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WSTČP
Pojčcie „kultura” funkcjonuje w obiegu naukowym stosunkowo krótko,
a jest uİywane w ponad dwustu znaczeniach1. WĤród filozofów oĤwieceniowych znaczenie kultury byão wiĈzane z rozwojem nauki i sztuki, który
z jednej strony mógãby uczyniþ czãowieka lepszym niİ w stanie natury, zaĤ
z drugiej – tãumiãby wolnoĤþ i sprzyjaãby wyobcowaniu. Waİne pytanie
o antynomič mičdzy naturĈ i kulturĈ uzyskiwaão róİne odpowiedzi. Przede
wszystkim nauka i technika oraz jej wytwory materialne nie decydujĈ jednoznacznie o İyciu duchowym i spoãecznym ludzi. Trzeba zgodziþ sič
________________
1

C. Kluckhohn, cyt. za: P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2000, s. 233.
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z Immanuelem Kantem, który twierdziã, İe nauka, technika i sztuka czyniĈ
czãowieka cywilizowanym, a nie kulturalnym2. OsiĈgničcia cywilizacyjne
sprzyjajĈ ukulturalnieniu w znaczeniu spoãecznej porzĈdnoĤci i zgody na
obyczajnoĤþ powĤciĈgajĈcĈ naturalne popčdy i instynkty, a takİe rozszerzaniu aktywnoĤci czãowieka na dziaãalnoĤþ artystycznĈ i uczestniczeniu
w İyciu kulturalnym. Ucywilizowanie nie gwarantuje jednak doskonalenia
obyczajów, refleksji nad granicami naturalnej wolnoĤci i gotowoĤci do czynienia tego, co dobre i sãuszne. Kant twierdziã wičc, İe kultura oznacza poãĈczenie natury i moralnoĤci realizowane poprzez autonomič moralnĈ, wolnĈ
wolč i rozumnoĤþ czãowieka.
Takie znaczenie kultury jest dobrym punktem wyjĤcia do odróİnienia
koncepcji kultury w sensie normatywnym od niewartoĤciujĈcych znaczeę
kultur jako wieloĤci form İycia spoãecznego skãadajĈcych sič z postaw, wartoĤci, wierzeę, norm, reguã, obyczajów, nawyków myĤlowych. Odróİnienie
kultur jako zãoİonej mieszanki artefaktów kulturowych, wzorców, nawyków, symboli i wierzeę pozwala na badania naukowe zgodne z zaãoİeniem
Maxa Webera o wolnych od wartoĤciowania naukach spoãecznych3. PrzejĤcie od uniwersalizmu do pluralizmu i relatywizmu kulturowego spowodowaão odwrót od refleksji teoretycznej do obserwacji. Badania róİnorodnych grup spoãecznych pod wzglčdem ich toİsamoĤci kulturowej prowadzĈ
do ustalania róİnorodnoĤci oraz do mnogoĤci modeli i typologii. Twierdzi
sič, İe kultury w liczbie mnogiej odróİniajĈ sič w róİnych obszarach İycia
spoãecznego czãowieka, m.in. w İyciu gospodarczym.
Kultury İycia gospodarczego sĈ przedmiotem badaę róİnych nauk spoãecznych. Ekonomia stosunkowo póĮno wãĈczyãa sič do tych badaę. Kultura nie
jest jednak terminem kluczowym w badaniach gospodarki rynkowej. Jest
nim przejčte od prawa i socjologii pojčcie instytucji. Znaczenie instytucji
jest zbliİone do znaczenia kultur, poniewaİ jest równieİ ujmowane jako zãoİony zbiór reguã wyznaczajĈcych wzorce dziaãaę gospodarczych i ograniczenia wolnoĤci w gospodarowaniu. Jest to jednak zbiór nie tylko norm, reguã
i wzorców kulturowych, lecz równieİ norm prawnych oraz spoãecznych
sposobów zabezpieczajĈcych ich przestrzeganie. John R. Commons, wskazujĈc na transakcje gospodarcze jako jednostki analizy4, okreĤliã je przez pryzmat konfliktu, wzajemnoĤci i ãadu. Wyznaczyã zatem problemy badawcze
________________
2 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeã. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957; idem,
Krytyka wãadzy sĈdzenia, przeã. J. Gaãecki, PWN, Warszawa 1986.
3 M. Weber, Sens wolnej od „wartoĤciowaę” socjologii i ekonomii, przeã. E. Nowakowska-Soãtan, [w:] Problemy socjologii wiedzy, red. E. Nowakowska-Soãtan, PWN, Warszawa 1985.
4 J.R. Commons, The Problems of Correlating Law, Economics and Ethics, „Wisconsin Law
Review” 1932-1933, vol. 8, iss. 1.
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ekonomii w odniesieniu do instytucji, peãniĈcych funkcje porzĈdkowania
sprzecznych interesów gospodarczych. Oliver E. Williamson w podsumowaniu badaę nad instytucjami İycia gospodarczego w 2000 roku stwierdziã,
İe jeszcze niewiele wiemy o instytucjach5. Przedstawiã pola badawcze, budujĈc strukturč instytucji zãoİonĈ z czterech poziomów. Poziom pierwszy to
fundament utworzony z nieformalnych instytucji, zwyczajów, tradycji,
norm, religii, który ksztaãtowaã sič w minionych tysiĈcleciach. Jest on zróİnicowany pod wzglčdem poznawczym, kulturalnym, strukturalnym i politycznym. Poziom drugi skãada sič z formalnych reguã gry rynkowej, takich
jak prawa wãasnoĤci, porzĈdek polityczny, wymiar sprawiedliwoĤci i biurokracja. Powstaje w wielu dziesičcioleciach. Poziom trzeci obejmuje reguãy
rozwiĈzywania konfliktów na rynkach i w przedsičbiorstwach. O.E. Williamson okreĤliã je jako struktury „governance”6, ustalane przez strony
transakcji na fundamencie i w otoczeniu formalnych instytucji. Poziom
czwarty obejmuje realne procesy gospodarcze: alokacjč zasobów i ich produktywne wykorzystywanie. Problemy badawcze nowej ekonomii instytucjonalnej sĈ wyprowadzane z zaãoİenia, İe instytucje, jako zbiór reguã, które
„rzĈdzĈ” spoãecznymi interakcjami, majĈ znaczenie dla rozwiĈzywania naturalnych róİnic i sprzecznoĤci interesów gospodarczych. Z tego zaãoİenia
wyprowadza sič implikacjč o nastčpowaniu realnych procesów gospodarczych okreĤlonych przez fundament i otoczenie instytucjonalne oraz gowernans. Badanie kultur w İyciu gospodarczym jest zatem potrzebne do rozumiejĈcego wyjaĤnienia, jak powstajĈ instytucje gospodarcze, jak utrwalajĈ sič
lub zanikajĈ i jak ksztaãtujĈ sič na ich fundamencie struktury gowernansu.
Struktury gowernansu sĈ odmienne w róİnych formach İycia gospodarczego. W gospodarce rynkowej odrčbnie uksztaãtujĈ sič instytucje rynku i instytucje przedsičbiorstw, zwãaszcza przedsičbiorstw w formie korporacji. Kultura korporacji jest stosunkowo nowym przedmiotem badaę, który rozwija
sič w ramach koncepcji pluralizmu i wielkoĤci kultur.
Typologia kultur korporacyjnych odwoãuje sič czčsto do religijnych fundamentów instytucji İycia gospodarczego. W artykule podjčto próbč
sprawdzenia, czy hipoteza Webera o znaczeniu religii protestanckich dla
rozwoju rynków i gospodarki rynkowej dotyczy równieİ gowernansu korporacyjnego. W pierwszej czčĤci artykuãu przedstawiono dyskusje wokóã tej
hipotezy oraz moİliwoĤci jej obalenia. DotyczĈ one przeãoİenia fundamentu
religijnego ludzi na gowernans rynków i nastčpnie na alokacjč zasobów
________________
5 O.E. Williamson, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of
Economic Literature” September 2000.
6 „Governance” to neologizm nawiĈzujĈcy do znaczenia sãów „govern” (rzĈdziþ) i „government” (rzĈd). W artykule zastosowano spolszczonĈ formč „gowernans”.
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i rozwój gospodarczy. Odpowiednio moİna poszukiwaþ przeãoİenia fundamentu religijnego czãonków korporacji na kulturč korporacji i na korporacyjny gowernans. Próba sprawdzenia, jakie sĈ tego korzenie instytucjonalne,
zostaãa omówiona w drugiej czčĤci artykuãu. W zakoęczeniu przedstawiono
wyniki tych prób.

1. RELIGIJNE WARTOģCI
W FUNDAMENCIE GOSPODARKI RYNKOWEJ
Pytanie o przyczyny niezwykãego przyspieszenia gospodarczego
w XVIII wieku, które miaão znamiona jakoĤciowo róİne od tradycyjnej hierarchicznej gospodarki agrarnej i od tradycyjnego handlu korzystajĈcego
z naturalnych róİnic produkcyjnych, jest wciĈİ obecne w badaniach historyków, socjologów, kulturoznawców, a takİe niektórych ekonomistów. EkonomiĤci gãównego nurtu zajmujĈ sič badaniem rynków i gospodarki rynkowej w dojrzaãej formie. Jedynie ekonomiĤci instytucjonalni badajĈ rynki
i przedsičbiorstwa w perspektywie historycznej, pytajĈc, jak powstawaãy
instytucje sprzyjajĈce rozwojowi rynków i przedsičbiorstw. Ich badania
koncentrujĈ sič na instytucjach drugiego i trzeciego poziomu wedãug typologii O.E. Williamsona.
Dla amerykaęskich badaczy poczĈtkiem tych instytucji jest Deklaracja
NiepodlegãoĤci i idee ojców zaãoİycieli Stanów Zjednoczonych, inspirowane
europejskim, zwãaszcza szkockim, liberalizmem. Dociekania filozoficzne
Johna Locke’a i Davida Hume’a wyznaczajĈ fundament instytucji formalnych7. Poszukiwanie wczeĤniejszych nieformalnych, kulturowych podstaw
jest na ogóã ograniczone do odwoãywania sič do protestanckiej etyki pracy
i do hipotezy Webera, zgodnie z którĈ ta etyka wpãynčãa na praktycznĈ racjonalizacjč İycia gospodarczego8.
W koncepcji Webera trzeba wyodrčbniþ dwa zbiory dowodów. Jeden
zbiór pochodzi z bezpoĤredniej obserwacji spoãecznoĤci na Ĥrodkowym
wschodzie Stanów Zjednoczonych na poczĈtku XX wieku oraz z treĤci autobiografii Benjamina Franklina. Drugi zbiór pochodzi z analizy treĤci dokumentów konstytuujĈcych luteranizm, kalwinizm, pietyzm, purytanizm, metodyzm, baptyzm i inne sekty drugiego etapu reformacji chrzeĤcijaęstwa.
Z pierwszego zbioru dowodów wyãania sič model / typ idealny protestanc________________
7 E.G. Furubotn, R. Richter, Institutions and Economic Theory, The University of Michigan
Press, Ann Arbor 2011.
8 D. North, Institutions and the Process of Economic Change, „Management International”
Spring 2005.
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kiej etyki pracy, zaĤ z drugiego zbioru – wiara wymagajĈca ascetycznego
trybu İycia, pracowitoĤci, oszczčdnoĤci i racjonalnoĤci. PowiĈzaniem tych
dowodów sĈ osiĈgničcia gospodarcze osadników amerykaęskich przeksztaãcajĈcych sič z drobnych mieszczan i farmerów w nowoczesne przemysãowe spoãeczeęstwo9. Weber stosowaã ponadto indukcjč eliminacyjnĈ, podajĈc dowody z innych obszarów geograficznych, w których protestanci nie
dominowali, przez co osiĈgničcia gospodarcze byãy znacznie mniejsze. JednoczeĤnie twierdziã, İe ekonomiczna etyka pracy nie zawsze ma podstawy
protestanckie10.
Hipoteza Webera o znaczeniu religii protestanckich dla rozkwitu rynków i przemysãu w Stanach Zjednoczonych moİe byþ atrakcyjna dla amerykaęskich badaczy instytucji gospodarki rynkowej z dwóch powodów.
Po pierwsze, materiaãem badawczym sĈ instytucje, które powstawaãy
w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, czčĤþ badaczy amerykaęskich wychowywaãa sič i ksztaãciãa w otoczeniu protestanckim. Przedstawiciele tzw.
starej ekonomii instytucjonalnej, jak R.T. Ely, W.C. Mitchell czy J.R. Commons, znali prace historyków, socjologów i ekonomistów europejskich,
zwãaszcza niemieckich. Znali równieİ prace Webera11. Hipoteza Webera
staãa sič impulsem do dalszych poszukiwaę dowodów potwierdzajĈcych
znaczenie religii protestanckich dla uksztaãtowania sič wzorca produkcji
przemysãowej, korporacji i rynków masowej konsumpcji. SĈ to jednak inne
dowody niİ te, które przedstawiã Weber. Jego dowody wskazywaãy na harmonič pomičdzy wiarĈ religijnĈ, etykĈ pracy i rozwojem gospodarczym.
Dowody historyków gospodarczych, przede wszystkim R.H. Tawneya12,
wskazujĈ, İe w Europie nie moİna jednoznacznie uzasadniþ, iİ doktryny
religii protestanckich miaãy szczególne znaczenie dla uksztaãtowania sič
osobowoĤci gospodarujĈcej racjonalnie i przedsičbiorczo13. Przedstawiano
dowody o znaczeniu religii katolickiej i judaistycznej14. Wspóãczesny Weberowi Werner Sombart zebraã wiele dowodów ĤwiadczĈcych o aktywnoĤci
________________

M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeã. J. Mizięski, Wydawnictwo Test,
Lublin 1994, s. 173-174.
10 Ibidem, s. 57. Por. S. Andreski, Maxa Webera olĤnienia i pomyãki, przeã. K. Sowa, PWN,
Warszawa 1992.
11 F. Knight byã tãumaczem na jčzyk angielski pracy M. Webera pt. Wirtschaftsgeschichte.
12 R.H. Tawney, Religia a powstanie kapitalizmu, przeã. O. Wojtasiewicz, KsiĈİka i Wiedza,
Warszawa 1963.
13 H.M. Robertson, Aspects of the Rise of Economic Individualism: A Criticism of Max Weber and
His School, Cambridge University Press, London 1933; K. Samuelsson, Protestantyzm a kapitalizm. Krytyka teorii Maxa Webera, [w:] Religia i ekonomia, przeã. i red. J. Grosfeld, IW PAX, Warszawa 1989.
14 W. Sombart, įydzi i İycie gospodarcze, przeã. M. Brokmanowa, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2010.
9
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įydów europejskich w İyciu gospodarczym, przede wszystkim na rynkach
finansowych. Podobnie jak Weber, przedstawiã dowody empiryczne o faktach
historycznych i dane statystyczne dokumentujĈce dynamikč gospodarczĈ
spoãecznoĤci İydowskich w róİnych krajach Europy oraz poszczególnych,
wybitnie przedsičbiorczych įydów, jak Rothschildowie15. Druga grupa
dowodów obejmuje charakterystykč İydowskiej etyki przedsičbiorczoĤci,
wyprowadzonej z zasad judaizmu. SĈ one, zdaniem Sombarta, zbieİne
z purytaęskimi cnotami pracowitoĤci, umiarkowania i roztropnoĤci. Sombart prezentuje model/wzorzec kapitalistycznego przedsičbiorcy, który jest
roztropny, mĈdry i sprytny (pomysãowy), a takİe trzeĮwy i dzielny, tj. obowiĈzkowy i oszczčdny.
Weber polemizowaã z Sombartem zarówno w sprawie dowodów empirycznych, jak i w sprawie ascetycznej etyki judaistycznej16. Dowody empiryczne sĈ wciĈİ sprawdzane przez historyków gospodarczych. Natomiast
warto zwróciþ uwagč na kruchoĤþ wyjaĤniania deterministycznego za pomocĈ nastčpstwa: przemysãowa gospodarka rynkowa rozwijaãa sič tam,
gdzie dziaãaãy populacje realizujĈce w İyciu gospodarczym cnoty moralne
i praktyczne wynikajĈce z wierzeę religijnych. Przypadek osadnictwa na
wschodnim wybrzeİu Ameryki Póãnocnej potwierdza to wyjaĤnienie, natomiast przypadki róİnorodnoĤci religijnej w krajach Europy Zachodniej – nie.
W okresie rozwoju przemysãu i rynków w Wielkiej Brytanii nie byão įydów,
we Francji, Belgii i w póãnocnych Wãoszech przewaİali katolicy. WspóãczeĤni badacze sĈ podzieleni w swoim stosunku do hipotezy Webera. Wybitni
historycy N. Ferguson i D.S. Landes sĈ wciĈİ przekonani, İe hipoteza ta
wiele wyjaĤnia w kwestii rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. Wobec oczywistej sekularyzacji, a nawet dechrystianizacji,
w krajach Zachodu posiãkujĈ sič argumentem R.K. Mertona o znaczeniu
pietyzmu dla rozwoju eksperymentalnych nauk przyrodniczych17. Podobnie
twierdzi D.S. Landes, İe mianowicie reformacja protestancka propagowaãa
sceptycyzm i sprzeciw wobec autorytetu bčdĈce podstawĈ twórczoĤci naukowej18. Badacze ci nie uwzglčdniajĈ faktów historycznych. Wynalazek
________________
15 Dane zebrane przez W. Sombarta odzwierciedlaãy dokonania ekonomiczne įydów
w granicach paęstw europejskich przed XX wiekiem. Przykãadowo, zestawienie procentowego
udziaãu įydów w miastach niemieckich i ich udziaãu w dochodach podatkowych tych miast
obejmuje Poznaę, W. Sombart, op. cit., s. 183. Sombart nie znaã archiwum Rothschildów,
z którego korzystaã wspóãczesny historyk brytyjski N. Ferguson. Por. N. Ferguson, Potčga
pieniĈdza, przeã. T. Kunz, WL, Warszawa 2012.
16 M. Weber, Gospodarka i spoãeczeęstwo, przeã. D. Lachowska, PWN, Warszawa 2002,
s. 466-469.
17 N. Ferguson, op. cit., s. 322.
18 D.S. Landes, Bogactwo i nčdza narodów. Dlaczego jedni sĈ tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeã.
H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008, s. 209.
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druku i zorganizowanie pierwszego warsztatu drukarskiego miaãy miejsce
w Moguncji w 1448 roku. Drukowano tam Biblič jeszcze przed reformacjĈ,
a druk upowszechniã sič mičdzy innymi we Wãoszech, sprzyjajĈc rozwojowi
literatury Ĥwieckiej19.
Takİe pojedynki na argumenty niewiele juİ wnoszĈ do potwierdzenia
lub obalenia hipotezy M. Webera, poniewaİ jest to, wedãug okreĤlenia
R.K. Mertona, hipoteza Ĥredniego zasičgu20. IstniejĈ dowody potwierdzajĈce
znaczenie kultury protestanckiej dla rozwoju przemysãu i rynków w konkretnych regionach w okresie, w którym wiara religijna i moralnoĤþ byãy
silnie powiĈzane. Spójne grupy spoãeczne i religijne tworzyãy przestrzeę
spoãeczeęstwa obywatelskiego, w którym ãĈczyãy sič prywatne cnoty i spoãeczne wičzi budujĈce zaufanie. W hipotezie Webera brakuje powiĈzania
prywatnych cnót i obywatelskich wičzi, które dokonuje sič za pomocĈ funkcjonowania drugiego poziomu instytucji konstytucyjnego paęstwa: prawa,
wymiaru sprawiedliwoĤci i administracji. Gwarancje wolnoĤci, wãasnoĤci
prywatnej i zabezpieczenia kontraktów sičgajĈ prawa rzymskiego, a chrzeĤcijaęstwo sprzyjaão ugruntowaniu sič koncepcji indywidualnej odpowiedzialnoĤci za indywidualne czyny. W nowej ekonomii instytucjonalnej te
gwarancje jako obowiĈzki paęstwa sĈ przypisywane D. Hume’owi. Jest to
wynik stosowania ostroİnego wyjaĤniania wolnego od niekoęczĈcego sič
regresu. Ustalanie granicy, do której badacz bčdzie cofaþ sič, poszukujĈc
przyczyn, bywa jednak albo arbitralne, albo ideologiczne. Uwzglčdnienie
instytucji konstytucyjnego paęstwa wprowadza do badaę nad znaczeniem
kultury i aspektów religijnych zagadnienie ich korzeni. Dla badaczy tych
instytucji sĈ to korzenie liberalne, zwãaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych znajdujĈcych sič poza zasičgiem oddziaãywania prawa
rzymskiego. SĈ to równieİ hipotezy Ĥredniego zasičgu.

2. RELIGIJNE WARTOģCI W GOWERNANSIE KORPORACYJNYM
Termin „corporate governance” nie doczekaã sič jednoznacznej definicji,
poniewaİ znaczenie nazwy korporacji zmieniaão sič od Ĥredniowiecza do
________________
19 D.A. Lane, Complexity and Innovation Dynamics, [w:] Handbook on the Economic Complexity
of Technological Change, ed. C. Antonelli, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
20 W ostatnich dziesičcioleciach XX wieku i w pierwszym dziesičcioleciu XXI wieku prowadzone sĈ systematyczne badania nad wartoĤciami İycia gospodarczego deklarowanymi
i obserwowanymi w spoãeczeęstwach o róİnych korzeniach religijnych. Wyniki tych badaę
wskazujĈ na zacieranie sič róİnic kulturowych w odniesieniu do pracy, wãasnoĤci prywatnej,
konkurencji i odpowiedzialnoĤci. Zob. P. Norris, R. Inglehart, Sacred and Secular, Cambridge
University Press, Cambridge 2004.
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wspóãczesnoĤci. W Ĥredniowieczu korporacjami byãy wspólne przedsičwzičcia zawodowe, takie jak cechy i gildie. W XVIII wieku korporacjami nazywano spóãki handlowe, które korzystajĈc ze Ĥrodków licznych udziaãowców,
prowadziãy wysoce ryzykowne lub oszukaęcze interesy, w przeciwieęstwie
do Ĥredniowiecznych korporacji, które moİna okreĤliþ jako spoãecznie odpowiedzialne. Baęka spekulacyjna z 1720 roku zatrzymaãa na pewien czas
rozwój nowoczesnych korporacji. Kolejne regulacje prawne oraz korporacyjne doprowadziãy do ustanowienia formy spóãki kapitaãowej. Dynamika
innowacji technicznych i organizacyjnych zmieniaãa jednak wewnčtrznĈ
strukturč korporacji oraz jej relacje z otoczeniem spoãecznym i rynkowym.
Prawne instytucje tworzĈ szerokie ramy, które nie sĈ wystarczajĈce do ãagodzenia sprzecznych interesów wewnĈtrz korporacji oraz w relacjach zewnčtrznych. Pojawiãy sič zatem korporacyjne, nieformalne regulacje z inspiracji najpierw wãaĤcicieli, a nastčpnie badaczy z obszaru nauk spoãecznych,
etyków oraz prawników i dziaãaczy spoãecznych. Powstaãy w ten sposób
zãoİone zbiory praktyk, wzorców i norm poszczególnych korporacji oraz
zbiory zalecanych praktyk, wzorców i zasad. Zbiory te byãy i sĈ przedmiotem badaę naukowych, w których aspekt opisowy i normatywny sĈ trudne
do delimitacji, poniewaİ badacze sĈ zakorzenieni w okreĤlonej kulturze21.
Odczytanie i uzasadnienie ich przekonaę wymagaãoby rozlegãych studiów.
TrudnoĤþ stanowi równieİ ustalenie znaczenia korporacyjnego gowernansu.
W szerokim znaczeniu jest to „sieþ procesów, zwyczajów, praktyk politycznych, praw i instytucji, dziaãajĈcych na sposób kierowania, administrowania
i kontrolowania w korporacjach22. Jest to definicja encyklopedyczna, która
nie podaje istoty i wãaĤciwoĤci korporacyjnego gowernansu, w odróİnieniu
od fundamentu kultury, religii i tradycji oraz w odróİnieniu od otoczenia
instytucji formalnych. Dla celu tej analizy naleİy odróİniþ „prawo korporacyjne” (corporate governance law) i „prawo” korporacyjne, zãoİone z formalnych i nieformalnych prywatnych reguã obowiĈzujĈcych w korporacji. Korporacyjny status osiĈga sič zatem za pomocĈ prawa, które wyodrčbnia
organizacjč jako podmiot prawny. BiorĈc pod uwagč fakt, İe organizacja
skãada sič z ludzi tworzĈcych strukturč opartĈ na podziale pracy pod
wzglčdem technicznym i organizacyjnym, prawo korporacyjne nie moİe
uregulowaþ w peãni tych specyficznych wičzi. „Ekonomiczna” etyka odwoãuje sič do zasad religijnych i cnót moralnych poszczególnych ludzi. Powstanie przedsičbiorstw sprzyjaão oddzieleniu biznesu od tradycyjnych
________________
21 H. Bowen przedstawiã koncepcjč spoãecznie odpowiedzialnego biznesu na zamówienie
Federal Council of the Churches of Christ in America. Por. H. Bowen, Social Responsibility of the
Businessman, Harper & Row, New York 1953.
22 Hasão: Corporate governance, http://en.wikipedia.org/wiki/corporate-governance
[dostčp: 10.03.2014].
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wartoĤci chrzeĤcijaęskich. Twierdzi sič nawet, İe „szybki rozwój gospodarczy, poczĈwszy od wynalazku pary i motoru spalinowego, byã czčĤciowo
skutkiem faktu, İe biznes uwolniã sič od kontroli koĤcielnej, paęstwowej czy
widocznej wraİliwoĤci etycznej”23. Pod koniec XIX wieku wielkoĤþ i wãadza
ekonomiczna korporacji, powodujĈce napičcia spoãeczne, wywoãaãy reakcjč
KoĤcioãa katolickiego oraz duchownych KoĤcioãów protestanckich. Encyklika Leona XIII Rerum Novarum oraz przypominanie o biblijnych zasadach
powiernictwa i miãosierdzia stanowiĈ fundament rozwiĈzywania konfliktowych interesów nie tylko na rynkach, ale równieİ w korporacjach. Zaãoİone
w 1885 roku American Economic Association byão przez kilka dziesičcioleci
pãaszczyznĈ dyskusji na temat znaczenia religii i KoĤcioãów dla rozwoju
gospodarki rynkowej24.
W obszarze ekonomii instytucjonalnej impuls do badaę nad korporacyjnym gowernansem stanowião zjawisko oddzielenia sič wãasnoĤci od zarzĈdzania oraz pogãčbianie sič podziaãu pracy i funkcjonalnego zróİnicowania
wnčtrza korporacji. W artykule J.M. Clarka i dialogu Berle–Dodd pojawiãy
sič sugestie, İe w interesie wãaĤcicieli korporacji jest budowanie mechanizmu zarzĈdzania zabezpieczajĈcego ich interesy w perspektywie interesu
publicznego25. Dyskusja wokóã kontroli menedİerów korporacji trwaãa kilka
dziesičcioleci, obejmujĈc zagadnienie kryteriów decyzji menedİerskich.
A. Berle i P. Drucker badali funkcjonowanie korporacji z pozycji komunitariaęskich, poszukujĈc wspólnotowych kryteriów kontrolowania wãadzy
menedİerów.
Rewolucja menedİerska w gospodarce brytyjskiej i amerykaęskiej stanowiãa równieİ impuls dla ekonomii instytucjonalnej. Przyjčcie zaãoİenia
o znaczeniu badaę nad kontraktami przesunčão rozwaİania nad koncepcjĈ
korporacji z wymiaru wspólnotowego na wymiar indywidualistyczny. Organizacje staãy sič przedmiotem badaę jako „sieþ kontraktów, spisanych
i ustnych, pomičdzy wãaĤcicielami czynników produkcji i klientami. Kontrakty te oraz „«reguãy gry» okreĤlajĈ prawa kaİdego agenta w organizacji”26. Agentami sĈ wãaĤciciele kapitaãu finansowego, rzeczowego, ludzkiego
________________
23 T.W. Merriam, Ekonomiczne ideaãy liberalnego chrzeĤcijaęstwa, [w:] Religia i ekonomia, op. cit.,
s. 95 (przekãad z: F.H. Knight, T.W. Merriam, The Economic Order and Religion, Kegan Paul,
London 1947).
24 Wykãad F.H. Knighta pt. Economic Theory and Nationalism odbyã sič podczas spotkania
American Economic Association w 1934 roku. Zob. F. Knight, The Ethics of Competition, Transaction Publishers, New Brunswick-London 1997.
25 J.M. Clark, The Changing Basis of Economic Responsibility, „Journal of Political Economy”
1916, no. 23; J.L. Weiner, The Berle-Dodd Dialogue on the Concept of Corporation, „Columbia Law
Review” 1964, no. 6.
26 E.F. Fama, M.C. Jensen, Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics” 1983, vol. XXVI, s. 302 (przekãad cytatu: Boİena Klimczak).
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oraz nabywcy produktów wytwarzanych w systemie formalnej hierarchii
decyzji i monitorowania wykonywania kontraktów. Kontrakty sĈ zawierane
w ramach prawa. Szczegóãowe ustalenia obejmujĈ alokacjč decyzji w korporacji w odniesieniu do poszczególnych kontraktów, podziaã ryzyka i wynagrodzenie dla wãaĤcicieli czynników produkcji. SĈ to reguãy korporacyjne,
których istota nie zaleİy, zdaniem E.F. Famy i M.C. Jensena, od tradycji,
kultury czy religii. WynikajĈ one z koniecznoĤci przetrwania w ryzykownym otoczeniu, co jest moİliwe, jeİeli kontrakty przewidujĈ powiĈzanie
decyzji i udziaãu w nadwyİce finansowej z ponoszeniem ryzyka.
W przedstawionej koncepcji, zwanej teoriĈ agencji27, menedİerowie podejmujĈ decyzje, które mogĈ spowodowaþ osiĈgničcie nadwyİki ekonomicznej róİnej od tej, która wynika z decyzji uwzglčdniajĈcych ryzyko stochastyczne. Jest to tzw. problem agencji, polegajĈcy na alternatywie mičdzy
korporacyjnym gowernansem, skierowanym na monitorowanie i zabezpieczanie kontraktów, a gowernansem rynkowym, dostarczajĈcym bodĮców do
przestrzegania kontraktów. Gowernans korporacyjny jest tu prywatnym
narzčdziem „strukturyzowania, monitorowania i powiĈzania sieci kontraktów pomičdzy agentami wãaĤcicieli, majĈcymi odmienne interesy”28.
Odmiennie jest interpretowany gowernans korporacyjny w teorii kosztów
transakcyjnych. Korporacje róİniĈ sič od rynków hierarchicznĈ strukturĈ,
zakorzenionĈ w tradycji i budowanĈ w okreĤlonym otoczeniu instytucjonalnym. ZastčpujĈ rynek, jeİeli koszty korporacyjnego gowernansu sĈ niİsze
od kosztów gowernansu rynkowego. Struktury gowernansu sãuİĈ nie tylko
do ochrony praw wãaĤcicieli, ale takİe do integracji transakcji wewnĈtrz
przedsičbiorstwa29. ObejmujĈ wičc zarówno reguãy formalne, publiczne
i prywatne, które sĈ eksponowane w teorii agencji, jak i nieformalne reguãy
pochodzĈce z tradycji kultury ekonomicznej oraz z kultury korporacyjnej.
Oznacza to rozszerzenie funkcji korporacyjnego gowernansu na kojarzenie
interesów wszystkich stron transakcji.
Badacze w nurcie ekonomii instytucjonalnej sĈ zakorzenieni w tradycjach prawa zwyczajowego i kultury protestanckiej. WspóãczeĤnie nie
jest jednak ãatwe ustalenie, jak to zakorzenienie wpãynčão na przekonania
badaczy o znaczeniu tradycji religijnych. O.E. Williamson postrzegaã mechanizm gowernansu z perspektywy organizacji hierarchicznej. Wskazywaã
jednoczeĤnie na odmienne struktury tzw. M-gowernansu, wystčpujĈcego
________________
27 Ekonomiczna teoria agencji jest osadzona w zwyczajowym prawie agencji, okreĤlajĈcym
szerokie ramy obowiĈzków stron kontraktów.
28 Ibidem, s. 304 (przekãad cytatu: Boİena Klimczak).
29 O.E. Williamson, The Mechanism of Governance, Oxford University Press, New York 1996,
s. 322-324.
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w korporacjach japoęskich. Hierarchiczna budowa korporacji jest wynalazkiem kultury Ĥródziemnomorskiej: poĤrednio moİna wičc postrzegaþ jej
wpãywy na kulturč korporacyjnĈ. Wpãywy te sĈ jednak uwikãane w oddziaãywanie amerykaęskiej ekonomii gãównego nurtu oraz teorii praw wãasnoĤci
i teorii agencji. Moİna to odczytaþ z treĤci kodeksów korporacyjnego gowernansu w krajach europejskich. Z przeprowadzonej przez J. Wielanda
analizy treĤci dwudziestu dwóch kodeksów wynika, İe w wičkszoĤci krajów
europejskich korporacyjny gowernans jest zorientowany na integrowanie
interesów wãaĤcicieli oraz pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy. Orientacja na interesy wãaĤcicieli, podkreĤlana w teorii agencji,
jest deklarowana w kodeksach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii,
Szwecji, Finlandii, Portugalii i Czechach. Zdecydowane deklaracje równowaİenia interesów wszystkich interesariuszy majĈ kodeksy korporacyjnego
gowernansu w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji i Wãoszech30. PoĤrednie
stanowisko wobec orientacji na wãaĤcicieli i na innych interesariuszy odczytuje sič z kodeksów korporacyjnych w Danii, Holandii, Hiszpanii i Polsce.
Nie moİna obecnie wskazaþ, İe róİnice w kodeksach korporacyjnych majĈ
zwiĈzek z podziaãem na kraje kultury protestanckiej i katolickiej. W Wielkiej
Brytanii i w Irlandii orientacja na interesy wãaĤcicieli jest raczej zwiĈzana
z prawem zwyczajowym. W pozostaãych krajach moİna dostrzec wpãywy
rekomendacji OECD i Unii Europejskiej. WyraĮne jest natomiast zacieranie
sič róİnicy mičdzy korporacyjnym gowernansem a spoãecznĈ odpowiedzialnoĤciĈ korporacji.
Kultura korporacyjna skãada sič z obserwowanych artefaktów, takich jak
korporacyjny gowernans i spoãeczna odpowiedzialnoĤþ korporacji. SĈ one
zanurzone w otoczeniu instytucjonalnym i zakorzenione w tradycji. Dla
badaczy powstaje pytanie, jak daleko w przeszãoĤþ cofaþ sič w poszukiwaniu wyjaĤnieę wspóãczesnej rzeczywistoĤci korporacyjnej. Odpowiedzi sĈ
róİne: staroİytnoĤþ (grecka kultura republikaęska i prawo rzymskie), Ĥredniowiecze (chrzeĤcijaęskie organizacje zakonne, gildie kupieckie, uniwersytety i inne hierarchiczne organizacje), reformacja (indywidualizm i synodalnoĤþ) i liberalizm oĤwieceniowy. Hipoteza Maxa Webera o znaczeniu
reformacji ma tyleİ potwierdzeę, co zaprzeczeę. Przedstawione zostaãy
w pierwszej czčĤci artykuãu z konkluzjĈ, İe hipotezy tej moİna broniþ jedynie w Ĥrednim okresie i w ograniczonym zakresie geograficznym. W ekonomii gãównego nurtu i w ekonomii instytucjonalnej centralnym zaãoİeniem
jest indywidualizm. Jednak inaczej niİ u Webera jest on zwiĈzany z liberali________________
30 J. Wieland, Corporate Governance, Values Management and Standards: A European Perspective, „Business and Society” 2005, vol. 44, no. 1, March.
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zmem oĤwieceniowym. Poszukiwanie wyjaĤnienia, jak dziaãa korporacja, nie
odwoãuje sič do tradycji, lecz do obowiĈzków wynikajĈcych z zawartych
dobrowolnie umów. Korporacja jest sieciĈ umów, z których wykonywaniem
zwiĈzane jest ryzyko. Korporacyjny gowernans jest zatem narzčdziem regulujĈcym wykonywanie umów w relacji do stopnia ich ryzyka. W teorii agencji sãabo jest dostrzegane spoãeczne zaplecze umów i kultura ludzi, którzy je
wykonujĈ. Zewnčtrzne otoczenie jest silniej uwzglčdnione w teorii kosztów
transakcyjnych. Istotne jest odróİnienie gowernansu rynkowego od hierarchicznego gowernansu korporacyjnego.
W drugiej czčĤci artykuãu przedstawiono i zestawiono koncepcje korporacyjnego gowernansu i spoãecznej odpowiedzialnoĤci korporacji. Koncepcje
te wiĈİĈ sič z tzw. rewolucjĈ menedİerskĈ i sĈ próbami powiĈzania odpowiedzialnoĤci menedİerów wobec wãaĤcicieli oraz wobec spoãeczeęstwa.
W ekonomii gãównego nurtu i w ekonomii instytucjonalnej próby te byãy
zwiĈzane poczĈtkowo z doktrynami póĮnej reformacji. Zostaãy jednak zastĈpione liberalnymi podstawami indywidualizmu metodologicznego. Natomiast w rzeczywistoĤci obserwuje sič konwergencjč korporacyjnego gowernansu i spoãecznej odpowiedzialnoĤci korporacji. Jest to wyzwanie dla
badaczy kultury korporacyjnej.
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