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WSPÓŁCZESNE WYZWANIA RACHUNKOWOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Streszczenie: Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w gospodarce zrównoważonego
rozwoju. W związku z tym niezbędne są rozwiązania mające na celu zaspokojenie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Rachunkowość jako system informacyjny powinien dokonać
pomiaru i prezentować informacje uwzględniające jednocześnie uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i społeczne działalności przedsiębiorstw. Relacje, jakie zachodzą w ramach
systemu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego są bardzo złożone i silnie oddziałują
na siebie, dlatego przed systemem rachunkowości stają nowe wyzwania celem sprostania
współczesnym potrzebom informacyjnym przedsiębiorstw w gospodarce zrównoważonego
rozwoju. Celem opracowania jest identyfikacja kierunków rozwoju rachunkowości w ramach
trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: rachunkowość, zrównoważony rozwój, informacja.
DOI: 10.15611/pn.2014.329.30

1. Wstęp
Procesy globalizacji traktowane są coraz częściej jako swoiste wyzwanie współczesnej cywilizacji. „Wielowymiarowość procesów globalizacji nakazuje jej ocenę
zarówno w płaszczyźnie przyczyn i skutków mikro- i makroekonomicznych, jak
i przestrzennych, środowiskowych oraz społecznych” [Czyżewski, Poczta-Wajda
2011, s. 19]. W związku z tym idea zrównoważonego rozwoju jest obecnie podstawą dla wielu działań gospodarczych o zasięgu ogólnoświatowym, kontynentalnym,
krajowym, regionalnym, a także w odniesieniu do przedsiębiorstw i w tym kontekście obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na informacje właściwe dla gospodarki
zrównoważonego rozwoju (informacje ekonomiczne, ekologiczne i społeczne).
Czy rachunkowość określana jako szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu, system pomiaru działalności gospodarczej jest w stanie
zaspokoić potrzeby informacyjne w ramach przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce zrównoważonego rozwoju? Wskazuje się, że: „praktyka rachunkowości
(księgowi, rachunkowość finansowa, menedżerowie – rachunkowość zarządcza)
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[jest – P.S.] wyznaczona nową ekonomią, w której uzyskanie informacji, często
nawet kosztem dokładności, staje się ważniejsze niż posiadanie środków pieniężnych. […] Praktyka rachunkowości według nowej ekonomii – to jej intelektualizacja” [Kwiecień 2007, s. 163]. Zdaniem autora, przed systemem rachunkowości
stają nowe wyzwania podporządkowane celom gospodarki zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ramach rachunkowości nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb informacyjnych gospodarki zrównoważonego rozwoju. Dlatego celem opracowania jest próba zidentyfikowania kierunków rozwoju
rachunkowości w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
W trakcie pisania artykułu zostały wykorzystane metody indukcji, dedukcji, a także
obserwacja uczestnicząca. Proces badawczy polegał na zidentyfikowaniu problemu
badawczego, a następnie ustosunkowaniu się do niego poprzez analizę informacji
pochodzących z literatury oraz zebranych w trakcie wywiadów bezpośrednich, szkoleń przedsiębiorców, wdrożeń narzędzi rachunkowości zarządczej. Na tej podstawie
zostały wyciągnięte wnioski.

3. Wyzwania gospodarki zrównoważonego rozwoju
Definicja i idea zrównoważonego rozwoju jest szeroko opisywana w literaturze.
Można zapoznać się z etapami rozwoju zrównoważonego w teorii ekonomii [Piontek 2002; Rogall 2010], a także bardziej szczegółowymi zagadnieniami, takimi jak:
uwarunkowania prawne zrównoważonego rozwoju [Rakoczy 2009], zrównoważony rozwój a polityka państwa [Piontek, Piontek 2009] i funkcjonowanie przedsiębiorstw [Famielec 2009]. W związku z tym, a także z uwagi na ograniczoną objętość
niniejszego artykułu autor zdecydował się odstąpić od szerokiego opisu podstawowych zagadnień związanych z ideą zrównoważonego rozwoju.
Z uwagi na przyjęty temat opracowania należy wskazać, że cele gospodarki
zrównoważonego rozwoju powinno się rozpatrywać w trzech wymiarach, a mianowicie: ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Wśród teoretyków i praktyków
trwają dyskusje dotyczące wartościowania i hierarchii celów. Najczęstsze stanowiska w tej kwestii to [Rogall 2010, s. 42]:
1. Najważniejszy jest wymiar ekologiczny. Należy przede wszystkim chronić
naturalnych podstaw życia jako egzystencjalny warunek pozostałych celów.
2. Najważniejszy jest wymiar ekonomiczny (gospodarczy). Zrównoważony rozwój ma zapewnić trwałe zaspokojenie potrzeb ludzkich.
3. Wszystkie wymiary są w zasadzie równorzędne, lecz w wyznaczonych granicach (narzuconych przez naturę).
4. Wszystkie wymiary są równorzędne.
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Wszystkie trzy wymiary zrównoważonego rozwoju są równorzędne, pod warunkiem że w takim samym stopniu skoncentrowane są na człowieku. Ludzie powinni
być w centralnym punkcie zainteresowania uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Niestety, doświadczenia Polski i innych państw wskazują na wybiórcze respektowanie celów zrównoważonego rozwoju oraz częste marginalizowanie lub pomijanie czynnika ludzkiego. Zjawiska te kształtują się różnie
w zależności od zasięgu realizacji celów zrównoważonego rozwoju (gospodarstwo
domowe, przedsiębiorstwo, region, państwo, kontynent, świat). W ramach każdego
z trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju można wyznaczyć ogólne cele, przed
którymi stoi gospodarka zrównoważonego rozwoju (zob. tab. 1).
Tabela 1. Trójkąt celów gospodarki zrównoważonego rozwoju
Cele ekologiczne

Cele ekonomiczne

Cele społeczne

–– ochrona atmosfery
ziemskiej (ograniczenie
ocieplenia klimatu);
–– nieszkodzenie
przyrodzie (zachowanie
różnorodności
gatunkowej
i krajobrazowej);
–– zrównoważone
wykorzystanie zasobów
odnawialnych;
–– zrównoważone
wykorzystanie zasobów
nieodnawialnych;
–– zdrowe warunki
życia (eliminowanie
szkodliwych substancji,
promieniowania,
hałasu)

–– stabilność gospodarki narodowej,
zapewnienie samodzielnej
egzystencji przy akceptowalnej
jakości pracy;
–– zaspokojenie podstawowych potrzeb
przez zrównoważone produkty
(żywność, mieszkania, odzież,
energia), stosowne ceny;
–– stabilność cen oraz przeciwdziałanie
koncentracji władzy ekonomicznej,
internalizacja kosztów
zewnętrznych;
–– pozagospodarcza równowaga
i współpraca na rzecz rozwoju
przy jak najmniejszym imporcie
surowców;
–– wydolny budżet państwowy przy
wystarczających standardach
zaopatrzenia społeczeństwa w dobra
merytoryczne/kolektywne oraz
właściwy podział dochodów

–– demokracja uczestnicząca
i praworządność we
wszystkich dziedzinach
życia;
–– wyeliminowanie ubóstwa,
bezpieczeństwo społeczne,
opanowanie problemów
demograficznych;
–– równość szans, integracja
(np. płci, imigrantów);
–– bezpieczeństwo
zewnętrzne, rozwiązanie
konfliktów bez przemocy;
–– ochrona zdrowia i jakości
życia człowieka

Źródło: [Rogall 2010, s. 47].

Na każdym etapie realizacji celów gospodarki zrównoważonego rozwoju niezbędna jest informacja. Informacja ta może być finansowa lub niefinansowa, ilościowa, wartościowa oraz jakościowa o charakterze strategicznym, taktycznym,
operacyjnym, a nawet interwencyjnym. S. Czaja słusznie wskazuje, że: „złożoność
informacyjna strategii zrównoważonego rozwoju jest w pierwszej instancji efektem
nałożenia na siebie trzech makrosystemów – gospodarki, społeczeństwa i przyrody
(środowiska przyrodniczego). Zrozumienie funkcjonowania każdego z nich oddzielnie wymaga dużych zasobów wiedzy (informacji), a nałożenie na siebie powiększa
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aspekt informacyjny, podobnie jak iloczyn kartezjański komplikuje położenie obiektów w przestrzeni wielu cech” [Czaja 2009, s. 192]. Ponadto każdy z trzech wymiarów gospodarki zrównoważonego rozwoju jest systemem o złożonych wewnętrznych relacjach, które wzajemnie się przenikają i silnie na siebie oddziałują, a tym
samym w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na realizację celów gospodarki
zrównoważonego rozwoju.
W gospodarce opartej na wiedzy wielowymiarowa informacja na potrzeby planistyczno-kontrolne w ramach idei zrównoważonego rozwoju jest czymś oczywistym,
a jednocześnie nadal pozostaje swoistym wyzwaniem z uwagi na jej wewnętrzną
złożoność. Dobór systemów informacyjnych jest przede wszystkim uzależniony od
podmiotów realizujących strategię zrównoważonego rozwoju. System rachunkowości, który jest przedmiotem rozważań niniejszego opracowania, można rozpatrywać
w skali mikro- i makroekonomicznej. W tym miejscu uwaga zostanie poświęcona
wyłącznie rachunkowości przedsiębiorstw, które w swoich długookresowych strategiach i bieżących działaniach powinny uwzględniać cele gospodarki zrównoważonego rozwoju, a tym samym potrzebują niezbędnej informacji zawartej w trójkącie
o bokach: ekologia, ekonomia, społeczeństwo.

4. Rachunkowość przedsiębiorstw w trójkącie celów
gospodarki zrównoważonego rozwoju
Strategia rozwoju zrównoważonego realizowana w przedsiębiorstwach może być
rozpatrywana przez pryzmat informacji, charakteryzowana w różny sposób, w zależności od tego, czy interesuje nas [Czaja 2009, s. 193]:
–– ilość generowanych i użytkowanych w jej ramach informacji – ujęcie ilościowe;
–– sposób kreacji, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji – ujęcie
funkcjonalne;
–– związek pomiędzy etapem realizacji strategii rozwoju zrównoważonego z informacją – ujęcie strukturalno-etapowe.
Współcześnie przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane każdym z powyższych ujęć. Otrzymanie informacji ilościowych, wartościowych i jakościowych dotyczących uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych w ramach
jednego systemu informacyjnego jest procesem złożonym, trudnym, ale możliwym.
Systemem, który może sprostać tym wyzwaniom, jest rachunkowość.
Zdaniem M. Stępień: „rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny charakteryzujący się uniwersalnością jest w pełni uprawniona, a nawet zobowiązana,
do wykorzystania swych możliwości pomiaru i ujawnienia ekologicznych aspektów
działalności gospodarczej w ujęciu mikroekonomicznym” [Stępień 2004, s. 624].
Podobną tezę można sformułować w odniesieniu do pomiaru i ujawniania ekonomicznych oraz społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. W pierwszej
kolejności należy dokonać oceny możliwości wykorzystania rachunkowości jako
źródła informacji w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju w rozbiciu
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na dwa najczęściej praktykowane przez przedsiębiorstwa podsystemy: rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. Możliwości wspomagania informacyjnego (! – małe, !! – średnie, !!! – duże) na każdym etapie realizacji celów gospodarki
zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniom stosowanym w ramach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Rachunkowość a realizacja celów gospodarki zrównoważonego rozwoju
Cele ekologiczne

Cele ekonomiczne

Cele społeczne

Rachunkowość finansowa

!!

!!!

!

Rachunkowość zarządcza

!!

!!!

!!

Źródło: opracowanie własne.

NO
M
EK
O

IA

OG

OL

EK

IA

Przy dokonywaniu oceny (tab. 2) uwzględniono narzędzia oferowane w ramach
rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Należy jednak pamiętać,
że nie wszystkie rozwiązania zostały wdrożone w warunkach polskich oraz o dużej „swobodzie” w doborze i szczegółowości stosowanych przez przedsiębiorstwa
narzędzi rachunkowości, szczególnie w odniesieniu do rachunkowości zarządczej.
Dlatego informacje zawarte w tab. 2 należy traktować jako swoiste uogólnienie.
Interesujące byłyby wyniki badań przydatności poszczególnych narzędzi rachunkowości (fakultatywnych i obligatoryjnych) w realizacji konkretnych celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

SPOŁECZEŃSTWO

Rys. 1. Rachunkowość w trójkącie celów gospodarki zrównoważonego rozwoju
Źródło: opracowanie własne.

Rachunkowość przez stulecia była doskonalona w ramach swoich rozwiązań
jako system pomiaru i prezentacji informacji związanych z celami ekonomicznymi.
Stosunkowo bogate są również doświadczenia na styku rachunkowość a działalność
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proekologiczna przedsiębiorstw. Natomiast najmniej uwagi poświęcono rozwiązaniom rachunkowości w kontekście realizacji przez przedsiębiorstwa celów społecznych. Mankamentem współczesnej rachunkowości jest również fakt, że poszczególne cele zrównoważonego rozwoju najczęściej rozpatrywane są osobno, podczas gdy
w ramach idei zrównoważonego rozwoju powinno się je uwzględnić jednocześnie,
kompleksowo (rys. 1). Przy takim założeniu ilość wypracowanych rozwiązań koncepcyjnych i praktycznych nie jest obecnie satysfakcjonująca. Powszechnie znanymi rozwiązaniami rachunkowości w odniesieniu do każdego z boków trójkąta celów
gospodarki zrównoważonego rozwoju są: w przypadku rachunkowości finansowej
– zintegrowane sprawozdanie finansowe, w przypadku rachunkowości zarządczej –
strategiczna karta wyników.

5. Wyzwania dla rachunkowości przedsiębiorstw
w gospodarce zrównoważonego rozwoju
„Wzrost znaczenia ochrony środowiska wywołuje również nasilenie dyskusji o konieczności reorganizacji bądź przemodelowania infrastruktury sprawozdawczej
w Polsce i na świecie” [Czaja-Cieszyńska 2010, s. 30]. Stwierdzenie to można
rozwinąć, wskazując, że wzrost znaczenia uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych, społecznych w działalności przedsiębiorstw stwarza potrzebę przemodelowania infrastruktury rachunkowości i stawia przed nią nowe wyzwania. System
rachunkowości podlega zmianom, szczególnie w zakresie jej narzędzi. Zmiany te
przebiegają odmiennie w ramach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. W przypadku rachunkowości finansowej zjawisko to jest szczególnie zauważalne w zakresie sprawozdawczości finansowej. Natomiast w odniesieniu do
rachunkowości zarządczej obserwuje się dynamiczne zmiany dokonujące się w narzędziach już istniejących, jak i powstawanie nowych ich odmian. Należy zauważyć,
że system rachunkowości nie pozostaje obojętny na uwarunkowania idei zrównoważonego rozwoju, jednakże obecne rozwiązania w tym zakresie można uznać za
niewystarczające.
Ogólne wyzwania dla systemu rachunkowości przedsiębiorstw w gospodarce
zrównoważonego rozwoju można ująć w następujący sposób:
1. Ujednolicenie i powszechne wdrożenie koncepcji sprawozdawczości finansowej uwzględniającej jednocześnie uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i społeczne działalności przedsiębiorstw1.
2. Doskonalenie w zakresie pomiaru w trybie ex ante, in tempora i ex post działań przedsiębiorstwa związanych z uwarunkowaniami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.
1
Szczególnie należy obserwować skutki wdrożenia zintegrowanego sprawozdania finansowego
w Republice Południowej Afryki i wybranych spółek giełdowych w USA.
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3. Doskonalenie metod identyfikowania i pomiaru ryzyka w rachunkowości
przedsiębiorstw w warunkach gospodarki zrównoważonego rozwoju2.
4. Doskonalenie obecnych lub stworzenie nowych narzędzi rachunkowości, które analizują wzajemne oddziaływanie uwarunkowań3:
–– ekologicznych na ekonomiczne i społeczne,
–– ekonomicznych na ekologiczne i społeczne,
–– społecznych na ekologiczne i ekonomiczne,
–– ekologicznych na ekologiczne, ekonomicznych na ekonomiczne, społecznych
na społeczne.
5. Dostosowanie i doskonalenie systemu edukacji z zakresu rachunkowości celem poprawnego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju przez służby finansowo-księgowe, nauczycieli i uwzględnienie jej w systemie rachunkowości przedsiębiorstw.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich wyzwań, jakie stoją przed systemem
rachunkowości w gospodarce zrównoważonego rozwoju. Stanowią one najważniejsze zdaniem autora kierunki rozwoju i wyzwania szczególnie istotne dla kadry naukowej. Wskazują bowiem na potrzebę szerszej niż obecnie integracji środowisk
naukowych i podjęcia badań interdyscyplinarnych.

6. Podsumowanie
Rachunkowość w warunkach gospodarki zrównoważonego rozwoju jest tematem
aktualnym i ważnym w świetle zachodzących zmian w postrzeganiu funkcjonowania samych przedsiębiorstw i roli systemu rachunkowości. Większość społeczeństwa nie kwestionuje potrzeby jednoczesnego uwzględniania w życiu gospodarczym
uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. W tej sytuacji ta ważna sfera życia gospodarczego wymaga prac badawczych m.in. w zakresie rachunkowości, uznawanej za ważne źródło informacji i traktowanej jako zrozumiały, międzynarodowy „język biznesu”.
Analiza literatury przedmiotu, a przede wszystkim bezpośrednie obserwacje i rozmowy z menedżerami oraz pracownikami służb finansowo-księgowych
wskazują zarówno na rosnące zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, jak i na
ograniczenia obecnego systemu rachunkowości stanowiącego źródło informacji
planistyczno-kontrolnych w ramach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych
uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym przed systemem rachunkowości stają nowe wyzwania związane z identyfikowaniem, pomiarem, analizowaniem różnorodnych relacji zachodzących w przedsiębiorstwach realizujących
Należy tu wskazać na opracowania G. Borys [Borys 2000] i pod red. A. Karmańskiej [Karmańska
2008] stanowiące znakomite fundamenty do pogłębionych badań w tym zakresie.
3
Jednym z narzędzi rachunkowości, które w największym stopniu może uwzględniać jednocześnie trzy wymiary działalności przedsiębiorstw, jest strategiczna karta wyników.
2
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cele gospodarki zrównoważonego rozwoju. Ponadto nie należy marginalizować procesu kształcenia przyszłych i obecnych kadr (kształcenie ustawiczne). Ich postrzeganie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu odgrywa bowiem
kluczową rolę w dostosowaniu systemu rachunkowości do wymogów gospodarki
zrównoważonego rozwoju.
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MODERN CHALLENGES IN THE ACCOUNTING
OF COMPANIES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ECONOMY
Summary: Today, companies operate in the economy of sustainable development. Therefore,
solutions are needed to address the information needs of companies. Accounting as an information system should be able to measure and present information while taking into account
environmental, economic and social activities of companies. Relationships that exist within
the dimensions of ecological systems, economic and social development are very complex
and strongly interacting, because the accounting system is facing new challenges in order to
meet the information needs of modern companies in the economy of sustainable development.
The aim of the study is to identify the directions of development of accounting in the three
dimensions of sustainable development.
Keywords: accountancy, sustainable development, information.
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