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Wstęp
Idea zrównoważonego rozwoju jest jednym z cywilizacyjnych wyzwań dla współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Jest też jednym z podstawowych tematów
współczesnej nauki ekonomii. Nauka podejmuje to wyzwanie. Także my, środowisko naukowe dyscypliny finanse, specjaliści od finansów i rachunkowości, chcemy
być zaangażowani w procesy naukowej analizy oraz praktycznej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. Procesy te zmieniają bowiem naszą rzeczywistość
na lepszą. Dowodem gotowości naszego środowiska naukowego do pracy w tak
szlachetnym celu jest powołanie w roku 2014 Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Finance & Accounting
Association). Jeszcze innym przykładem naszego zaangażowania jest coroczna
Konferencja Finanse i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest
to wspólna inicjatywa Katedry Zarządzania Finansami WNEiZ UMK w Toruniu
oraz Katedry Finansów i Rachunkowości WEZiT Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.
Oceniając przemiany społeczno-ekonomiczne, należy stwierdzić, że są powody
zarówno do dumy, jak i do niepokoju. Kapitał wiedzy, kapitał doświadczenia, kapitał
technologiczny i wreszcie kapitał finansowy kreują nasz świat. Daleko nam jednak
do stanu pełnego zadowolenia. Niestety, mimo niezaprzeczalnych osiągnięć w wymiarze ekonomicznym towarzyszą nam dwojakiego rodzaje problemy:
– stałe (np. bezrobocie, ubóstwo, stres)
oraz
– nadzwyczajne (kryzysy ekonomiczne i finansowe).
Jeżeli gospodarka i ekonomia są dla ludzi, to wiele wskazuje na to, że konieczne
jest efektywniejsze niż dotąd kreowanie kolejnego zasobu – kapitału społecznego.
To właśnie dlatego tak duże nadzieje wiązane są z ideą zrównoważonego rozwoju.
Ważne jest przy tym, aby doceniać również aspekty krytyczne dotyczące tejże idei
zarówno w zakresie teorii, jak i praktycznego jej wdrażania. Celem jest bowiem
doskonalenie idei i praktyki zrównoważonego rozwoju.
Proces społecznej ewolucji gospodarki i finansów trwa. Nie jest to proces łatwy.
Mając na względzie zasady zrównoważonego rozwoju, nie można lekceważyć mechanizmów rynkowych oraz ułomności natury ludzkiej. Wszystkim nam towarzyszy
troska o autentyczność, efektywność i trwałość procesu społecznej ewolucji biznesu.
Z pewnością nie zabraknie tematów badawczych.
W niniejszym tomie zaprezentowano 56 wyselekcjonowanych artykułów z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Tematyka artykułów skoncentrowana
jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Zawarto w nich do-
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skonałe rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej.
Każdy artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.
Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom
– Profesorom Tytularnym, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako
Redaktorzy tomu wraz z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie
tematu finansowania zrównoważonego rozwoju.
Leszek Dziawgo					eszek Patrzałek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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