
ZYSK FINANSOWY NIE MOŻE BYĆ JEDYNYM CELEM

Coraz częściej od naszych klientów, menedżerów i specjalistów z dużych firm słyszymy o potrzebie
aktywności zawodowej, która będzie miała głębszy sens. Dzięki której będą mogli wdrażad
i, co ważne, wyrażad duchowe i społeczne wartości. Ponieważ grudniowy numer naszego
Newslettera ukazuje się tuż przed Świętami, więc postanowiliśmy opowiedzied w nim o projekcie,
który kieruje nasze myślenie o biznesie na nieco inne tory. Mam nadzieję, że w tym wyjątkowym,
bo przedświątecznym czasie, wywiad z pomysłodawcą projektu okaże się inspirujący. Życząc
pełnych spokoju, radości i refleksji Świąt Bożego Narodzenia zapraszam do lektury tekstu o idei,
której jako zespół DBM gorąco kibicujemy. Agnieszka Jagiełka

Dyrektor Sprzedaży i Partner DBM Polska

„Gdy mówię o tym pomyśle, pierwsze reakcje odbiorców zwykle są podobne: „to nierealne”, „to wymyślił jakiś
współczesny don Kichot”, „to absurdalne”… Ale po dłuższej chwili, gdy już to sobie „przetrawią”, zaczynają
dostrzegad, że absurdem jest pozostawanie w status quo. Bo czymże innym jest wrzucanie ton pomaraoczy
do oceanu, aby utrzymad ich rynkową cenę? Albo niszczenie antycznych skarbców, aby uniknąd obniżki ceny złota?
Widząc, w jak absurdalnym świecie żyjemy, chcemy coś z tym zrobid. Ale jak? Kto? Okazuje się, że są ludzie i firmy,
dla których zysk finansowy jest ważny, ale nie najważniejszy. To zmyślą o nich przygotowałem swój projekt.”

Piotr Kazimierczyk, doktor matematyki, doświadczony menedżer bankowy, wieloletni przewodniczący Rady Fundacji
Poszanowania Energii i klient DBM opisuje pomysł, który ma byd kolejnym etapem w Jego karierze zawodowej
i jednocześnie projektem łączącym przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z całej Polski.



Maciej Mianowski, DBM: Chce Pan zmienid zasady funkcjonowania przedsiębiorstw? Podstawy kapitalizmu?
Piotr Kazimierczyk: Podam przykład opowiedziany przez noblistę Muhanmmada Yunusa: znana firma chciała
we współpracy z Brameen Bank zbudowad w Bangladesh wielką jogurtownię. Pod naciskiem lokalnego partnera
zmieniła decyzję i w ramach działalności, którą nazywamy „for social profit” zamiast jednej ogromnej, uruchomiła
wielką liczbę małych, rozproszonych wytwórni. Oczywiście stopa zwrotu z jednej dużej inwestycji byłaby większa,
ale te mniejsze jogurtownie też zarabiają na siebie. I spełniają jeszcze jedną, najważniejszą w tym wszystkim rolę:
dają szansę na godziwe życie tysiącom ludzi żyjącym wokół nich. W efekcie większośd zysku realizuje się w różnych
formach w obszarze lokalnych społeczności, a nie w postaci nadwyżki finansowej jednego inwestora.

Wiele osób od razu skreśli Pana pomysł mówiąc, że nie jest dochodowy, gdzie w nim zysk?
On musi byd dochodowy, ale zysk nie jest w nim jedynym wyznacznikiem. Rozważmy kolejny przykład. Najczęściej
koncerny farmaceutyczne produkują leki na podstawie ekskluzywnej receptury chronionej patentem. Korzystając
z pozycji rynkowej, ochrony patentowej i atrakcyjnego opakowania chcą zarobid jak najwięcej. Przedsiębiorca
działający w firmie typu „for social profit” na starcie tak ustawia produkcję, aby jego lek był tani, dostępny dla jak
największej grupy odbiorców, a nie tylko dla najlepiej uposażonych. Co oczywiście nie oznacza, że biznes ma byd przy
tym niedochodowy. Tu nie chodzi o „non profit”, ale o „social profit”. Różnica jest więc taka, że już na etapie
rozwiązao technologicznych działalnośd firmy i jej produkty mają adresowad faktyczne potrzeby, a nie wykreowane
mody i snobizmy. To właśnie jest podejście do biznesu, które będę rozwijad, wspierad i propagowad.

Chyba trudno będzie przekonad przedsiębiorców, aby zrezygnowali
z szybkiego i dużego zysku na rzecz prospołecznych idei?
Ależ tacy przedsiębiorcy już są! I jest ich całkiem sporo, tylkomało kto wie o ich
działalności. Ale wystarczy rozejrzed się wokoło, popytad znajomych... Wielu
z prowadzących biznesy ma świadomośd, że celem nie może byd szybki zysk,
że warto budowad firmę cierpliwie, na małych marżach, ale za to na
silnych fundamentach społecznych, zdrowych korzeniach. To, że w mediach
lansowana jest atmosfera zupełnie odwrotna i promowany jest drapieżny
kapitalizm wcale nie oznacza, że nie ma ludzi, którym idee takiej zdrowej
przedsiębiorczości są bardzo bliskie.



To chyba dobrze, że media pokazują przykłady tych, którzy odnieśli
sukces w biznesie?
Najbardziej spektakularny typ sukcesu, o którym piszą gazety
i scenarzyści filmowi jest taki, kiedy ktoś zaczynał od jednego pączka
i błyskawicznie został miliarderem. Ale jeśli w takim przypadku można
mówid o sukcesie, to jedynie finansowym. A firma powinna mied cel.
Samo „robienie kasy” to zbyt mało. Nawet w kodeksie handlowym
znajdziemy zapisy, że spółka powinna mied CEL (art.3,151 KSH). Dziś
biznes robi się jednak dla zysku, nie dla celu. To odwrócenie zasad
przedsiębiorczości. Niestety, nawet podręczniki dla przedsiębiorców
i menedżerów częściej piszą o naśladowcach tych, co szybko dorobili się

fortuny, niż o tych, którzy zrobili coś dobrego. Dlatego zamierzam zorganizowad skuteczną i wygodną platformę
współpracy dla wszystkich, którzy już działają albo chcą działad „for social profit”. Dzięki temu zwiększy się szansa,
aby pokazad, że biznesmający swój CEL to nie utopia, ale realna działalnośd, z której można żyd i czerpad satysfakcję.

Zyski w przedsiębiorstwach „for social profit” są mniejsze, niż w innych firmach. Czy ktoś będzie chciał w nich
pracowad, jeśli już na starcie usłyszy: u nas zarabia się mniej?
Protestuję! Zyski w przedsiębiorstwach „for social profit” są większe, niż w innych firmach, tylko zysk finansowy, a byd
może również pensjemogą byd w niektórych przypadkach niższe niż w korporacjach nastawionych jedynie na zysk. Ale
z drugiej strony różnice nie będą aż tak widoczne, jak między korporacjami a organizacjami non profit. To ma byd
przecież ciągle biznes. Sytuacja finansowa firm musi gwarantowad godne życie pracownikom. Trzeba zarabiad, aby
tworzyd trwałe podstawy działalności, ale bez patologii, do których dochodzi w niektórych korporacjach, gdzie
menedżer za jedną, niezbyt zresztą odkrywczą, konsultację wmiesiącu dostaje wynagrodzenie rzędu miliona dolarów.
Za tę kwotę można by dad pracę tysiącom ludzi, a kolejnym zaoferowad tani, dobry i przydatny produkt. Chodzi o to,
by nie tworzyd nadmiernych, wielopoziomowych struktur wokół firm. Pochłaniają one ogromną częśd dochodów, a nie
wnoszą istotnej wartości dodanej. Jak ktoś planuje strukturę przedsiębiorstwa, powinien ją kształtowad tak, aby
ona służyła ona celom, dla których powołano przedsiębiorstwo, a nie portfelom części menedżmentu.



Łatwiej powiedzied, trudniej zrobid…
Dlatego chcemy operowad przykładami. Do udziału w projekcie włączamy najpierw tych, którzy już są
przedsiębiorcami „for social profit”. Obecnie tworzę taką listę. W pierwszym kwartale przyszłego roku sprawdzimy,
jakimi dysponujemy zasobami i będziemy pracowad nad konkretnymi biznesplanami. Do wakacji planuję podpisad
pierwsze umowy sponsoringowe. Rozmawiam już z dostawcami oprogramowania służącego do kontaktów
z inwestorami. Nasi przedsiębiorcy będą mogli korzystad nie tylko ze wsparcia finansowego, ale także z zaplecza
merytorycznego: bazy know-how, obsługi księgowej i prawnej. W przyszłości stworzymy ośrodek szkoleniowy, który
już na poziomie studiów ma przygotowywad menedżerów do pracy w tym sektorze. Na pewno trzeba będzie dokonad
zmian w rekrutacji pracowników. Cechy przydatne w korporacjach, takie jak nastawienie na realizację wyniku
finansowego za wszelką cenę, będą musiały ustąpid wiedzy na temat społecznych skutków działalności i wrażliwości
na parametry pozafinansowe. Ta wrażliwośd na poziomie menedżera będzie przejawiała się chodby w sposobie
zarządzania podległym mu zespołem. Rozpoznanie i „wyłowienie” takiego kandydata do pracy może byd wyzwaniem
dla działów HR.

Co będzie z Pana perspektywy największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu?
Aby nie zakooczył żywota jak inna, skądinąd u podstaw pożyteczna koncepcja, jaką jest Corporate Social
Responsibility promująca przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie. Teraz prawie każda duża organizacja
przyczepia sobie etykietkę „odpowiedzialnej społecznie”. De facto niczego nie zmienia to w procesach planowania
i podejmowania decyzji w tych firmach. Nadal dążą one do maksymalizacji zysku finansowego, a „odpowiedzialnośd
społeczna” przejawia się przeznaczaniem jakiegoś małego ułamka tego zysku na cele społecznie akceptowalne tylko
po to, by móc korzystad z „etykietki” dla zwiększania swojej pozycji medialnej oraz zysków finansowych. Nie różni się
to niczym od klasycznego modelu „charity”, który przecież nie rozwiązuje problemu u źródła, działając jedynie na
powierzchni. A tego chciałbym uniknąd.


