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Wstêp
Rozwa¿aj¹c ekonomikê daru, nale¿y podj¹æ temat definicji takich po-

jêæ jak dar, altruizm oraz filantropia w ujêciu ekonomicznym. Zagadnie-
nie nale¿y rozpatrywaæ interdyscyplinarnie – w sensie ekonomicznym,
antropologicznym, etycznym oraz psychologicznym. Dotychczasowe ro-
zumienie motywów dzia³ania ludzi i podmiotów gospodarczych przez
pryzmat maksymalizacji zysku i u¿ytecznoœci powoli ustêpuje spojrzeniu
bli¿szemu emocjom ni¿ kalkulacji. Okazuje siê, ¿e mierzalne w pieni¹dzu
koszty mog¹ byæ nakierowane na niemierzalne tradycyjn¹ metod¹ ele-
menty, takie jak: troska o innych ludzi oraz dbanie o œrodowisko natural-
ne. Satysfakcja z pod¹¿ania œcie¿k¹ przyjazn¹ dla innych oraz dla œrodo-
wiska wynagradza poniesione koszty i trudnoœci organizacyjne. Jednak
badania ekonomistów nad filantropi¹ wskazuj¹, ¿e nawet na pozór nie-
ekonomiczne pobudki maj¹ ekonomiczny wydŸwiêk. W ujêciu jêzyko-
wym altruizm, dar i filantropia kojarzone s¹ z postaw¹ bezinteresown¹,
nienakierowan¹ na w³asny po¿ytek oraz dobro. Ale czy rzeczywiœcie tak
jest? Czy osoba robi¹ca coœ na rzecz innych nie odnosi ¿adnych korzyœci?
A mo¿e jednak wartoœæ poczucia rosn¹cej godnoœci z powodu darowania
jest o wiele wiêksza ni¿ spo¿ytkowanie tych samych œrodków na cele kon-
sumpcyjne lub inwestycyjne? Byæ mo¿e wspieranie potrzebuj¹cych okaz-
uje siê z punktu widzenia jednostki przyjemniejsze od konsumpcji oraz
stanowi korzystn¹ inwestycjê – w wizerunek oraz w³asne poczucie war-
toœci. Na tak¹ potrzebê klientów rynki finansowe odpowiedzia³y odpo-
wiednimi instrumentami – uczestnictwem w funduszach spo³ecznie
odpowiedzialnych. Fundusze te pozwalaj¹ swoim inwestorom wspó³fi-
nansowaæ przedsiêwziêcia chroni¹ce œrodowisko naturalne, rozwój re-
gionalny, przedsiêbiorstwa i organizacje, które wesz³y na œcie¿kê zrów-
nowa¿onego rozwoju i spo³ecznej odpowiedzialnoœci wobec swoich
pracowników i klientów.
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Bibliograficznie praca opiera siê na artyku³ach wiod¹cych ekonomis-
tów œwiatowych takich jak Becker, Andreoni, Kolm, antropologów –
Mauss, Godelier. Nawi¹zuje tak¿e do badañ na temat spójnoœci spo³ecz-
nej w ujêciu ekonomicznym pod redakcj¹ Szambelañczyka, danych sta-
tystycznych G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz badañ na temat inwe-
stowania spo³ecznie odpowiedzialnego.

1. Dar w ekonomii i ekonomia w filantropii
Analiza aktu daru jest konieczna dla zrozumienia wiêzi w spo³eczeñ-

stwie i w rodzinie. Mauss w swojej pracy Essai sur le don (Szkic o darze)
[Mauss, 1950] podkreœli³ znaczenie daru dla spo³eczeñstw Melanezji, Po-
linezji, Malezji oraz Ameryki Po³udniowej. Dar pozwala daruj¹cemu
poczuæ siê godnie, okazaæ swoj¹ wy¿szoœæ nad darowanym, odczuæ po-
dziw i uznanie w oczach innych osób z danej spo³ecznoœci. Z kolei obda-
rowany, przyjmuj¹c podarunek, okazuje szacunek daruj¹cemu, a je¿eli
daru nie odwzajemni z nawi¹zk¹ – swoj¹ podw³adnoœæ. Zatem w teorii
Mauss'a nie ma mowy o altruizmie i bezinteresownym darze [Godelier,
2010, s. 71-99]. Jak zauwa¿a Godelier: „To, co zobowi¹zuje ludzi do da-
wania, jest w³aœnie fakt, i¿ dawanie zobowi¹zuje” [Godelier, 2010, s. 18].
Korzyœci z aktu darowania, jakie osi¹ga darczyñca, nie s¹ policzalne, ale
bardzo du¿e ze wzglêdu na utwierdzenie w³asnej pozycji spo³ecznej.
Dlatego z jednej strony dar zbli¿a, ale z drugiej dzieli ludzi, poniewa¿
podkreœla hierarchiê spo³eczn¹, w którym obdarowany jest poni¿ej dar-
czyñcy. Mauss zaobserwowa³ i opisa³ trzy warunki ekonomiki daru funk-
cjonuj¹ce w prymitywnych spo³ecznoœciach: obowi¹zek darowania, obo-
wi¹zek przyjêcia daru, obowi¹zek odwzajemnienia daru (ang. reciprocity).
Konsekwencje zaniechania darowania s¹ ogromne. Wódz plemienia, któ-
ry nie obdarowuje, traci swoje znaczenie i presti¿ wœród poddanych. Z ko-
lei przyjêcie daru oznacza tak¿e przyjêcie wyzwania odwzajemnienia.
Osoba, która nie przyjmuje daru, skazuje siebie z góry na przegran¹, po-
niewa¿ w oczach innych cz³onków plemienia nie jest w stanie go odwza-
jemniæ.

Badania nad takimi pojêciami jak altruizm, filantropia i dar w ekono-
mii s¹ obszerne, choæ stosunkowo nowe. Publikacje na ten temat rozpo-
czê³y siê w latach 60. XX w. Badania Hochamana i Rogersa [Hochman,
Rogers, 1969] oraz Kolma [Kolm, 1969] wskaza³y, ¿e zachowania altrui-
styczne mo¿na postrzegaæ jako d¹¿enie do zwiêkszania dóbr publicz-
nych. Dyskusjê na temat ekonomiki daru i filantropii sformalizowa³ Bec-
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ker w 1974 r. w swojej teorii na temat spo³ecznych interakcji [Becker,
1974]. W dalszej kolejnoœci model Beckera zosta³ rozwiniêty przez Berg-
storm'a, Blume'a oraz Varian'a [Bergstorm, Blume, Varian, 1986] – do-
k³adniej zdefiniowano pojêcia daru i altruizmu w sensie ekonomicznym,
podjêto próbê wyceny oraz wyszczególnienia czynników wp³ywaj¹cych
na zachowania filantropijne jednostek. Rogers oraz Kolm [Hochman, Ro-
gers, 1969; Kolm, 1969] wskazali, ¿e dzia³alnoœæ charytatywna oraz da-
rowizny kreuj¹ dobra publiczne. Odbiorcy œwiadczeñ w postaci trans-
ferów pieniê¿nych czy te¿ opieki zdrowotnej mog¹ konsumowaæ wiêcej
dziêki prywatnym darowiznom. W efekcie ich konsumpcja staje siê dob-
rem publicznym. W przypadku wspierania sztuki jest podobnie. Pod-
mioty wspieraj¹ce operê czy teatr tak¿e wspieraj¹ innych widzów tego
teatru. Dlatego korzyœci (lepsi aktorzy, lepsza scena), które odnios¹ inni
widzowie, staj¹ siê dobrem publicznym. Podobnie mo¿na wyt³umaczyæ
darowizny na rzecz szpitali. Skorzystaj¹ z nich inne osoby, niezwi¹zane
z darczyñc¹. Korzyœci osi¹gane przez innych pacjentów (lepsza opieka
zdrowotna, tañsze badania) staj¹ siê dobrem publicznym.

W ekonomicznej literaturze przedmiotu przyczyny zachowañ altru-
istycznych t³umaczone s¹ ró¿norodnie. Jednym wyt³umaczeniem jest
stwierdzenie, ¿e podmioty postêpuj¹ce altruistycznie wcale tak nie po-
stêpuj¹. Na przyk³ad filantrop, przekazuj¹c œrodki na cele badawcze
w medycynie, mo¿e liczyæ na póŸniejsze korzyœci zwi¹zane z efektami
tych badañ. Rodzice, przekazuj¹c darowiznê na rzecz szpitala dzieciê-
cego, mog¹ liczyæ na to, ¿e w przysz³oœci w razie potrzeby skorzysta
z tego ich dziecko. Nie mo¿na jednak w ten sposób wyt³umaczyæ daro-
wizn na rzecz uchodŸców w innym kraju, darowizn dla organizacji dzia-
³aj¹cych na rzecz gin¹cych gatunków zwierz¹t i roœlin na innym konty-
nencie. Przyczyn¹ dokonywania tego rodzaju darowizn mo¿e byæ tzw.
efekt ciep³ego blasku (ang. warm glow effect) [Andreoni, 1990], polegaj¹cy
na tym, ¿e darczyñca chce poczuæ siê wa¿ny, wyj¹tkowy i doceniony
przez innych. Ale jak po³¹czyæ efekt blasku z anonimowymi darowiz-
nami? Byæ mo¿e za³o¿enia ekonomii nie pasuj¹ do badania ekonomii
daru? Bez wzglêdu na przyczyny aktu daru stanowi on substytut sektora
publicznego, który powinien zapewniæ okreœlone dobra. Na przyk³ad
stwierdzono, ¿e je¿eli istnieje mocne prywatne wsparcie okreœlonego
celu, sektor publiczny ma mniejsz¹ sk³onnoœæ uwzglêdniania tego celu
w bud¿ecie. W odwrotnej sytuacji tak¿e wystêpuje efekt wypychania
(ang. crowding out effect). Je¿eli instytucje charytatywne lub organizacje
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po¿ytku publicznego otrzymaj¹ od sektora publicznego œrodki, nastêpuje
ograniczenie nap³ywu darowizn prywatnych [Andreoni, 1995]. St¹d za-
interesowanie filantropi¹ w œwietle polityki socjalnej oraz podatkowej.
Z regu³y w ró¿nych systemach podatkowych darowizny na cele chary-
tatywne s¹ traktowane w sposób uprzywilejowany (na przyk³ad do ja-
kiejœ wysokoœci mo¿na je odliczyæ od podatku)1. W ujêciu efektywnoœci
mo¿na siê zastanawiaæ, na ile efektywny jest model dóbr publicznych do-
starczanych przez pañstwo, wspierany jednoczeœnie przez prywatne da-
rowizny dla poprawienia ich jakoœci.

2. Dar jako ekonomiczny transfer
Dar w jego wszelkich formach mo¿na postrzegaæ jako transfer – wtedy

wydaje siê, ¿e ekonomia jest najlepszym narzêdziem analizy. Jednak dar
to nie tylko transfer aktywów, to tak¿e transfer emocji i mnogoœæ moty-
wacji. A to podlega sferze psychologii oraz antropologii. W œcis³ym zna-
czeniu transfer kojarzy siê ze œrodkami pieniê¿nymi lub innymi akty-
wami miêdzy dwoma podmiotami. Jednak w ekonomice daru transfer
dotyczy tak¿e us³ug, przys³ug, informacji, wszystkiego, co dla jednego
podmiotu jest kosztem, a dla drugiego korzyœci¹. Kolm wyró¿nia cztery
rodzaje transferów dla daru [Kolm, 2000, s. 6]: branie si³¹ (ang. forcing), da-
wanie (ang. giving), wymiana (ang. exchange) oraz odwzajemnienie (ang.
reciprocity). Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e poszczególne rodzaje trans-
ferów mog¹ wystêpowaæ jednoczeœnie i mog¹ równie¿ dotyczyæ tej samej
osoby. Przyk³adowo, ta sama osoba mo¿e wymuszaæ transfer oraz jed-
noczeœnie dobrowolnie dawaæ coœ innej osobie. Dlatego nale¿y odró¿niæ
altruistyczny dar od dawania. Dar jest bezinteresowny, podczas gdy da-
wanie takim byæ nie musi. Nawi¹zuj¹c do podejœcia Mauss'a, mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e egoistyczne dawanie mo¿e byæ umotywowane jednym z po-
ni¿szych czynników.

Darowanie mo¿e mieæ wp³yw na jakiœ proces ekonomiczny, co wyna-
gradza darczyñcy koszt tego daru. Przyk³adem jest wp³yw transferów
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1 Systemy podatkowe ró¿norodnie premiuj¹ zachowania filantropijne. W Polsce 1 stycznia
2004 r. wprowadzono mechanizm alokacji 1% podatku nale¿nego na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego (OPP). W pierwszym roku obowi¹zywania regulacji zaledwie 80 tys.
osób zdecydowa³o siê przekazaæ 1% podatku na cele charytatywne. Wartoœæ przekaza-
nych œrodków wynios³a 41,6 mln z³. W 2008 r. zobowi¹zano urzêdy skarbowe do przeka-
zywania 1% OPP w imieniu podatnika, co bardzo u³atwi³o procedurê i zwiêkszy³o liczbê
osób sk³onnych do wskazania OPP w zeznaniu rocznym. Wed³ug danych Ministerstwa Fi-
nansów na 15 wrzeœnia 2011 r. ³¹czna kwota 1% podatku nale¿nego przekazana na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego z rozliczenia za 2010 r. wynios³a 400,2 mln z³ i stanowi³a
0,67% podatku nale¿nego.



w miêdzynarodowej gospodarce na terms of trade. Taka sytuacja mia³a
miejsce w przypadku darowania przez zachodnioeuropejskie pañstwa
produktów spo¿ywczych by³emu Zwi¹zkowi Radzieckiemu lub pomocy
humanitarnej z Ameryki Pó³nocnej na rzecz krajów Trzeciego Œwiata.
Taki akt darowania polepsza³ ceny na rynkach lokalnych darczyñców
i korzystnie dzia³a³ na sytuacjê finansow¹ producentów artyku³ów rol-
nych i spo¿ywczych. Równolegle pogarsza³ sytuacjê producentów arty-
ku³ów spo¿ywczych na wspieranych rynkach. Kolejnym przejawem
darowania w celu wp³ywania na otaczaj¹ce procesy ekonomiczne i miê-
dzyludzkie jest przyk³ad rodziny opisanej przez Beckera [Becker, 1974].
W takiej rodzinie g³owa rodziny kocha i dba o wszystkich jednakowo,
dlatego decyduje o dystrybucji dóbr miêdzy jej cz³onkami tak, aby wszy-
scy mieli tyle samo. Wielkoœæ transferu dóbr jest uzale¿niona od ju¿ po-
siadanych aktywów oraz pomocy, jakiej udziela dana osoba innym cz³on-
kom rodziny. W efekcie, dzia³aj¹c we w³asnym (egoistycznym) interesie,
im bardziej cz³onkowie rodziny sobie pomagaj¹, tym wiêcej zyskuj¹. Zja-
wisko znane jako rotten kid theorem polega na tym, ¿e je¿eli nawet wœród
rodzeñstwa jest jedno egoistyczne dziecko dzia³aj¹ce wy³¹czenie we w³as-
nym interesie, to wed³ug za³o¿eñ Beckera nawet takie dziecko bêdzie po-
maga³o innym w pracy i ¿yciu. Paradoksalnie, im bardziej egoistyczny
brat lub siostra pomo¿e rodzeñstwu osi¹gn¹æ lepsz¹ pracê i wynagrodze-
nie, tym wiêcej pozostanie dla niego w momencie podzia³u aktywów
przez rodziców. Poniewa¿ im lepiej powodzi siê rodzeñstwu, tym wiêcej
przeznaczy rodzic na leniwego i egoistycznego syna/córkê, aby wyrów-
naæ jemu/jej wartoœæ posiadanych aktywów w stosunku do pracowitego
rodzeñstwa. Teoria sk³ania rodziców do dystrybucji aktywów po swojej
œmierci w formie spadku. Je¿eli rodzice kieruj¹ siê potrzebami dzieci
w trakcie spisywania testamentu, stanowi to bodziec dla rodzeñstwa, aby
sobie pomagaæ, poniewa¿ im lepiej zarabia brat/siostra i mniej bêdzie po-
trzebowaæ od rodziców, tym wiêcej w spadku zostanie zapisane temu
w³aœnie egoistycznemu cz³onkowi rodziny.

Dar mo¿e wywo³aæ efekt informacyjny wobec obdarowanego, na któ-
rym zale¿y darczyñcy. Przyk³adem takiego daru jest podarowanie klien-
towi próbek. Próbki dotycz¹ wszelkich bran¿: od meblowej (próbki
materia³ów) do kosmetycznej (próbki perfum i kremów). Techniki sprze-
da¿owe wskazuj¹, ¿e sprzeda¿ z wykorzystaniem próbek jest skutecz-
niejsza. Przyk³adem takiej sytuacji jest wysy³anie przez organizacje
charytatywne do potencjalnych darczyñców mniejszych lub wiêkszych
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prezentów z nadziej¹, ¿e adresaci wspomog¹ organizacjê w kwocie prze-
kraczaj¹cej wartoœæ tego prezentu (na przyk³ad kartki œwi¹teczne malo-
wane przez podopiecznych fundacji). Badania panelowe wskazuj¹ na
skutecznoœæ takich akcji w stosunku do zwyk³ych listów informuj¹cych
o fundacji i jej potrzebach. Wed³ug badañ przeprowadzonych na rynku
amerykañskim do³¹czenie ma³ego i du¿ego prezentu do przesy³ki spowo-
dowa³o wzrost czêstotliwoœci darowizn odpowiednio o 17% i 75% w sto-
sunku do listu bez prezentu  [Armin, 2008].

Darczyñca mo¿e liczyæ na korzystn¹ dla siebie wymianê w sytuacji
obustronnego obdarowywania. W takim przypadku motywacj¹ transferu
jest oczekiwanie, ¿e w przysz³oœci transfery bêd¹ obustronne i wielo-
krotne. Z pozoru bezinteresowne wzajemne obdarowywanie jest tzw.
milcz¹cym handlem opisywanym przez antropologów [Hammond, 1975;
Kurtz, 1978]. Pojedyncze transfery s¹ dobrowolne, jednak nakierowane
na odwzajemnienie w przysz³oœci. W takim przypadku ostatni transfer
nie ma sensu, poniewa¿ nie nastêpuje po nim kolejny. Pomimo tego zo-
staje dokonany z kilku powodów: darczyñca nie przewidzia³ braku trans-
feru zwrotnego, strony umówi³y siê na konkretn¹ liczbê transferów dla
ka¿dej ze stron, transfer zosta³ wykonany z przyzwyczajenia oraz z chêci
odwzajemnienia [Basu, 1987].

Darczyñca mo¿e liczyæ na stworzenie wobec siebie zobowi¹zania ze
strony obdarowanego. Sytuacja taka w³aœciwie jest transakcj¹ zakupu, ale
inicjowan¹ przez sprzedawcê. Przyk³adem takiej motywacji daru jest teo-
ria p³ac efektywnych Akerlofa oparta na badaniu wysokoœci wynagrodze-
nia Homans'a [Akrelof, 1982; Akerlof, 1984; Homans, 1954]. Zauwa¿ono,
¿e w niektórych przedsiêbiorstwach (dzia³aj¹cych na rynku, na którym
istnieje niedobrowolne bezrobocie) pracownikom p³aci siê nawet 15%
wiêcej, ni¿ wynika³oby to z rynkowych stawek za dany rodzaj pracy [Ho-
mans, 1954, s. 724-733; Homans, 1962]. Nadwy¿ka ponad stawkê ryn-
kow¹ jest darem na rzecz pracownika. W zamian za ten dar pracownik
czuje siê mocniej zwi¹zany z miejscem zatrudnienia oraz ludŸmi, z który-
mi wspó³pracuje, i w rezultacie wydajniej pracuje. Mo¿na siê zastanawiaæ,
dlaczego zatem pracodawca nie podwy¿szy minimalnych wymagañ
w stosunku do wszystkich pracowników, aby pracowali tak, jak ci naj-
efektowniejsi. W tej kwestii Homans [Homans, 1954] odwo³uje siê do soli-
darnoœci miêdzy pracownikami. Stwierdza, ¿e takie zachowanie mog³oby
obni¿yæ morale ca³oœci za³ogi i w efekcie skutkowaæ obni¿eniem ogólnej
wydajnoœci pracy. Podstaw¹ efektywnoœci s¹ warunki pracy oraz rzecz
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niemierzalna – atmosfera pracy. Jest to rozbie¿ne z ogólnie przyjemnymi
za³o¿eniami ekonomii klasycznej, w której zatrudnienie traktowane jest
jako czynnik produkcji i bezosobowo jak kapita³. Jednak w rzeczywistoœci
efektywne wykorzystanie kapita³u nie potrzebuje dobrych manier oraz
bycia mi³ym, podczas gdy zadowolenie, motywacja i efektywnoœæ pra-
cownika w du¿ej mierze zale¿y od czynników niemierzalnych w miejscu
zatrudnienia.

Dar zjednuje darczyñcy opiniê publiczn¹ [Kolm, 2000]. Osoby prywat-
ne bezpoœrednio uczestnicz¹ w utrzymaniu dóbr publicznych z dwóch
przes³anek. Po pierwsze, jest zapotrzebowanie na wiêksz¹ iloœæ tych dóbr.
Po drugie, z samego aktu darowania darczyñcy czerpi¹ korzyœci w po-
staci wczeœniej omawianego efektu ciep³ego blasku [Andreoni, 1998,
s. 1448].

3. Spójnoœæ spo³eczna jako pochodna daru
Spójnoœæ spo³eczna intuicyjnie jest kojarzona z wysokim poziomem

dóbr publicznych, stosunkowo równomiernym rozk³adem aktywów, bra-
kiem wykluczenia poszczególnych grup spo³ecznych oraz szans¹ na za-
trudnienie. Brzmi to doœæ utopijnie i ma³o który bud¿et jest w stanie za-
pewniæ warunki tak rozumianej spójnoœci. Z regu³y s¹ to bud¿ety pañstw
bardzo zamo¿nych oraz bardzo fiskalnych (np. krajów skandynawskich,
takich jak Finlandia i Norwegia). Za³o¿enia polityki spójnoœci w ramach
Unii Europejskiej niewiele ró¿ni¹ siê od tych utopijnych wyobra¿eñ. Spój-
noœæ w rozumieniu Komitetu ds. Spójnoœci UE to zdolnoœæ zapewnienia
dobrobytu wszystkim swym cz³onkom, unikanie polaryzacji i rozbie¿no-
œci w dochodach, uznawanie godnoœci jednostek, mo¿liwoœæ uczestnic-
twa ka¿dego w ¿yciu spo³ecznym, na³o¿enie odpowiedzialnoœci za ogól-
ny dobrostan na wszystkich cz³onków spo³ecznoœci na podstawie
koncepcji wspó³odpowiedzialnoœci. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e spój-
noœæ to nie tylko dystrybucja aktywów, ale polityka zapewniaj¹ca wzrost
gospodarczy, w którym wszyscy uczestnicz¹ i z którego wszyscy korzy-
staj¹ [Golinowska i inni, 2011]. Niestety, je¿eli zestawiæ wyobra¿enie
o spójnoœci spo³ecznej z rzeczywistoœci¹, okazuje siê, ¿e takie za³o¿enia
polityki s¹ ambitne, ale ich wykonanie jest niedostateczne. Mo¿na zadaæ
pytanie, czy jest mo¿liwe spo³eczeñstwo, w którym wszyscy dobrowolnie
dzia³aj¹ we wspólnym interesie i w trosce o siebie nawzajem, co powoduje
zanikanie polaryzacji i podwy¿szenie œredniego poziomu ¿ycia. Gdyby
rozszerzyæ model interakcji Beckera na ca³e spo³eczeñstwo, teoretycznie
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wszyscy solidarnie dzia³aliby we wspólnym interesie. Ró¿nice miêdzy
uczestnikami modelu by³yby skutecznie minimalizowane przez g³owê
rodziny, w tym przypadku pañstwo. Jednak beckerowska modelowa
spójnoœæ spo³eczna pozostaje raczej koncepcj¹ ni¿ rzeczywistoœci¹. Rze-
czywistoœæ odzwierciedla m.in. wspó³czynnik nierównoœci spo³ecznej tzw.
Ginni indeks2. Wed³ug Eurostatu w Europie najni¿szy wskaŸnik osi¹gaj¹
kraje skandynawskie (Finalndia – 0,258, Norwegia – 0,229, Szwecja –
0,244), w których rzeczywistoœæ najbli¿sza jest utopii dziêki wysokiemu
fiskalizmowi. Dla Polski wskaŸnik spada i wyniós³ 0,311 w 2011 r. [Euro-
stat, 2012]. W krajach najbiedniejszych wskaŸnik osi¹ga najwy¿sze war-
toœci. Kraje afrykañskie osi¹gaj¹ poziom 0,6–0,7. Wed³ug danych CIA
[2012] szybko uprzemys³awiaj¹ce siê Chiny w 2009 r. osi¹gnê³y poziom
0,45–0,5, zbli¿ony do rozwiniêtych Stanów Zjednoczonych. Taka sytuacja
wskazuje na s³aboœæ wspó³czynnika, który bada œredni¹ dla ca³ego spo³e-
czeñstwa, a nie uwzglêdnia rozwarstwienia bêd¹cego jedn¹ z g³ównych
przyczyn wykluczenia.

Wykluczenie jest kategori¹ jakoœciow¹ i wielowymiarow¹. Trudno j¹
zmierzyæ, jednowarstwowo opisaæ w ³añcuchu przyczynowo-skutkowym.
Dlatego tak trudno jest z tym walczyæ. Wykluczenie mo¿e dotyczyæ ró¿-
nych sfer ¿ycia spo³ecznego: edukacji, opieki zdrowotnej, ³atwoœci poru-
szania siê, dostêpu do rynku pracy, orientacji seksualnej czy przekonañ
religijnych. Diagnozê dotyczac¹ wykluczenia w Polsce zawiera Polski Ra-
port Social Watch. Identyfikuje siê cztery obszary wykluczenia: wyklu-
czenie mieszkaniowe, wykluczenie kulturowo-edukacyjno-cyfrowe, wy-
kluczenie w systemie opieki zdrowotnej, wykluczenie na rynku pracy
i w strukturze zawodowej [Ubóstwo i wykluczenie..., 2010]. Walka z wy-
kluczeniem mo¿e byæ traktowana jako kwestia moralna. Z regu³y wtedy
w³aœnie œrodki na programy przeciw wykluczeniu pochodz¹ ze Ÿróde³
charytatywnych i dobrowolnych, zale¿¹ od daru cz³onków spo³eczeñ-
stwa wra¿liwych na problemy wykluczenia. Jednak badania literaturowe
wskazuj¹, ¿e traktowanie wykluczenia wy³¹cznie jako kwestii moralnej
mo¿e siê okazaæ w d³ugim czasie bardzo kosztowne dla ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Mo¿e negatywnie wp³ywaæ na strukturê demograficzn¹, spo³eczn¹
oraz na efektywnoœæ gospodarki. Wykluczenie kreuje koszty, które obni-
¿yæ mo¿na wy³¹cznie przez wyci¹gniêcie z wykluczenia. Jednak i w tej sy-
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rybucjê dóbr i dochodów. Wartoœæ 1 oznacza, ¿e jedno gospodarstwo domowe posiada
ca³oœæ aktywów badanego spo³eczeñstwa.



tuacji klasyczna, maksymalizuj¹ca zyski i u¿ytecznoœæ ekonomia nie od-
powie jednoznacznie na pytanie o to, czy warto jest walczyæ o spójnoœæ
spo³eczn¹ i zmniejszenie wykluczenia.

Trudno jest oceniæ zyski z takiej walki, poniewa¿ g³ównie przejawiaj¹
siê one w kategorii niemierzalnej – kapita³u spo³ecznego. Kapita³ spo³ecz-
ny jest kategori¹ okreœlon¹ przez socjologów, którzy zauwa¿yli, ¿e zaufa-
nie i bliskie relacje miêdzy cz³onkami spo³eczeñstwa oraz pañstwem
zwiêkszaj¹ efektywnoœæ jednostek. Kapita³ spo³eczny jest zjawiskiem so-
cjologicznym. Stwierdzono, ¿e jest dodatnio skorelowany z zamo¿noœci¹
spo³eczeñstwa i jest podstaw¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego, to znaczy
takiego, w którym cz³onkowie czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni za innych
i d¹¿¹ do osi¹gniêcia spójnoœci spo³ecznej. Obszerny przegl¹d definicyjny
i literaturowy kapita³u spo³ecznego zosta³ zaprezentowany przez Czapiñ-
skiego w Diagnozie Spo³ecznej 2011 [Czapiñski, Panek, 2011]. Zwiêkszanie
tej kategorii kapita³u jest kosztowne, ale przede wszystkim roz³o¿one
w czasie. Efekty dzia³añ nacelowanych na wzmacnianie postaw obywatel-
skich, wzrost kapita³u spo³ecznego, minimalizacjê wykluczenia, wzrost
wzajemnego zaufania oraz zwiêkszania spójnoœci s¹ kosztowne, bardzo
z³o¿one i przede wszystkim nie przynosz¹ szybkich efektów. Koszty te
ponosiæ musi obecne pokolenie podatników, aby nastêpne pokolenie by³o
w stanie korzystaæ z wypracowanego szeroko rozumianego kapita³u spo-
³ecznego. Z kolei brak walki z wykluczeniem prowadzi do narastania na-
stêpuj¹cych bie¿¹cych kosztów ekonomicznych [Warzywoda-Kruszyñ-
ska, 2010]:
1. Kosztów zwi¹zanych z dzia³aniami naprawczymi. W przypadku osób

wykluczonych zwiêkszaj¹ siê wydatki na pomoc spo³eczn¹, wydatki
na walkê z przestêpczoœci¹ (z regu³y bieda i wykluczenie sprzyjaj¹ de-
moralizacji i zachowaniom kryminalnym). Rosn¹ tak¿e wydatki na
ochronê zdrowia, poniewa¿ osoby wykluczone nie podlegaj¹ okre-
sowym badaniom i trafiaj¹ do placówek s³u¿by zdrowia dopiero wte-
dy, gdy wymagaj¹ kosztownego leczenia.

2. Kosztów utraconych mo¿liwoœci. Osoby wykluczone nie uczestnicz¹
w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym i przede wszystkim nie dodaj¹ swo-
jej pracy do PKB.

3. Kosztów dziedzictwa biedy i wykluczenia. Wykluczenie z powodu
biedy z regu³y jest dziedziczone i pog³êbiane przez m³odsze pokole-
nie. W takiej sytuacji ka¿de nastêpne pokolenie trudniej jest wyci¹g-
n¹æ z wykluczenia. Dzieje siê tak z powodu braku odpowiednich
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wzorców w historii rodziny, niedoœwiadczenia ¿ycia innego ni¿
w ubóstwie oraz braku motywacji do pracy i wiary, ¿e mo¿e byæ ina-
czej. W przypadku analizowania tego rodzaju kosztów nale¿y zwróciæ
uwagê na stopê ubóstwa wœród dzieci. Wed³ug danych Eurostatu
opracowanych przez Szarfenberga w Polsce w 2009 r. stopa ubóstwa
wynosi³a 22,7%. Po odjêciu stopy ubóstwa wœród seniorów poziom
tak mierzonego ubóstwa wynosi³ 8,3%. Dla porównania w Niemczech
wskaŸnik ten wynosi³ 0,4%, a Finlandii –10,4% [Szarfenberg, 2010]. In-
terpretacja wskaŸnika oznacza, ¿e Polska nale¿y do krajów, w którym
stopa ubóstwa wœród dzieci jest wy¿sza o 8,3 pkt proc. od stopy ubós-
twa wœród seniorów. Odwrotnie jest w Finlandii, a w Niemczech oby-
dwa wskaŸniki s¹ zrównowa¿one. Wysokie ubóstwo wœród dzieci jest
bardzo niepokoj¹ce z punktu widzenia spo³ecznego i ekonomicznego.
Zapowiada ono przysz³e zwiêkszone koszty opieki spo³ecznej, ni¿sz¹
wydajnoœæ pracy oraz wiêksze koszty utraconych mo¿liwoœci ca³ego
pokolenia. Gdy po³¹czy siê ten fakt ze spadkiem liczby ludnoœci w Pol-
sce o 2 mln do 2035 r. [Prognoza ludnoœci..., 2012], taka tendencja po-
winna podwójnie niepokoiæ z punktu widzenia konkurencyjnoœci
i wydolnoœci polskiej gospodarki.

4. Kosztów zwi¹zanych z tzw. utracon¹ konsumpcj¹, która wp³ywa na
popyt wewnêtrzny i wzrost gospodarczy. Ubogie gospodarstwa do-
mowe nie uczestnicz¹ w konsumpcji i nie wspieraj¹ popytu wewnêtrz-
nego. Z kolei zamo¿ne gospodarstwa domowe rozdzielaj¹ swoj¹ kon-
sumpcjê na zakupy dokonane w kraju i za granic¹. Gospodarstwa
mniej zamo¿ne, ale nie ubogie prawie w ca³oœci konsumuj¹ w kraju
[Bieda i wykluczenie..., 2011].
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, trudno jest uznaæ, ¿e walka z wyklu-

czeniem ma wymiar moralny, a nie ekonomiczny. Polityka socjalna pañ-
stwa jest najwa¿niejszym elementem walki z ubóstwem i wykluczeniem,
g³ównie wœród dzieci. Jednak odpowiedzialnoœæ spo³eczna nie le¿y tylko
w rêkach rz¹du i administracji pañstwowej. Pojawia siê coraz wiêcej
dzia³añ sprzyjaj¹cych zwiêkszeniu spójnoœci spo³ecznej i wzmocnieniu
kapita³u spo³ecznego wœród podmiotów prywatnych – gospodarstw do-
mowych i przedsiêbiorstw.

4. Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne
W swojej ksi¹¿ce Sedláèek stawia pytanie: Czy op³aca siê byæ dobrym,

czy te¿ dobro nie ma nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym? [Sed-
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láèek, 2012, s. 19]. Okazuje siê, ¿e istnieje koncepcja inwestowania spo-
³ecznie odpowiedzialnego, która we wspó³czesnym œwiecie finansów mo-
¿e s³u¿yæ za przyk³ad ekonomii dobra.

Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne, zwane równie¿ koncepcj¹
SRI (Socially Responsible Investing), to nowatorski sposób inwestowania,
który w ostatnich czasach coraz prê¿niej podbija œwiatowe rynki finanso-
we. Polega na uwzglêdnieniu w procesie inwestycyjnym oprócz czyn-
ników stricte finansowych równie¿ czynników zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska naturalnego, czynników spo³ecznych oraz z zachowaniem
³adu korporacyjnego spó³ek (tzw. czynników ESG, Environment, Social,
Governance). W ramach inwestowania spo³ecznie odpowiedzialnego
mo¿na wyró¿niæ takie jego rodzaje: zrównowa¿one (ang. sustainable),
odpowiedzialne (ang. responsible), spo³eczne (ang. impact), etyczne (ang.
ethical), zielone inwestowanie (ang. green investing) czy inwestowanie
z misj¹ (ang. mission-related investing). Mo¿emy mieæ zatem zielone inwes-
towanie (nacisk k³adziony jest na przyk³ad na odnawialne Ÿród³a energii),
etyczne inwestowanie (portfele nie zawieraj¹ walorów spó³ek, których
sektor lub polityka inwestycyjna nie s¹ zgodne z wyznawanymi wartoœ-
ciami inwestora) czy te¿ zrównowa¿one inwestowanie (próba zintegro-
wanego ujmowania problemów spo³ecznych, gospodarczych, ekologicz-
nych oraz przestrzennych) [Czerwonka, 2013].

Na uwagê zas³uguje inwestowanie spo³eczne, które jest tym rodzajem
inwestowania spo³ecznie odpowiedzialnego najbardziej zbli¿onym w swo-
jej ideologii do altruizmu. Spo³eczne inwestowanie (community/impact
investing) polega na udzielaniu finansowego wsparcia ubogim spo³eczno-
œciom. Nie jest to jednak rodzaj darowizny, poniewa¿ inwestorzy oczeku-
j¹ zwrotu zainwestowanych œrodków. Mimo wszystko w niektórych przy-
padkach nale¿y liczyæ siê z uprzywilejowanymi zasadami sp³aty kredytów
przez ubogich kredytobiorców.

Spo³eczne inwestowanie z regu³y wspiera osoby o niskich dochodach,
które nie maj¹ dostêpu do kapita³u i nie mog¹ przez to utrzymaæ godnego
standardu ¿ycia. Spo³eczne inwestowanie mo¿e równie¿ koncentrowaæ
siê na wsparciu okreœlonych regionów, gdzie brakuje podstawowych
us³ug medycznych czy edukacyjnych.

Przyk³adem instytucji, które praktykuj¹ spo³eczne inwestowanie, s¹
fundusze mikrofinansowe. Fundusze i organizacje mikrofinansowe
udzielaj¹ niewielkich po¿yczek, aby wesprzeæ dzia³alnoœæ biznesow¹
w najbiedniejszych czêœciach œwiata. Mikrofinanse polegaj¹ na udzielaniu
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po¿yczek osobom najbardziej potrzebuj¹cym, które nie mia³yby szans na
ich otrzymanie od komercyjnych banków. Osoby, którym zostaje udzielo-
ne tego typu wsparcie, oddaj¹ po¿yczone pieni¹dze po up³ywie 12–24
miesiêcy, a statystyki pokazuj¹, ¿e 95%–97% takich po¿yczek zostaje
zwróconych. Przyk³adem organizacji non-profit udzielaj¹cej po¿yczek
mikrofinansowych jest organizacja Kiva [Kiva, 2012]. Wp³acaj¹c kwotê
w minimalnej wysokoœci 25$, mo¿na zaanga¿owaæ siê w udzielenie po-
¿yczki mieszkañcom Kenii, Azerbejd¿anu czy Peru na rozpoczêcie lub
kontynuacjê ich w³asnej dzia³alnoœci biznesowej. Typowi po¿yczkobiorcy
to na przyk³ad uliczny sprzedawca z Boliwii, który chce powiêkszyæ
swoj¹ kolekcjê butów, rybak z Kambod¿y, który potrzebuje ³odzi, czy
sprzedawca z Tad¿ykistanu, który chce powiêkszyæ swój sklep o dzia³
miêsny. Organizacja Kiva nie p³aci odsetek od po¿yczonego kapita³u, ale
gwarantuje jego zwrot po up³ywie mniej wiêcej roku [Czerwonka, 2013].

Zakoñczenie
Pozaekonomiczne czynniki, takie jak altruizm, uwarunkowania reli-

gijne czy d¹¿enie do spójnoœci spo³ecznej, maj¹ wp³yw na nasze decyzje
ekonomiczne. Inwestor to przede wszystkim cz³owiek, a nie tylko homo
oeconomicus maksymalizuj¹cy w³asne korzyœci. W takiej dziedzinie jak
klasyczna ekonomia i rynki finansowe zysk wydawa³ siê nadrzêdnym ce-
lem prowadzenia dzia³alnoœci. Obecnie zysk dla niektórych podmiotów
(w tym gospodarczych) jest tak¿e narzêdziem do osi¹gania innego celu –
czynienia dobra, niesienia pomocy innym. Jest wiele teorii t³umacz¹cych
motywy takiego dzia³ania, tak¿e takich, które nie t³umacz¹ takiego postê-
powania pobudkami altruistycznymi. Poda¿ dóbr publicznych dziêki
dzia³alnoœci filantropijnej gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw
wzrasta. Dar jednego cz³owieka przek³ada siê na gospodarkê jak mno¿-
nik. Dar wspiera wyrównanie szans, d¹¿enie do spójnoœci spo³ecznej oraz
zwiêksza dostêpnoœæ dóbr publicznych. Jedna filantropijna akcja z regu³y
oddzia³uje na wiêcej ni¿ jeden podmiot. Stwierdzono, ¿e dzia³alnoœæ cha-
rytatywna na du¿¹ skalê wypiera œrodki bud¿etowe. Dzieje siê tak rów-
nie¿ w odwrotnym kierunku. Wsparcie z bud¿etu pañstwa przenosi
œrodki pochodz¹ce z filantropii na inny cel (mniej wspierany przez bud-
¿et). St¹d zainteresowanie finansów publicznych rozwi¹zaniami podat-
kowymi wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ charytatywn¹ swoich podatników.
Dar pojawia siê na poziomie mikro w formie decyzji gospodarstw domo-
wych o przekazaniu czêœci dochodów na cele charytatywne, jak i w skali
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makro. Istniej¹ korporacje, które zdecydowa³y siê byæ spo³ecznie odpo-
wiedzialne i rozwijaæ siê w sposób co najmniej neutralny dla œrodowiska
i szeroko pojêtego otoczenia. Wspieraj¹ rozwi¹zania proekologiczne
i prospo³ecznoœciowe oraz wprowadzaj¹ odpowiedni standard kultu-
rowy i ³ad korporacyjny w wewnêtrznym zarz¹dzaniu organizacj¹. Dziê-
ki funkcji poœrednictwa rynków finansowych inwestorzy maj¹ mo¿liwoœæ
lokowania swoich nadwy¿ek p³ynnoœci w takich w³aœnie przedsiêbior-
stwach. Rosn¹ca liczba spó³ek spo³ecznie odpowiedzialnych wspiera dy-
wersyfikacjê inwestowania w fundusze spo³ecznie odpowiedzialne. Jak
zauwa¿aj¹ niektórzy badacze, oddalonym od rzeczywistoœci rynkom fi-
nansowym potrzebne by³o oczyszczenie i otrzeŸwienie z przekonania, ¿e
wirtualne instrumenty oparte na wirtualnych zabezpieczeniach w nie-
skoñczonoœæ bêd¹ przynosi³y dochód. Kluczow¹ cech¹ cz³owieka w trak-
cie inwestowania okaza³a siê chciwoœæ. To w³aœnie chciwoœæ popchnê³a
inwestorów w ob³êd strukturyzowanych instrumentów finansowych.
Kryzys finansowy na œwiecie zapocz¹tkowany za³amaniem siê rynku
kredytów hipotecznych w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych pokaza³, ¿e
kierowanie siê tylko i wy³¹cznie ekonomicznymi pobudkami w oder-
waniu od wartoœci etycznych i moralnych prowadzi w d³u¿szej perspek-
tywie do klêski ca³ego sektora finansów.

Jak pokazuj¹ najnowsze badania Eurosif [European SRI Study...,
2012], inwestorzy coraz chêtniej siêgaj¹ po inwestycje typu SRI, a rz¹dy
wprowadzaj¹ nowe rozwi¹zania legislacyjne, jak np. Europe 2020, maj¹ce
na celu wdra¿anie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju. Fundusze odpo-
wiedzialnego inwestowania pozwalaj¹ inwestorom indywidualnym
uczestniczyæ w odnowie mentalnej rynków finansowych, a spó³kom port-
felowym wyró¿niæ siê na rynku spoœród niezliczonej liczby mo¿liwoœci
inwestycyjnych. Inwestuj¹c w spo³ecznie odpowiedzialne biznesy, in-
westorzy wspieraj¹ jednoczeœnie ich dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodo-
wiska, relacji z pracownikami, klientami, ich dzia³alnoœæ filantropijn¹
(jeœli taka wystêpuje) oraz dywersyfikuj¹ w³asny portfel inwestycyjny.
Potrzeba wy³onienia spo³ecznie odpowiedzialnych biznesów notowa-
nych na gie³dzie zosta³a dostrze¿ona tak¿e na GPW. Przyk³adem jest
wprowadzenie w 2009 r. na GPW w Warszawie nowego indeksu Respect.
Obecnie obejmuje on 20 spó³ek. Dzia³alnoœæ charytatywna niektórych
spó³ek z indeksu jest znacz¹ca. W 2011 r. Telekomunikacja Polska SA prze-
kaza³a ponad 5% przychodów przed opodatkowaniem na cele dobroczyn-
ne. Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne buduje nadziejê na odro-
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dzenie siê rynków finansowych i zdobycie zaufania inwestorów w³aœnie
przez wprowadzanie do jêzyka finansów takich pojêæ jak: etyka, altruizm
czy spójnoœæ spo³eczna.
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Streszczenie
W pracy zosta³y podjête zagadnienia zwi¹zane z ekonomicznym znaczeniem

takich pojêæ jak: dar, altruizm filantropia i wzajemnoœæ. Praca stanowi skrócony
przegl¹d stanowisk wiod¹cych ekonomistów zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹. Au-
torki tak¿e podjê³y temat op³acalnoœci darowania i odwzajemnienia w sensie
spójnoœci spo³ecznej oraz kapita³u spo³ecznego. Jak wskazuj¹ badania, spo³e-
czeñstwa z najbardziej rozwiniêtym kapita³em spo³ecznym nale¿¹ do tych, w któ-
rych darowanie ma najbardziej altruistyczny wymiar. W ostatniej czêœci artyku³u
zosta³o omówione inwestowanie etyczne jako jeden z wymiarów kapita³u spo-
³ecznego i rola tego typu inwestowania dla rynku kapita³owego oraz portfela in-
westycyjnego inwestorów.

S³owa kluczowe
dar, filantropia, altruizm

The place of gift and philantrophy in economy (Summary)
The article presents economic approach to such categories as gift, reciprocity,

philanthropy and altruism. It is based on researches of leading economist in these
fields. The authors also discussed worthiness of giving and reciprocity in the
sense of social capital. The research shows that giving in societies with the most
developed social capital has most altruistic character. In the last part of the article
the idea and role of SRI is presented for individuals and capital markets.
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gift, altruism, filantrophy
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