To ju 6 lat programu „Przedsi biorstwo Fair Play”
Rozmowa z dr. Mieczys awem B kiem - prezesem Instytutu Bada nad Demokracj i
Przedsi biorstwem Prywatnym (z 7.01.2004 dla „Inicjatyw Gospodarczych”)
W grudniu ubieg ego roku zosta a zako czona VI edycja programu
„Przedsi biorstwo Fair Play”, jak z perspektywy sze%ciu ju lat ocenia Pan
podejmowane dzia ania na rzecz kszta towania etycznych postaw w biznesie?
Pierwsze lata polskiej transformacji niew tpliwie nie sprzyja y zainteresowaniu etyk
w biznesie. Obecnie, w przededniu wej0cia do Unii Europejskiej, coraz wi cej firm
uznaje, 3e etyka jest istotnym elementem budowania d ugookresowej strategii firmy.
W mojej ocenie, po 6 latach realizowania programu „Przedsi biorstwo Fair Play”, w
warunkach funkcjonuj cej ju3 gospodarki rynkowej, starania o uczciwo08 i rzetelno08
w dzia alno0ci gospodarczej przesta y by8 czyst donkiszoteri , gdy3 coraz wi cej
firm dostrzega, 3e reputacj firmy buduj nie tylko dobre wska9niki ksi gowe czy
wysoka jako08 produktu, ale tak3e przestrzeganie norm etycznych i powszechnie
przyj tych wzorców zachowa . ;wiadczy o tym m.in. rosn ca liczba przedsi biorstw
legitymuj cych si certyfikatem „Przedsi biorstwo Fair Play”. Dobra reputacja
pomaga wyró3ni8 firm od innych, dostarczaj cych równie dobry produkt czy us ug i
tym samy, obok warto0ci presti3owych, ma swoj warto08 rynkow . Post powanie
fair wobec kontrahentów, pracowników, skarbu pa stwa i 0rodowiska zaczyna
0wiadczy8 o odpowiedzialnym podej0ciu do kierowania firm i jest jednym ze 9róde
sukcesu. W warunkach s abej konkurencji, jak to mia o miejsce w pierwszych latach
transformacji, przedsi biorcy byli w niewielkim stopniu uzale3nieni od powracaj cych
nabywców, a nieetyczne zachowanie nie mia o tak istotnego wp ywu na wyniki firmy.
Obecnie, w warunkach du3ej konkurencji, firma nie mo3e funkcjonowa8 w d u3szym
okresie bez korzystnej oceny otoczenia. W mojej ocenie wytworzenie takiego
przekonania by o jednym z celów programu i cel ten uda o si zrealizowa8.
Z roku na rok zwi ksza si liczba firm startuj*cych w Programie. Czy to Pana
zdaniem nie jest paradoks, i mimo trudnej sytuacji gospodarczej coraz wi cej
przedsi biorców chce by. postrzeganych jako gracze fair play? Przecie do
„normalnych” sytuacji nale * te, kiedy kontrahent zalega swojemu partnerowi
gospodarczemu przez kilka miesi cy, oszukuje sprzedaj*c wadliwy towar, nie
p aci podatków, ZUS-u itp.
Nie zgadzam si , z twierdzeniem, 3e wymienione dzia ania mo3na uzna8 za
„codzienno08” biznesu w Polsce. Liczba firm post puj cych rzetelnie jest
niew tpliwie wi ksza ni3 liczba uczestników programu i to w a0nie te firmy s
zainteresowane wyeliminowaniem wszystkich wymienionych przez Pana nagannych
praktyk. Deklarowanie przestrzegania czystych regu gry
czy si
z
zainteresowaniem wspó prac z innymi przedsi biorstwami post puj cymi wed ug
zasad przy0wiecaj cych organizatorom programu, co z kolei tworzy zapotrzebowanie
na udokumentowanie post powania fair i prowadzi do wzrostu liczby uczestników
programu. Moim zdaniem potwierdza to tez , 3e przedsi biorstwa uzna y etyk za
niezb dny element dzia a prowadz cych do sukcesu w biznesie.

Przedstawiciele jakiej bran y dominuj* w%ród laureatów Programu?
Post powanie fair nie jest zwi zane z okre0lon bran3 , tym niemniej wida8 w0ród
laureatów du3 liczb firm budowlanych jak równie3 firm zwi zanych z produkcj
materia ów budowlanych, dzia aj cych na szczególnie trudnym rynku, rynku na
którym brak rzetelno0ci i wywi zywania si z przyj tych zobowi za jest szczególnie
dotkliwy dla kontrahentów. Niew tpliwie firmy z tej bran3y s
najbardziej
zainteresowane wyeliminowaniem nieuczciwych kontrahentów jak równie3
potwierdzeniem przestrzegania zasady fair play.
Czy Pana zdaniem nasz akces do Unii Europejskiej wp ynie pozytywnie na
zachowanie firm, tym bardziej, e zachodnie koncerny, w swojej dzia alno%ci,
jakby nie do ko ca normy te przestrzegaj*? Potwierdzeniem jest zachowanie
si sieci supermarketów zarówno w stosunku do pracowników jak i polskich
kontrahentów.
Znam przyk ady firm, które potrafi y u o3y8 sobie wspó prac z du3ymi sieciami
handlowymi i uznaj j za korzystn , trudno wi c uzna8, 3e wszystkie sieci handlowe
post puj nie fair. Trudno równie3 uzna8, 3e brak rzetelno0ci jest domen du3ych
firm mi dzynarodowych. Przyst pienie do Unii b dzie oddzia ywa8 na rzetelno08 w
biznesie niezale3nie od wielko0ci przedsi biorstwa. Firmy krajowe b d musia y
dzia a8 na znacznie bardziej konkurencyjnym rynku i tym samym nierzetelno08 np. w
kontaktach z klientami b dzie prowadzi8 do szybkiej utraty klientów i upad o0ci
przedsi biorstwa. Przyst pienie do Unii mo3e tak3e przyczyni8 si do ograniczenia
zjawisk korupcyjnych. Unia przywi zuje du3
wag
do budowania kultury
przedsi biorczo0ci jak równie3, do budowania postaw etycznych pracowników
administracji publicznej. Docelowo powinno to poprawi8 funkcjonowanie rynku
zamówie publicznych i tym samym sprzyja8 uczciwej konkurencji w ubieganiu si o
wspomniane zamówienia.
Firmy – laureaci Programu to w du ej mierze bardzo powa ni sponsorzy
lokalnych przedsi wzi .. Czy Pana zdaniem przedsi biorcy bardziej kieruj* si
korzy%ciami ekonomicznymi – np. odpisy od podatków, czy rzeczywist* ch ci*
pomocy potrzebuj*cym?
Nie mo3na mówi8 o bezpo0rednich korzy0ciach ekonomicznych, kiedy przedsi biorcy
przekazuj w asne 0rodki na cele spo ecznie u3yteczne. Pomniejszenie podstawy
opodatkowania o kwoty darowizn oznacza tylko, 3e przedsi biorcy od
wydatkowanych kwot nie p ac podatku, tym niemniej kwoty te przekazuj
potrzebuj cym. W czasie licznych spotka z przedsi biorcami wielokrotnie pyta em o
za o3enia polityki charytatywnej firmy i zawsze uzyskiwa em informacje
potwierdzaj ce, 3e firma chce trafi8 do osób potrzebuj cych, chce pomaga8 budowa8
lokaln kultur , czy wspiera8 instytucje o0wiatowe. Przedsi biorcy cz sto lepiej ni3
instytucje publiczne potrafi oceni8 potrzeby spo ecze stwa, korzystaj c np. z
pomocy organizacji pozarz dowych. Cz sto równie3 pomoc jest kierowana za
po0rednictwem tych organizacji. Wielokrotnie spotyka em si
równie3 z
przekazywaniem darowizn, które nie by y odliczane od podstawy opodatkowania; po
prostu przedsi biorcy wspierali osoby potrzebuj ce z w asnej kieszeni. Mo3na
natomiast mówi8 o korzy0ciach d ugofalowych prowadzonych dzia a
charytatywnych, zwi zanych z budowaniem pozytywnego wizerunku w spo eczno0ci

lokalnej czy w skali kraju. Wiele firm zdaje sobie spraw z tych korzy0ci i moim
zdaniem nie ma w tym nic nagannego. W tym przypadku korzy0ci firmy zbiegaj si z
korzy0ciami ca ej spo eczno0ci.

