjednoczonych w  latach 1995–2012 przedstawia 
wykres 2.

Wykres 2. Wartość aktywów SRI w Stanach Zjednoczonych w  latach 2003-2012 
(w bln dolarów amerykańskich).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Report on Sustainable and Responsible Investing 
Trends in the United States 2012, USSIF The Forum for Sustainable and Responsible Invest-
ment, http://www.ussif.org/ [dostęp 21.12.2013].   

W  USA powstał też Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Jest 
pierwszym na świecie indeksem giełdowym notującym spółki spo-
łecznie odpowiedzialne. Został utworzony w 1999 r., a  jego celem 
jest umożliwienie przedsiębiorstwom zarządzanym w sposób zrów-
noważony i odpowiedzialny osiąganie korzyści giełdowych. Firmy, 
które znajdują się na DJSI oceniane są ze względu na parametry 
ekonomiczne, środowiskowe i  społeczne. Jedynie 10 procent naj-
lepszych spółek z branży wchodzi w skład DJSI World38. Obecnie in-
deks jest oparty o listę 2500 spółek notowanych na S&P Global Bro-
ad Market Index pochodzących z 45 krajów świata, co daje około 300 

38 Por. http://www.sustainability-indices.com/images/djsi-world-guidebook_tcm1071-
337244.pdf, „Dow Jones Sustainability World Index Guide”, Version 12.3, December 2013, 
s. 6.
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korporacji transnarodowych. Dobór spółek dokonywany za pomocą 
selekcji pozytywnej i  wyróżnia fi rmy best-in-class w  każdej z  24 
branż. Na liście pojawiają się znane nazwy fi rm: Volkswagen, Sie-
mens, Citigroup, Nestlé, Allianz, Roche, Alcatel-Lucent czy SAP. 
Działania związane z  odpowiedzialnym inwestowaniem pojawiły 
się również w  naszym kraju. Portal www.odpowiedzialne-in-
westowanie.pl opublikował listę 20 funduszy SRI. Lista zawiera 
głownie fundusze inwestujące w  spółki związane ze zrównoważo-
nym rozwojem, wspierające badania nad odnawialnymi źródłami 
energii, ochronę zdrowia i  biotechnologię39. Zmiana podejścia in-
westorów do metod osiągania dochodów powoduje, iż fundusze SRI 
cieszą się coraz większą popularnością, o czym świadczą przytoczo-
ne wyżej dane40. 

Sprawiedliwy handel

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu pod koniec 2012 r. 
liczyła 386 organizacji członkowskich (335 fair trade organizations, 
25 fair trade support organizations i 26 fair trade networks), 3 organi-
zacje stowarzyszone oraz 48 podmiotów indywidualnych w 71 kra-
jach świata41. Natomiast podział organizacji producenckich w roku 
2012 wyglądał następująco: 52 procent z  regionu Ameryki Łaciń-
skiej wraz z Karaibami, 34 procent z Afryki i Środkowego Wschodu 

39 Por. http://www.odpowiedzialneinwestowanie.pl/index.php?option=com_content&vie-
w=article&id=341&Itemid=743 [dostęp 21.12.2013].   
40 Jednocześnie rozwija się zjawisko przeciwne do inwestycji społecznie odpowiedzial-
nych – inwestowanie nieetyczne. Polega ono na lokowaniu pieniędzy w spółki „grzeszne” 
(sin stocks). Zwolennicy tego typu inwestowania podkreślają, że broń, tytoń, alkohol i ha-
zard są produktami, które nawet w  czasie kryzysu czy niepewności politycznej będą się 
sprzedawać. Przykładem funduszu nieetycznego jest utworzony w  2002 r. w  USA Vice 
Fund. Nazwa funduszu z  języka angielskiego oznacza: wadę, występek, działalność prze-
stępczą, a portfel inwestycyjny skupia spółki z branży hazardowej, alkoholowej, zbrojenio-
wej i tytoniowej.
41 Por. Annual Report 2012, World Fair Trade Organization, s. 6, http://www.wfto.com 
[dostęp 21.12.2013].   
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i 14 procent z  regionu Azji i Pacyfi ku42. Ruch Sprawiedliwego Han-
dlu zrzesza ponad 1,3 mln producentów i  rolników z  70 krajów 
świata. W  latach 2012–2013 liczba organizacji producenckich 
wzrosła o 16 procent w porównaniu z rokiem 2011, a wartość pre-
mii (środki wykorzystywane do realizacji projektów edukacyjnych, 
zdrowotnych oraz do wprowadzania usprawnień na plantacjach) 
wypłaconej producentom przekroczyła 80 mln euro43. Zaintereso-
wanie ideą sprawiedliwego handlu wśród społeczeństwa również 
się zwiększa, co pokazuje 10-procentowy wzrost odwiedzin strony 
WFTO, 30-procentowy wzrost „likeów” na Facebooku czy 52-pro-
centowy przyrost na Twitterze44. Konsumenci wspierają Fair Trade 
nie tylko wirtualnie – w roku 2012 wydano ponad 4,8 mld euro na 
produkty Fair Trade45. Na wykresie 3 przedstawiono poziom świa-
towych obrotów produktami Fair Trade w latach 2004–201246.

Wykres 3. Obroty Fair Trade na świecie w latach 2004–2012 (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Fairtrade International, 
http://www.fairtrade.net/annual-reports.html [dostęp 21.12.2013].   

42 Por. Unlocking the Power, Annual Report 2012–2013”, Fairtrade International, s. 9, http://
www.fairtrade.net/single-view+M5ea61c32635.html [dostęp 21.12.2013].   
43 Por. Unlocking the Power…, s. 3.
44 Por. Annual Report…, s. 9.
45 Annual Report…, s. 12.
46 Limit objętości niniejszego opracowania nie pozwala na szerszą analizę dotycząca np. 
udziału eksportu poszczególnych towarów FT (np. kawy, bananów, kakao, bawełny czy her-
baty) w całości eksportu danej grupy towarowej w krajach-eksporterach dóbr Fair Trade.
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W 20 krajach świata znajduje się ponad 1300 miast sprawiedli-
wego handlu, a  znak Fair Trade jest rozpoznawany przez 6 na 
10 osób47. Łączna liczba osób pracujących w 2011 r. w przedsiębior-
stwach sprawiedliwego handlu wynosiła 1,24 mln, z  których naj-
więcej (63 procent) pochodziło z Afryki48. Pracownicy skupieni wo-
kół ruchu Fair Trade stanowili tam ponad 60 procent wszystkich 
rolników. Rynek Ameryki Południowej i  Karaibów skupia ponad 
285 tys. pracowników, co stanowi 27 procent ogółu. Najmniej roz-
winiętym obszarem dla sprawiedliwego handlu jest Azja i Oceania, 
gdzie zaangażowanych w Fair Trade jest ponad 122 tys. rolników, co 
stanowi 11 procent wszystkich producentów49. „Sprawiedliwe” to-
wary oferuje się w prawie 4 tysiącach Sklepów Świata (z ang. World 
Shops) oraz w ponad 110 tysiącach supermarketów w 70 krajach bo-
gatej Północy. Ruch sprawiedliwego handlu zaangażowany jest 
w debaty publiczne z decydentami politycznymi europejskich insty-
tucji (warto wspomnieć o zaangażowaniu Parlamentu Europejskie-
go oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE [szerzej: Zysk, 
Szymczak 2009: 315]) i  międzynarodowych forów debatujących 
nad stworzeniem nowego światowego systemu handlowego. W po-
czątkowej fazie rozwoju ruchu Fair Trade również można było dojść 
do wniosków, iż oprócz walki z nieuczciwymi praktykami tych po-
tężnych podmiotów sprzedaż „sprawiedliwych” produktów nie wią-
zała się z działalnością tych fi rm. Jednak okazało się, iż korporacje 
wybrały model przyłączenia się do tego dynamicznie rozwijającego 
się ruchu zamiast aktywnej z nim walki. Preferowały dbałość o swój 
pozytywny wizerunek niż wchodzenie w konfl ikty50. 

47 Por. Unlocking the Power…, s. 3.
48 Warto wspomnieć, iż pojawiła się turystyka Fair Trade, szerzej: http://www.fair-trade-
-hub.com/fair-trade-tourism.html [dostęp 21.12.2013].   
49 Por. Monitoring the Scope and Benefi ts of Fairtrade. Fourth Edition 2012, Fairtrade Label-
ling Organization International 2012, s. 18, http://www.fairtrade.net/fi leadmin/user_
upload/content/2009/resources/2012-Monitoring_report_web.pdf [dostęp 21.12.2013].   
50 Zdarzają się sytuacje, gdy fi rmy wykorzystują znak Fair Trade do celów czysto marketin-
gowych, tzn. wprowadzają na rynek kilka produktów z symbolem Fair Trade, budując tym 
samym etyczne oblicze własnej marki, jednak całą resztę produkcji prowadzą w sposób od-
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Z pewnością opisywane działania korporacji w zakresie Corpora-
te Social Responsibility, Socially Responsible Investment czy Fair Trade 
nie rozwiążą wszystkich problemów ekonomicznych, z jakimi bory-
kają się zarówno rozwinięte kraje będące w  fazie kryzysu ekono-
micznego czy biedne państwa Południa. Zjawiska te mogą stać się 
jednak stałym i istotnym elementem globalnej gospodarki, w której 
opisywane fi rmy odgrywają kluczową rolę.

Scenariusze rozwoju sytuacji globalnej i  ich wpływ 
na działalność przedsiębiorstw międzynarodowych

Uwarunkowania rozwoju gospodarki globalnej podlegają nieustan-
nym dynamicznym przekształceniom, co stanowi jedno z najwięk-
szych wyzwań w procesach prowadzenia biznesu w skali międzyna-
rodowej. Szczególną determinantę stanowią okresowe kryzysy 
i  perturbacje gospodarcze zarówno w  poszczególnych krajach, jak 
i  na poziomie przedsiębiorstw. Szczególną rolę odgrywają badane 
w  niniejszym opracowaniu korporacje transnarodowe, które od-
działują na kształtowanie się wielu elementów rynku światowego, 
w tym na kształtowanie się poziomu życia społeczeństw.

W tabeli 2 poniżej zamieszczono opis możliwych – według auto-
ra niniejszego opracowania – scenariuszy rozwoju sytuacji globalnej 
na rynkach światowych w  nawiązaniu do kryzysu gospodarczego 
w wariantach pozytywnym, neutralnym i negatywnym oraz próbę 
opisu zmian w działalności korporacji w połączeniu z hipotetyczny-
mi skutkami dla tych podmiotów gospodarczych. 

biegający od zasad przyświecających idei systemu. Czasem dochodzi także do stosowania 
podwójnych standardów – certyfi kacja obejmuje producentów, ale nie obejmuje już prze-
strzegania praw pracowniczych w supermarketach czy sieciach kawowych, które sprzedają 
dany produkt Fair Trade.
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Tabela 2. Warianty rozwoju sytuacji globalnej i ewentualne skutki dla korporacji 
transnarodowych

Wariant Cecha Opis/Skutki dla korporacji

negatywny kryzys fi nansowy 
na świecie

pogłębienie kryzysu i powstrzymanie ekspansji

rola korporacji 
na świecie

zmniejszenie roli i pozycji  KTN

protekcjonizm 
w handlu 
międzynarodowym

rozwój protekcjonizmu w handlu światowym, nowe 
bariery celne i inne nowe środki polityki handlowej – 
zmniejszenie obrotów i spadek dochodów; subsydio-
wanie produkcji i eksportu przez kraje bogatej Północy, 
a zwłaszcza Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską

zaufanie interesariuszy 
i społeczeństw

spadek zaufania do KTN; krótkowzroczność inwesto-
rów giełdowych

działania CSR, SRI, FT brak działań z zakresu CSR, FT, SRI; wykluczanie człon-
ków organizacji; spadek obrotów produktami FT – dużo 
trudniejsze przekonanie społeczeństwa do zakupu 
produktów droższych, lecz sprawiedliwych; brak zmian 
strukturalnych w gospodarce światowej; malejąca rola 
ruchów odpowiedzialnych społecznie

inne społeczna niezgoda na zwiększanie nierówności 
społecznych, ewentualna nacjonalizacja biznesów

neutralny kryzys fi nansowy 
na świecie

umiarkowany, słabnący kryzys

rola korporacji 
na świecie

wpływ na rządy krajów – rola lobbingu, utrzymanie 
dotychczasowego status quo

protekcjonizm 
w handlu 
międzynarodowym

brak uzgodnień liberalizacyjnych, brak konfl iktów 
regionalnych; zniechęcanie rolników do innowacji 
poprzez nieuwarunkowane dotacje

zaufanie interesariuszy 
i społeczeństw

niewielki poziom niezadowolenia społecznego

działania CSR, SRI, FT aktywne działania z zakresu CSR, FT, SRI; umiarkowa-
ne postępy rozwoju 

inne społeczna niezgoda na zwiększanie nierówności pozio-
mów życia, ewentualna nacjonalizacja biznesów
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cd. tabeli 2

pozytywny kryzys fi nansowy na 
świecie

koniec kryzysu i dalsza ekspansja na rynkach lokal-
nych, regionalnych oraz globalnym

rola korporacji na 
świecie

rozwój działalności w krajach BRICS (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny, RPA) i MIST (Meksyk, Indonezja, Korea 
Południowa, Turcja)

protekcjonizm w han-
dlu międzynarodowym

postępująca monopolizacja działalności gospodarczej, 
rosnący udział w gospodarce światowej i w handlu 
światowym

zaufanie interesariuszy 
i społeczeństw

aktywne działania PR, rosnące zaufanie

działania CSR, SRI, FT bardzo aktywne działania CSR, FT, SRI; przyrost 
członków organizacji; rosnące obroty produktami FT; 
rosnące inwestycje odpowiedzialne

inne neutralizacja ruchów anty- i alterglobalistycznych

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa analiza została dokonana z punktu widzenia korpo-
racji, gdyż zakres i siła ich wpływu na elementy struktury ekono-
micznej gospodarek i  rozwój społeczno-gospodarczy są ważną 
częścią istniejącego porządku świata, który współtworzony jest 
przez społeczeństwa zorganizowane w  państwa i  fi rmy funkcjo-
nujące w tym systemie. Opisywane w powyższej tabeli skutki roz-
woju sytuacji globalnej dla korporacji transnarodowych z pewno-
ścią powiązane będą z  sytuacją innych fi rm, grup społecznych 
i  interesariuszy. Warto zwrócić uwagę, iż w  wariancie negatyw-
nym (dalszy kryzys na rynkach fi nansowych) prognozowany jest 
spadek roli i pozycji korporacji (zahamowanie ekspansji), rozwój 
protekcjonizmu w skali narodowej (co najczęściej hamuje wymia-
nę międzynarodową), spadek zaufania klientów i  inwestorów (co 
może ograniczyć bieżącą działalność fi rm), a także brak środków 
na działania z zakresu Corporate Social Responsibility, Socially Re-
sponsible Investment czy Fair Trade. W  wariancie neutralnym 
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(umiarkowany, słabnący kryzys) przewidywane jest utrzymywa-
nie status quo (silna pozycja korporacji w gospodarce światowej), 
niewielki poziom niezadowolenia społeczeństw przy ograniczo-
nym kontestowaniu nierówności poziomów życia oraz aktywne 
działania fi rm w  obszarach odpowiedzialności i  sprawiedliwości 
w biznesie. Natomiast w wariancie pozytywnym (koniec kryzysu) 
prognozuje się dalszą dynamiczną ekspansję korporacji na ryn-
kach lokalnych, regionalnych oraz globalnym, monopolizację nie-
których obszarów działalności gospodarczej (koncentracja pro-
dukcji w  branży spożywczej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, 
również w  kwestii przepływów kapitałowych), przenoszenie się 
ciężaru rozwoju gospodarki światowej do krajów BRICS (Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny, RPA) i MIST (Meksyk, Indonezja, Korea Połu-
dniowa, Turcja) oraz bardzo aktywne działania CSR, SRI i FT po-
łączone z  rozbudowanymi praktykami public relations mającymi 
na celu budowanie zaufania interesariuszy i społeczeństw.

Zdaniem autora niniejszego opracowania najbardziej prawdo-
podobny jest wariant neutralny, gdyż obecna sytuacja na arenie 
międzynarodowej (zadłużenie i  defi cyt handlowy USA, słabnąca 
pozycja triady (USA, Japonia, Unia Europejska) w handlu między-
narodowym, kryzys w wielu krajach UE, konfl ikty zbrojne w wielu 
częściach świata) nie sprzyja wygaszaniu kryzysu gospodarczego. 
Ponadto do optymizmu nie skłania sytuacja demografi czna wielu 
społeczeństw (ujemny przyrost naturalny w krajach bogatej Półno-
cy i  przyrost populacji w  krajach nierozwiniętych gospodarczo) 
oraz rozwój nadmiernej konsumpcji (co może powodować rosnące 
zużycie zasobów kuli ziemskiej przy jednoczesnej dewastacji śro-
dowiska naturalnego). 

Zakończenie

Dzięki procesom globalizacji i  internacjonalizacji działalności go-
spodarczej możliwy jest rozwój przedsiębiorstw na niespotykaną 
w historii skalę. Procesy te pozwoliły na zmianę organizacji produk-
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cji i zarządzania, co dało efekt zwiększenia wydajności pracy i mak-
symalizacji dochodów. Z drugiej jednak strony obserwujemy nega-
tywne skutki tych procesów: zubożenie dużej części ludności świata, 
powiększanie się dysproporcji między krajami bogatej Północy 
i biednego Południa oraz degradację czy nadmierne eksploatowanie 
środowiska naturalnego. Wzmaganie nacisku i kładzenie akcentów 
na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnych 
inwestycji i propagowanie ruchu Sprawiedliwego Handlu – zwłasz-
cza w czasach kryzysu gospodarczego na świecie – może spowodo-
wać zmianę reguł rządzących dzisiejszym światem oraz rozpoczęcie 
nowej, sprawiedliwszej ery w  handlu międzynarodowym. Kryzys 
ten zogniskował nieetyczne zachowania korporacji transnarodo-
wych, brak poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
nadmierną chęć bogacenia się za wszelką cenę i oszustwa fi nanso-
we. Skutki tego kryzysu mogą zaowocować trwałą zmianą w podej-
ściu potężnych, globalnych przedsiębiorstw do kwestii odpowie-
dzialności i  sprawiedliwości w  biznesie, wdrażaniem kodeksów 
dobrych praktyk czy uwzględnianiem kryteriów ESG (environment, 
social, governance). Zmiany poziomu wskaźnika Human Development 
Index Sena i  Mahbuba-ul-Haqa uwzględniającego różnego rodzaju 
nierówności pokazuje, iż nasz świat może wiele zyskać, jeśli skon-
centruje swoje wysiłki na pokonaniu tych dysproporcji społecznych. 
Warto brać pod uwagę kontekst globalny opisywanych problemów. 
Pewne wyzwania, takie jak migracje ludności, starzenie się społe-
czeństw, efektywny handel, zasady przepływy kapitału, dostęp do 
rynków, zmiany klimatyczne czy środowiskowe wykraczają poza 
możliwości pojedynczego państwa51. Ekonomia wzrostu, a  szcze-
gólnie jej relacje z  rozwojem społecznym, wymagają radykalnej 
zmiany pojmowania tej dziedziny. Aktualne zatem stają się postula-

51 Jak pisze J. Blicharz [2013: 154]: „Dominował dogmatyczny pogląd, że 
ubóstwo jest zawinione przez jednostkę. Obecnie jego złożone przyczyny ze-
wnętrzne, o  charakterze społecznym i  makroekonomicznym, wykraczające 
często poza ramy gospodarki krajowej, wymagają od administracji państwo-
wej i samorządowej podejmowania aktywnych i systematycznych działań”. 
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ty podjęcia prób sformułowania nowej ekonomii – ekonomii rozwo-
ju społecznego – zorientowanej na wzrost poziomu życia i zamoż-
ności, a w której wzrost gospodarczy i polityka są znaczące o tyle, 
o ile przyczyniają się do zwiększania dobrobytu, a tym samym sty-
mulują rozwój społeczny i  wpływają na zmniejszanie nierówności 
społecznych na świecie.
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