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ÚVOD
Počas dlhého obdobia sa podniky považovali za subjekty, ktoré
sú vytvorené s cieľom dosahovať zisk. Spoločnosť však v priebehu
posledných desaťročí začala postupne vyvíjať nátlak na podniky
v súvislosti s prehodnotením ich primárnej orientácie na zisk
a zameraním sa na dosiahnutie súladu medzi ekonomickou, sociálnou
a environmentálnou oblasťou v podnikaní. Štát, zákazníci, odberatelia,
partneri, spotrebitelia, neziskové organizácie a ďalšie subjekty
v súčasnosti veľmi pozorne sledujú konanie, rozhodovanie a správanie
podnikov, na ktoré veľmi citlivo reagujú. Keďže podnikateľský subjekt
nepôsobí v spoločnosti izolovane, ale v spolupráci s obchodnými
partnermi, zákazníkmi, štátnymi inštitúciami, konkurenciou a ďalšími
subjektmi, mal by brať do úvahy následky svojich rozhodnutí a ich
vplyv aj na tieto subjekty.
Myšlienka spoločenskej zodpovednosti sa v posledných rokoch
prerokúva veľmi intenzívne nielen v oblasti podnikateľského prostredia,
ale i štátnej a verejnej správy, do povedomia sa dostáva aj prostredníctvom
viacerých kľúčových dokumentov na národnej i medzinárodnej úrovni.
Spoločenská zodpovednosť sa tak v súčasnosti stáva neoddeliteľnou
súčasťou každého podniku, ktorý chce byť úspešný, udržať si
svojich zákazníkov a obstáť v silnejúcej konkurencii. Do povedomia
podnikateľskej činnosti, ale rovnako tak aj do akademickej a štátnej
sféry sa myšlienka o spoločenskej zodpovednosti podnikania postupne
dostávala približne od 50. rokov minulého storočia. Za zmienku stojí
aj dynamický rast a obrovská pozornosť venovaná tomuto fenoménu.
V elektronickej študovni Google Scholar bolo v roku 1996 možné nájsť
222 textov zaoberajúcich sa pojmom „corporate social responsibility“,
v roku 2000 ich bolo 555 a v roku 2008 už 5 140 (Laudal, 2011). Ak
zadáme výraz spoločenská zodpovednosť do tohto vyhľadávača dnes,
môžeme pracovať s približne 1 700 000 odbornými textami.
V súvislosti so záujmom o túto koncepciu sa objavilo aj veľké
množstvo príbuzných teórií a pojmov súvisiacich s oblasťou
spoločenskej zodpovednosti. V predloženej monografii sa zaoberáme
koncepciou sociálne zodpovedného investovania, ktorá je definovaná
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ako súčasť spoločensky zodpovedného podnikania. Sociálne zodpovedné
investovanie môžeme charakterizovať ako investičné rozhodovanie
kombinujúce finančné faktory so sociálnymi, environmentálnymi
a etickými faktormi (Trnková, 2004). Sociálne zodpovedné investície,
ktoré podniky uskutočňujú, môžu byť určené pre vnútorné prostredie
podniku (zamestnancov podniku) alebo pre komunitu, v ktorej podnik
pôsobí (t. j. vonkajšie prostredie). Najdôležitejší rozdiel medzi sociálne
zodpovednými investíciami a klasickými investičnými projektmi
spočíva v ich prínosoch. Investíciou je spravidla „tá časť čistého zisku
podniku, ktorá sa nespotrebuje v období jeho utvorenia, ale sa v podniku
ušetrí, aby sa investovala vhodným spôsobom a v budúcnosti priniesla
podniku primeraný zisk“ (Marková, 2002, s. 12). Uskutočňovanie
sociálne zodpovedných investičných projektov predstavuje v podniku
spravidla návratnosť v podobe neekonomických prínosov. Vďaka
aktivitám v tejto oblasti investovania si podnik posilňuje svoju pozíciu,
buduje si dobrú povesť a získava si lojalitu svojich zamestnancov
a zákazníkov. Prínosy z tohto typu investičných projektov pociťujú aj
zainteresované skupiny, tzv. stakeholderi.
Cieľom monografie je preskúmať a analyzovať stav sociálne
zodpovedného investovania v Slovenskej republike, motívy
podnikateľských subjektov, ktoré ich vedú k tomuto konaniu, a prekážky,
ktoré obmedzujú podniky v tomto druhu investovania. Sociálne
zodpovedné investovanie skúmame na vzorke podnikov bez ohľadu na
ich predmet činnosti alebo sídlo, rozhodujúcim kritériom prieskumu je
veľkosť podniku, pričom zo skúmania sú vylúčené mikropodniky.
Vymedzený cieľ monografie je rozpracovaný na nižšie uvedené
čiastkové ciele:
– analyzovať sociálne zodpovedné investovanie ako súčasť
spoločensky zodpovedného podnikania,
– identifikovať hlavné motívy, ktoré podniky vedú k sociálne
zodpovednému investovaniu, a bariéry, ktoré bránia podnikom
uskutočňovať tento druh investícií,
– identifikovať ekonomické a neekonomické prínosy sociálne
zodpovedných investícií pre podnik,
– prezentovať prípadové štúdie podnikov uskutočňujúcich sociálne
zodpovedné investovanie,
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–

formulovať návrhy a odporúčania zamerané na rozšírenie sociálne
zodpovedného investovania.
Téma monografie nadväzuje na projekt VEGA č. 1/0275/09
Implementácia konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikov na
malé a stredné podniky, ktorý riešil kolektív autorov na Ekonomickej
fakulte UMB v Banskej Bystrici.
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