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Streszczenie: W opracowaniu omówiono zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, której elemen
tem składowym jest komponent środowiskowy. Niedoszacowanie zasobów naturalnych i szkód środowisko
wych prowadzi do zniekształcenia wskaźników rozwoju gospodarczego i postępu, któremu towarzyszy wybór 
nieefektywnego kierunku społeczno-gospodarczego. Na podstawie literatury określono poziomy odpowie
dzialności społecznej przedsiębiorstw i podano klasyfikację opartą na zobowiązaniach z zakresu CSR.
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Odpowiedzialność biznesu za środowisko naturalne jest ważnym problemem zarówno 
na Ukrainie, jak i za granicą. Wiąże się to z jednej strony z globalizacją, rosnącym zagroże
niem katastrofami technologicznymi i środowiskowymi, z drugiej zaś z dążeniem do zdro
wego stylu życia, uspołecznieniem stosunków pracy, itp. W nowoczesnych warunkach go
spodarczych odpowiedzialność za środowisko uznać można za element odpowiedzialności 
społecznej. Nie należy również zapominać, że w okresie kształtowania się pojęcia odpowie
dzialności społecznej priorytetem był właśnie kierunek środowiskowy.

Realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest zdecydowanie 
opłacalna. Świat od dawna traktuje programy CSR niejako koszty, ale jako inwestycje, które 
przynoszą zysk i korzyści, takie jak: pozytywny wizerunek organizacji, większe zaintereso
wanie inwestorów, poprawa stosunków z władzami każdego szczebla, zwiększenie moty
wacji i wydajności pracowników, zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku, spadek kosztów 
operacyjnych. Niedoszacowanie zasobów naturalnych i szkód środowiskowych prowadzi do 
zniekształcenia wskaźników rozwoju gospodarczego i postępu, któremu towarzyszy wybór 
nieefektywnego kierunku społeczno-gospodarczego.

Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie biznesu odpowiedzialnego za środowisko przewiduje dzia
łalność i aktywność każdego obywatela oraz struktur biznesowych w zakresie działań przy
noszących korzyść środowisku lub zmniejszających negatywny wpływ na nie. Działanie to 
nie ogranicza się do stanowienia przepisów prawa i podejmowania obligatoryjnych przed
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sięwzięć związanych z ochroną środowiska. Konieczne jest podejmowanie przemyślanych 
decyzji gospodarczych, projektów i programów, które uwzględniają priorytet ochrony śro
dowiska i oszczędzania zasobów naturalnych.

Koncepcja biznesu odpowiedzialnego za środowisko naturalne łączy w sobie elementy 
koncepcji zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i marketingu 
środowiskowego. Społecznie odpowiedzialny marketing zarządzania środowiskiem jest zło
żoną i pojemną koncepcją, dlatego nie otrzymał jeszcze dokładnej i ostatecznej definicji, 
rozważanej do chwili obecnej. Jednocześnie pomimo coraz szerszego upowszechniania za
sad społecznej odpowiedzialności biznesu i świadomości korzyści, które przynoszą zarówno 
przedsiębiorcom, jak i społeczeństwu, granice społecznej odpowiedzialności pozostają bar
dzo niewyraźne. Obowiązujące na Ukrainie regulacje prawne w zakresie ochrony środowi
ska przewidują udział obywateli w podejmowaniu decyzji, a władze lokalne powinny zagwa
rantować obywatelom bezpieczne środowisko. Jednak w praktyce obowiązki te i działanie 
pozostają jedynie w sferze teorii. Natomiast same regulacje prawne nie są wdrażane [1, 6].

2. Teoretyczne i metodologiczne
podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu

W drugiej połowie XX wieku menedżerowie zachodnich korporacji dostrzegli potrzebę 
ukierunkowanej i systematycznej regulacji relacji firm ze środowiskiem wewnętrznym i ze
wnętrznym, co w konsekwencji doprowadziło do powstania koncepcji CSR. W ciągu następ
nych kilku dziesięcioleci, w przypadku braku jednolitego, ustalonego na szczeblu między
narodowym rozporządzenia w sprawie polityki społecznej, menedżerowie ustalają własne 
odrębne standardy dotyczące relacji z pracownikami i ogólnie definiują etykę korporacyj
ną. W 2000 r. Globalna Umowa Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Glo
bal Compact) proklamowała dziesięć kluczowych zasad biznesowych w czterech obszarach 
(prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji) w celu 
promowania społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie krajowym i globalnym oraz 
promowania sprawodawczości pozafinansowej dla tej działalności [2, 36].

Pojęcie odpowiedzialności społecznej stosuje się w wielu obszarach działalności, ale tyl
ko w kontekście biznesowym, wskazano na konkretne kierunki rozwoju i sformułowano jasną 
definicję tego pojęcia. Umożliwia to naukowcom i specjalistom podział CSR na pewne typy.

Istnieje zróżnicowana klasyfikacja odpowiedzialności społecznej, w szczególności A.A. Okh- 
rimenko i T.V. Ivanova określają odpowiedzialność moralną, religijną, dyscyplinarną, politycz
ną, prawną [10, s. 13]. I. Savchenko wyklucza religijną, ale dodaje odpowiedzialność polityczną 
partii, profesjonalną, środowiskową [13, s. 57], Caroll mówi tylko o czterech typach: ekono
micznej, prawnej, etycznej, filantropijnej [31]. V.K. Grishchuk klasyfikuje CSR według rodzajów 
społecznej odpowiedzialności jako pozytywną (to znaczy, gdy podmioty stosunków społecz
nych dobrowolnie i świadomie realizują obowiązujące normy) i negatywną (odrzucanie obo
wiązujących regulacji prawnych bądź permanentne ich nieprzestrzeganie) [5, s. 55]. Ponadto 
niektórzy badacze dzielą korporacyjną odpowiedzialność społeczną na kilku poziomów:

♦ pierwszy -  terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i wypłacanie 
pensji pracownikom oraz, jeśli to możliwe, powiększanie personelu firmy,

♦ drugi -  zapewnienie godnych warunków pracy i życia pracowników (zapewnianie 
mieszkań, podwyższenia kwalifikacji itp.),

♦ trzeci -  działalność charytatywna.
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Niektóre rodzaje odpowiedzialności społecznej mają charakter normatywny i znajdują 
odzwierciedlenie w przepisach prawa. Wśród nich są:

♦ dostarczanie konsumentom usług i produktów wysokiej jakości,
♦ tworzenie legalnych miejsc pracy, oficjalna wypłata wynagrodzeń, inwestycje finan

sowe w rozwój pracowników,
♦ ścisłe przestrzeganie przepisów podatkowych, pracowniczych, środowiskowych i in

nych,
♦ skuteczność działalności (wzrost zamożności akcjonariuszy, tworzenie i dalszy wzrost 

gospodarczej wartości dodanej),
♦ prowadzenie działalności zgodnie ze standardami etycznymi i oczekiwaniami spo

łecznymi,
♦ wkład w rozwój społeczeństwa poprzez wdrażanie programów i projektów społecz

nych (zarówno indywidualnie, jak i w ramach współpracy z innymi organizacjami).
Organizacja Narodów Zjednoczonych proponuje klasyfikację bardziej ukierunkowaną na 

praktykę,wskazującą firmom konkretne zadania. Zauważmy, że wszystkie wymienione wyżej 
klasyfikacje są zbliżone do siebie. Różnica dotyczy sformułowań i kontekstów definiowania. 
Według ONZ, CSR dzieli się na dwa typy [2, 36]: wewnętrzny i zewnętrzny.

Rodzaje społecznej odpowiedzialności biznesu:
♦ wewnętrzna:

♦ bezpieczeństwo pracy,
♦ stabilne, godne wynagrodzenie,
♦ gwarancja ubezpieczenia społecznego i medycznego pracowników,
♦ zapewnienie pracownikom dodatkowych szkoleń (programy szkoleniowe, pod

wyższanie kwalifikacji),
♦ pomoc finansowa w nagłych wypadkach;

♦ wewnętrzna:
♦ inwestycje społeczne i charytatywne,
♦ dbałość o środowisko,
♦ odpowiedzialność firmy wobec konsumentów,
♦ interakcja z władzami i wspólnotami lokalnymi.

Na obecnym etapie rozwoju gospodarki rynkowej wśród ogólnej liczby zagadnień jed
nym z najważniejszych jest tworzenie właściwych warunków rozwoju nowych technologii 
i innowacyjnych produktów we wszystkich sektorach gospodarki narodowej. Stopniowe 
zmiany w produkcji mogą następować tylko pod wpływem postępu naukowego i techno
logicznego w oparciu o politykę gospodarczą, środowiskową i naukowo-techniczną. Dziś 
biznes jest jednym z głównych motorów rozwoju gospodarczego. W tej sytuacji przyjęcie 
przez firmy strategii ekologicznej jest warunkiem kształtowania nowego ładu środowiska 
naturalnego.

3. Teoretyczne podejścia 
do odpowiedzialności środowiskowej biznesu

Marketing odpowiedzialny za środowisko naturalne jest możliwy do rozpowszechnie
nia wraz z innymi ideami i koncepcjami ochrony środowiska, w szczególności odnoszącymi 
się do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju. Dlatego marketing 
odpowiedzialny za środowisko naturalne można uznać za skuteczne narzędzie kształtowa
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nia odpowiedzialności środowiskowej biznesu i należy uwzględnić go w różnych obszarach 
zrównoważonego rozwoju. To podejście badawcze jest zdeterminowane przez potrzeby 
praktyki społecznej i środowiskowej. Tylko kompleksowe teoretyczne zrozumienie kluczo
wych problemów gospodarczych i środowiskowych w kręgach rządowych umożliwi skutecz
ne wdrożenie tego narzędzia.

Generalnie, komponent ochrony środowiska pojawił się w definicji społecznej odpowie
dzialności biznesu dopiero w latach 90. XX w. [33, s. 167]. Tak więc S. Hart po raz pierwszy 
wskazuje na korzyści środowiskowe dla przedsiębiorstw [32, s. 96]. Pojęcie „odpowiedzialności 
środowiskowej przedsiębiorstwa" pojawia się w pracach zagranicznych naukowców dopiero 
po roku 2000. Koncepcje „ekologicznej modernizacji", „refleksji ryzyka", „nowego paradygma
tu ekologicznego", „strategii marketingu ekologicznego" itd. stały się teoretyczną podstawą do 
badania ekologicznego kierunku odpowiedzialności społecznej [22, s. 189-192].

Jak słusznie zauważa V.M. Shapoval, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców za 
środowisko naturalne staje się istotnym czynnikiem w walce konkurencyjnej, ponieważ to 
poziom tej odpowiedzialności będzie determinował w niedalekiej przyszłości pozycję przed
siębiorstwa na rynku międzynarodowym, zwłaszcza z punktu widzenia konsumentów. To 
dzięki odpowiedzialności za środowisko biznes może funkcjonować w międzynarodowej 
społeczności biznesowej [27, s. 152].

Skutkami realizacji działań środowiskowych w ramach społecznie odpowiedzialnej dzia
łalności przedsiębiorstwa są:

♦ poprawa jakości środowiska, pozwolająca społeczeństwu, gminie i przedsiębiorstwu 
uniknąć utraconych korzyści,

♦ poprawa reputacji i wizerunku dzięki wykorzystaniu technologii produkcji bardziej 
przyjaznych środowisku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności przedsiębior
stwa na rynku.

Odpowiedzialna społecznie i środowiskowo działalności przedsiębiorstwa jest usyste
matyzowana następująco:

♦ środowisko i jego jakość,
♦ produkty (towary),
♦ środki trwałe przedsiębiorstwa,
♦ sposób wykorzystania przez przedsiębiorstwo zasobów, w tym zasobów naturalnych,
♦ proces produkcyjny [11, s. 63].
W celu skutecznej realizacji strategii przedsiębiorstwa przemysłowego, biorąc pod uwa

gę jego odpowiedzialność za środowisko, należy sformułować zestaw kryteriów umożliwia
jący określenie istniejącego poziomu. Proponuje się, aby wszystkie kryteria zostały podzielo
ne na dwie grupy: te, które wchodzą w zakres zgodności z zobowiązaniami środowiskowym* 
oraz te, które należą do własnej inicjatywy środowiskowej przedsiębiorstwa i są zdefiniowa
ne jako dobrowolne (tab. 1).

Własną inicjatywę ekologiczną można podzielić na dwie podgrupy wskaźników: zarządza
nie ekologią produkcji i skuteczność komunikacji z interesariuszami [24, s. 125; 12, s. 168].

Stosując te kryteria, możemy mówić o podejściu środowiskowym i zgodności z kon
cepcją odpowiedzialności za środowisko w danym przedsiębiorstwie. Głównymi kierunkami 
rozwoju środowiskowego komponentu odpowiedzialności społecznej na Ukrainie według 
Kamyshnikova są:

1. wprowadzenie korporacyjnej polityki ochrony środowiska,
2. audyt ekologiczny,
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3. angażowanie pracowników w inicjatywy środowiskowe,
4. „zielone dostawy",
5. produkcja „zielonych towarów" [8, s. 207].

Tabela 1. Kryteria odpowiedzialności środowiskowej przedsiębiorstwa przemysłowego
Kryteria Cechy

Zobowiązania środowiskowe ♦ strategia rozwoju przedsiębiorczości jest zgodna z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju

♦ ochrona i przywracanie środowiska naturalnego są określone 
przez strategiczne priorytety przedsiębiorstwa

♦ świadomość, że system gospodarczy funkcjonuje w ramach 
ekosystemu, który jest ograniczony

♦ zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska i ich przestrzeganie

♦ odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku przez 
przedsiębiorstwo

♦ promocja kultury ekologicznej

Własna inicja
tywa środowi
skowa

zarządzanie
ekologią
produkcji

♦ efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
♦ tworzenie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i mate

riałów
♦ zmniejszanie ilości odpadów i zanieczyszczeń
♦ ciągła analiza osiągnięć w  ochronie środowiska, poszukiwanie 

nowych rozwiązań
♦ analiza opłat i kosztów środowiskowych

komunikacja 
z interesa-

♦ informowanie społeczności lokalnej i władz regionalnych 
o konsekwencjach działalności dla środowiska

riuszami ♦ odpowiedzialność wobec społeczeństwa i innych zainteresowa
nych stron za swoją bieżącą i przyszłą działalność

♦ uwzględnienie wymagań i życzeń zainteresowanych stron pod
czas opracowywania i wdrażania projektów produkcyjnych

♦ przejrzystość działalności, w tym podawanie informacji doty
czące jej wpływu na stan środowiska

♦ regularna analiza i raportowanie o wpływie produkcji na stan 
środowiska

Wraz z instrumentami administracyjnymi i rynkowymi regulującymi zarządzanie śro
dowiskiem, ważne są narzędzia i metody wdrażania polityki środowiskowej, oparte na do
browolnych ugodach między firmami zarządzającymi środowiskiem, organami rządowymi 
i społeczeństwem w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego zwłaszcza w dzie
dzinie produkcji i konsumpcji towarów [30, s. 829].

Międzynarodowa norma ISO 26000:2010 Przewodnik po społecznej odpowiedzialności 
została opublikowana w 2010 roku. Dziś ten uniwersalny dokument, dający jednakową wizję 
społecznej odpowiedzialności wszystkim organizacjom i strukturom, jest już szeroko stoso
wany w wielu krajach. ISO 26000 wykorzystuje najlepsze praktyki stosowane w zaawanso
wanych organizacjach i firmach z różnych sektorów i branż. Standard ten jest przeznaczony 
dla organizacji wszelkiego typu: komercyjnych i niekomercyjnych, publicznych i prywatnych, 
niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności. Granice zastosowania normy każda orga
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nizacja określa według własnego uznania. ISO 26000 jest przeznaczony do użytku na zasa
dzie dobrowolności i nie podlega certyfikacji.

ISO 26000:2010 podaje następującą definicję pojęcia odpowiedzialności społecznej: 
jest to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środo
wisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które [7]:

♦ wspiera zrównoważony rozwój, w tym zdrowie i dobrobyt społeczeństwa,
♦ uwzględnia oczekiwania zainteresowanych stron,
♦ przestrzega obowiązujących przepisów prawa i jest zgodne z międzynarodowymi 

standardami postępowania,
♦ jest zintegrowane z działaniami całej organizacji i wykorzystywane w jej relacjach 

z innymi podmiotami.
Po przeprowadzeniu badań oferujemy własną wizję CSR -  to wkład organizacji w rozwój 

sfery społecznej, gospodarczej i środowiskowej na zasadzie dobrowolności. Proponujemy na
stępującą definicję odpowiedzialności biznesu za środowisko: „takie prowadzenia działalności 
produkcyjnej i gospodarczej, które zapewnia zgodność z wymogami przepisów prawa w za
kresie środowiska, i szkodzi lokalnemu ekosystemowi w tempie nieprzekraczającym potencja
łu asymilacyjnego danego terytorium". Ponadto ważnym czynnikiem jest gotowość przedsię
biorstw przemysłowych do ponoszenia dodatkowych kosztów realizacji różnych programów, 
projektów i działań mających na celu ograniczenie oddziaływania człowieka na środowisko.

Podsumowując należy stwierdzić, że odpowiedzialność środowiskowa przedsiębiorstwa 
przemysłowego oznacza, iż przedsiębiorstwo świadomie i w większym stopniu dobrowol
nie podejmuje zobowiązania środowiskowe, bierze pod uwagę oczekiwania zainteresowa
nych stron, aby poprawić bezpieczeństwo i zapewnić zrównoważony rozwoju biznesu, przy 
którym zgodność z przepisami prawa w zakresie środowiska to tylko kilka z wielu narzędzi 
praktycznej realizacji tej odpowiedzialności na poziomie strategicznym.

4. Narzędzia do praktycznej realizacji 
odpowiedzialności środowiskowej biznesu

Biorąc pod uwagę działalność przedsiębiorstw uwzględniającą społeczną i środowisko
wą odpowiedzialności biznesu, należy zauważyć, że wszystkie firmy rozwiązujące problemy 
środowiskowe można podzielić na dwie grupy:

1. przedsiębiorstwa, które przy rozwiązywaniu problemów środowiskowych uzyskują 
rzeczywiste korzyści ekonomiczne, przez wprowadzanie np. oszczędnych technologii, 
tym samym zmniejszających koszty produkcji,

2. firmy rozwiązujące problemy środowiskowe w celu stworzenia pozytywnego wize
runku, zakładające, że głównym celem ich działalności jest osiągnięcie zysku.

Tradycyjnie interesy społeczeństwa i przedsiębiorstw przemysłowych były przeciwsta
wiane sobie wzajemnie. Jest to szczególnie widoczne w obszarze odpowiedzialności za śro
dowisko, gdzie przedsiębiorstwa przemysłowe są głównym źródłem zaostrzających się pro
blemów środowiskowych. Aby rozwiązywać te problemy, firmy odpowiedzialne społecznie 
i środowiskowo używają różnych do tego narzędzi:

1. oceny oddziaływania na środowisko (w tym strategicznej oceny środowiskowej) przy 
opracowywaniu strategii i planów rozwoju gospodarczego,

2. zarządzania środowiskiem, marketingu i audytu środowiskowego, pozwalającego 
wykryć naruszenia przepisów na wczesnym etapie,
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3. ubezpieczenia środowiskowego, które przewiduje rekompensatę za szkody wyrzą
dzone środowisku,

4. certyfikacji zgodności z normami ochrony środowiska (międzynarodowe standardy 
serii ISO 14000 dotyczące zarządzania środowiskowego, międzynarodowa norma ISO 
19011, odnosząca się do audytu systemów zarządzania jakością i/lub systemów za
rządzania środowiskowego, krajowe standardy z serii Oszczędzanie zasobów i serii 
Ochrona przyrody, ISO 26000),

5. sprawozdawczości społecznej, zawierającej komponent środowiskowy,
6. podatku ekologicznego.
Głównym źródłem finansowania działań mających na celu ochronę środowiska i racjo

nalne wykorzystanie zasobów naturalnych jest podatek środowiskowy, którego płatnikami 
są podmioty gospodarcze, które wytwarzają zanieczyszczenia [par. 240,1 Kodeks podatkowy 
Ukrainy]. Podział przychodów z podatków na ochronę środowiska zgodnie z obowiązujący
mi przepisami prawa jest realizowany przez Służbę Skarbu Ukrainy.

Podatek środowiskowy jest podatkiem krajowym, który zgodnie z kodeksem budżeto
wym i ustawą o budżecie Ukrainy na rok 2018 jest rozdzielany proporcjonalnie między bu
dżet państwa i budżety lokalne:

Budżet państwa:
♦ fundusz ogólny -  45% podatku środowiskowego z wyjątkiem podatku od odpadów 

radioaktywnych, 50% podatku ekologicznego od odpadów radioaktywnych,
♦ fundusz specjalny- 50% podatku ekologicznego od odpadów radioaktywnych.
Budżety lokalne:
♦ fundusz specjalny- 30% - budżety lokalne i budżet AR Krymu,
♦ 3 0 % -  budżety lokalne i budżet AR Krymu.
Realizacja programów państwowych na rzecz ochrony i rozwoju funduszu ekologiczne

go zależy od wpływów z podatku środowiskowego. Najważniejszym czynnikiem wpływa
jącym na efektywność państwowej polityki środowiskowej jest skuteczność w określeniu 
realnej podstawy poboru podatku ekologicznego, a także jego ściągalność.

Model mechanizmu regulacji ochrony środowiska stosowany obecnie na Ukrainie został 
w dużym stopniu oddzielony w swojej koncepcji zarówno od aktualnych pomysłów z za
kresu teorii regulacji środowiskowych, jak i od odpowiednich praktycznych doświadczeń 
zdobytych w krajach o gospodarce rynkowej. W związku z tym konieczne jest opracowanie 
nowego mechanizmu ochrony środowiska, który będzie oparty na przepisach teorii nauko
wej i doświadczeniach regulacji ochrony środowiska w rozwiniętych krajach zachodnich, 
z wykorzystaniem mechanizmu opartego na zasadzie bezpośredniej regulacji i odpowied
nich narzędzi regulacji administracyjnej i ustawodawczej w połączeniu z instrumentami 
ekonomicznymi, które je uzupełnią i spełnią różne funkcje w strukturze tego mechanizmu.

W odniesieniu do warunków Ukrainy mechanizm ten powinien opierać się na takich 
organach regulacyjnych, które z góry pozwolą uzyskać wystarczająco jasny obraz wielkości 
odpowiednich wydatków całej gospodarki krajowej i umożliwią publiczną kontrolę wielkości 
i dynamiki wydatków oraz zarządzania nimi. W celu wdrożenia proponowanego mechani
zmu konieczne jest poznanie kwoty środków finansowych i prognozowanej ich wysokości, 
a także wielkości i zakresu środków wsparcia materialnego i technicznego dla ochrony śro
dowiska. Przez długi czas ograniczeniem w ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem 
będzie nie tylko brak zasobów finansowych, ale także specjalistycznego sprzętu, wyposaże
nia i materiałów. Za pomocą standardów środowiskowych będzie możliwe uwzględnienie
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tych ograniczeń i określenie bardziej realistycznych wymagań gospodarczych i społecznych 
wobec przedsiębiorstw.

Wykorzystanie podatku środowiskowego za zanieczyszczenie środowiska w tych warun
kach pociągnęłoby za sobą jedynie bezsensowne, dalekie od efektywnych koszty przedsię
biorstw. Bezpośrednia regulacja, zapewniająca niezbędne finansowanie i inne konsekwen
cje makroekonomiczne oraz możliwość zarządzania nimi, podejmowanie w razie potrzeby 
środków naprawczych, spełni te wymogi.

Obecnie działający na Ukrainie mechanizm tworzenia specjalnych funduszy państwowych 
i lokalnych budżetów kosztem podatku ekologicznego jest symbiozą dwóch przeciwstawnych 
koncepcyjnie mechanizmów -  pośredniej (jako głównej) i bezpośredniej (jako dodatkowej) 
regulacji. Mechanizm ten opiera się na metodzie płatności za zanieczyszczenia, która została 
odrzucona we wszystkich krajach świata. Narzędzia takie jak podatek od emisji i opłaty w ra
mach ustalonych limitów (to znaczy za dopuszczalny poziom emisji zanieczyszczeń, dozwolo
ny przez progresywny standard środowiskowy) oraz podatek od maksymalnie dopuszczalnej 
emisji i odpadów (tj. za emisje i odpady w ramach norm sanitarnych, które nie przekraczają 
maksymalnych dopuszczalnych limitów), nie mają odpowiedników w zachodniej praktyce.

Ważnym elementem w określaniu wielkości niezbędnych środków finansowych na dzia
łania związane z ochroną środowiska jest ocena społecznych i środowiskowych, bieżących 
i przyszłych, a nie tylko krótkoterminowych i czysto ekonomicznych kosztów i korzyści pro
jektów gospodarczych oraz decyzji dotyczących tworzenia i wykorzystania specjalnych fun
duszy budżetu państwa i budżetów lokalnych.

Korzystając z modelu tworzenia funduszy na ochronę środowiska opartego na mecha
nizmie bezpośredniej regulacji środowiskowej, preferowane są przede wszystkim metody 
przymusu niegospodarczego i ekonomicznego, które pozwalają, po pierwsze, na uzyskanie 
lepszych cech środowiskowych, a po drugie, na osiągnięcie celów przy niższych kosztach. 
Jednocześnie należy je uzupełnić o specjalne instrumenty ekonomiczne, które pełnią funk
cję optymalizacji kosztów ochrony środowiska.

Jako narzędzie promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w dziedzinie 
ochrony środowiska proponuje się stosowanie modelu bezpośrednich regulacji środowi
skowych. Kluczową kwestią bezpośredniej regulacji jest stosowanie progresywnych (po
średnich) norm środowiskowych dla dopuszczalnych emisji, ustanowionych przez prawo lub 
procedurę administracyjną, w połączeniu z zachętami ekonomicznymi dla przedsiębiorstw, 
które chcą je osiągnąć, oraz sankcjami gospodarczymi za ich nieprzestrzeganie. Kluczowym 
punktem modelu regulacji bezpośredniej nie jest ustalenie kosztu szkód w przyrodzie, nie 
wyliczenie wysokości opłat za zanieczyszczenie, lecz obliczenie społecznie niezbędnych 
i ekonomicznie opłacalnych kosztów związanych ze stałą redukcją poziomu naruszenia in
tegralności i jakości otaczającego środowiska. Zgodnie z tym, ilość środków finansowych 
przeznaczonych na politykę ochrony środowiska jest określana przez możliwości, które spo
łeczeństwo posiada i ustalana przez władze centralne i lokalne.

Jako narzędzie praktycznego wdrażania odpowiedzialności za środowisko coraz częściej 
stosuje się systemy certyfikacji i znakowania. Biorąc pod uwagę wzmocnienie wymagań śro
dowiskowych, których jednym z głównych powodów jest wykraczanie poza rynki krajowe, 
krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe intensyfikują swoją działalność w dziedzinie certy
fikacji środowiskowej.

Ważnym narzędziem praktycznego wdrażania odpowiedzialności środowiskowej pod
miotów gospodarczych jest terminowe informowanie wszystkich zainteresowanych stron
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0 uzyskanych wynikach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, w tym poprzez otwartą 
publikację raportów społecznych (niefinansowych).

Raportowanie pozwala grupie interesariuszy na niezależną analizę i ocenę odpowie
dzialności środowiskowej podmiotów gospodarczych według następujących kryteriów:

♦ koncepcji i istoty odpowiedzialności za środowisko,
♦ miejsca w systemie wartości podmiotów,
♦ charakteru i formy interakcji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,
♦ głównych kierunków realizacji programów środowiskowych, a także dynamiki kluczo

wych wskaźników odpowiedzialności za środowisko,
♦ problemów i kierunków dalszego rozwoju.
Warto zauważyć, że raportowanie społeczne nie zawiera informacji o charakterze pouf

nym, a jednocześnie strategicznym, która, jeśli zostanie upubliczniona, ma wpływ na prze
wagę konkurencyjną.

Państwo w ramach wdrażania polityki zarządzania odpowiedzialnością społeczną 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska powinno przede wszystkim określić normy
1 standardy regulujące działalność gospodarczą oraz władz terytorialnych, a także zapewnić 
jednolitość i właściwe stosowanie tych regulatorów.

5. Wnioski

Wykorzystanie koncepcji bezpośredniej regulacji w zakresie ochrony środowiska, obej
mującej zarządzanie środowiskiem za pomocą narzędzi normatywnych, administracyjnych, 
legislacyjno-ekonomicznych do realizacji różnych celów funkcjonalnych, jest podstawą po
budzenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska na 
Ukrainie. Konieczne jest wyraźne wprowadzenie zakazów lub ograniczeń w zakresie zanie
czyszczenia środowiska, a ograniczenia powinny podlegać regularnym przeglądom w celu 
zaostrzenia wymagań.

Odpowiedzialny za środowisko naturalne biznes w gospodarce rynkowej nie tylko za
pewnia maksymalny wzrost konsumpcji, zwiększając możliwości wyboru konsumentów i ich 
zadowolenie, jak również maksymalny wzrost jakości życia, ale także wspiera zrównoważony 
rozwój regionów, racjonalne użytkowanie, zachowanie i przywracanie potencjału naturalne
go kraju, zachowanie wysokiej jakości środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach.

Efektywność produkcji i działalności gospodarczej przedsiębiorstw w dużym stopniu 
zależy od funkcjonowania systemu marketingowego, w tym marketingu środowiskowego, 
czyli marketingu ekologicznego. Skuteczność komponentu środowiskowego przy rozważaniu 
biznesu odpowiedzialnego środowiskowo można określić na podstawie drzewa celów. Nie 
ma jednak wątpliwości, że wszystkie kierunki poprawy gospodarki marketingowej powinny 
być realizowane systematycznie i kompleksowo. Marketing ekologiczny może odegrać swoją 
rolę pod warunkiem, że system marketingowy został ustanowiony i wyregulowany w przed
siębiorstwie i że działa skutecznie.
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1258 Summaries

Business responsibility for the environment 
as a shaping toolmarketing economy in Ukraine
Elene Sadchenko

The article discusses the corporate social responsibility, in which one of the elements is the environmental 
component. Underestimation of natural resources and environmental damage leads to distort indicators de
scribing economic development and progress, and affect the choice direction of ineffective socio-economic 
development. Based on the literature, the levels of corporate social responsibility were defined and its classi
fication based on CSR commitments was developed.

Key words: corporate social responsibility, environmentally responsible business, natural resources, environ^- 
mental damage, classification
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