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Finanse zrównowa one
wobec problemu wykluczenia finansowego

Magdalena Zio o*, Dominika Dzikowska**

Celem artyku u jest dokonanie analizy i oceny zjawiska wykluczenia finansowego zarówno 
jako kategorii finansowej, jak i jako sfery zainteresowa  finansów zrównowa onych, a tak e 
wskazanie na mo liwo ci przeciwdzia ania i przezwyci ania negatywnych konsekwencji 
wykluczenia finansowego na bazie krytycznej analizy pi miennictwa i istniej cego dorobku. 
Oryginalny wk ad wyra a si  w podej ciu i analizie problemu wykluczenia finansowego 
poprzez sfer  rozwa a  finansów zrównowa onych oraz przyj cie za o enia, e finanse zrów-
nowa one skutecznie niweluj  i przeciwdzia aj  zjawisku wykluczenia finansowego. Dotych-
czasowe podej cie prezentowane w dorobku, podejmuj c problem przezwyci ania wyklucze-
nia finansowego, pomija o rol  i znaczenie finansów zrównowa onych w tym zakresie.

S owa kluczowe: finanse, wykluczenie finansowe, inkluzja finansowa, finanse zrównowa-
one.

Nades any: 25.10.17 | Zaakceptowany do druku: 28.02.18

Sustainable Finance in the Face of the Financial Exclusion Problem

The aim of this article is to analyse and evaluate the phenomenon of financial exclusion both 
as a financial category and as a sphere of interest in sustainable finance and to indicate the 
possibility of counteracting and overcoming the negative consequences of financial exclusion 
on the basis of a review of critical literature and related work. The original contribution 
is an approach and analysis of the problem of financial exclusion from the perspective of 
sustainable finance and the assumption that sustainable finance effectively suppresses and 
counteracts financial exclusion. In addressing the problem of overcoming financial exclusion, 
the current approach based on related work neglects the role and importance of sustainable 
finance.
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1. Wprowadzenie

Wykluczenie finansowe jest katego-
ri  istotn  poznawczo g ównie z uwagi na 
skutki spo eczno-gospodarcze, jakie wywo-
uje. Zjawisko wykluczenia finansowego, 

okre lane tak e jako wy czenie finansowe 
lub ekskluzja finansowa, dotyczy przede 
wszystkim sytuacji, kiedy osoby chc ce 
i maj ce potrzeb  skorzystania z us ug 
finansowych nie s  w stanie tego zrobi , 
co wynika z istniej cych dla nich barier 
cenowych i pozacenowych (Solarz, 2014). 
W zale no ci od podej cia jest uznawane 
za przyczyn  wykluczenia spo ecznego1. 
W. Szpringer zwróci  uwag , e wyklucze-
nie finansowe to sk adowa wykluczenia 
spo ecznego, do którego szeroko odnosi 
si  A. Karwi ska (2007). Oznacza to, e 
nie obejmuje ono wy cznie braku dost pu 
do powszechnych us ug finansowych, lecz 
tak e brak dost pu do pracy zarobkowej, 
fundamentalnej ochrony zdrowia, edukacji 
czy mieszkalnictwa (Szpringer, 2009).

Ograniczenie lub odmowa dost pu do 
us ug finansowych, poprzez któr  wyra a 
si  wykluczenie finansowe, sprawia, e 
jednostki wykluczone finansowo nie maj  
mo liwo ci zabezpieczenia swoich podsta-
wowych potrzeb. Wykluczenie finansowe 
rodzi skutki w postaci obni onej efektyw-
no ci dzia ania dla ka dego z sektorów 
gospodarki, ma zw aszcza wp yw na funk-
cjonowanie sektora finansowego, sektora 
przedsi biorstw, a tak e sektora publicz-
nego. W konsekwencji wp ywa na wszyst-
kie istotne z punktu widzenia spo eczno-
gospodarczego kategorie, takie jak: dochód 
narodowy, inwestycje, oszcz dno ci, popyt, 
poda , inflacja, bezrobocie, czy jako  
ycia. Wykluczenie finansowe determinuje 

wielko  popytu na dobra i us ugi w gospo-
darce, zatem kondycja spo eczno-gospodar-
cza pa stwa w znacz cy sposób wspó zale y 
od skali wykluczenia finansowego.

Postrzegaj c wykluczenie finansowe 
jako zjawisko obni aj ce efektywno  
gospodarowania oraz alokacji zasobów 
w gospodarce, a tak e rzutuj ce na zacho-
wanie równowagi pomi dzy trzema filarami 
zrównowa onego rozwoju2, nale y uzna , 
e jest ono szczególnie wa ne z perspek-

tywy finansów zrównowa onych, które 
dysponuj  instrumentarium pozwalaj cym 
na przeciwdzia anie lub ograniczanie jego 
negatywnych konsekwencji. Maj c na uwa-
dze fakt, i  finanse zrównowa one z za o e-

nia maj  przeciwdzia a  i niwelowa  ryzyko 
ESG (Environmental, Social, Governance 
Risk) oraz prowadzi  do d ugotrwa ej rów-
nowagi ekonomiczno-spo eczno- rodowi-
skowej, problem wykluczenia finansowego 
wpisuje si  w sfer  oddzia ywania tej sub-
dyscypliny finansów m.in. poprzez wyko-
rzystanie instrumentarium mikrofinansów 
czy zrównowa onych finansów publicznych.

2. Istota, przyczyny i konsekwencje 
wykluczenia finansowego

Terminem wykluczenia finansowego po 
raz pierwszy w 1993 r. pos u y o si  dwóch 
geografów – A. Leyshon i N. Thrift – którzy 
zaobserwowali ograniczony fizyczny dost p 
do us ug bankowych b d cy nast pstwem 
zamykania punktów bankowych. W 1999 r. 
poj cie to zosta o u yte w kontek cie ogra-
niczonego dost pu do g ównych us ug finan-
sowych (European Commission, 2008, s. 8).

W definiowaniu wykluczenia finanso-
wego g ówny nacisk k adzie si  natomiast 
na potrzeby finansowe. W tym kontek cie 
L. Anderloni okre la wykluczenie finan-
sowe jako (European Commission, 2008): 
„trudno ci, jakich do wiadczaj  osoby 
o niskich dochodach i znajduj ce si  w nie-
korzystnej sytuacji spo ecznej (ang. socially 
disadvantaged) w korzystaniu z us ug finan-
sowych, które s  im potrzebne”. Dotyczy to 
takich rodzajów us ug jak (European Com-
mission, 2008):
– posiadanie konta i mo liwo ci dokony-

wania rozlicze  bezgotówkowych,
– dost p do kredytu o „rozs dnym” pozio-

mie oprocentowania,
– budowanie nawet niewielkich oszcz d-

no ci, z uwzgl dnieniem niestabilnej 
sytuacji zawodowej.
Zdaniem G. Gloukoviezoffa kwestia 

dost pu do us ug finansowych prezentuje 
tylko cz  problemu, jakim jest zjawisko 
wykluczenia finansowego. Zdaniem autora 
najwi kszym wyzwaniem jest edukacja 
pozwalaj ca na w a ciwe pos ugiwanie si  
us ugami finansowymi (Kuchciak, wiesz-
czak, wieszczak i Marcinkowska, 2014, 
s. 47). Analizuj c problematyk  wyklucze-
nia finansowego, kategori  t  postrzega 
si  przez pryzmat dwóch p aszczyzn: 
ograniczenia us ugi oraz odmowy us ugi. 
W przypadku ograniczenia us ug instytu-
cja finansowa w stosunku do osób z gor-
sz  zdolno ci  kredytow  stosuje wysokie 
koszty oprocentowania i prowizje, w kon-
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sekwencji czego klienci sami rezygnuj  
z us ug.

Natomiast w przypadku odmowy us ug 
instytucja finansowa odmawia udzielenia 
kredytu jednostce nieposiadaj cej zdolno ci 
kredytowej, co w konsekwencji sprawia, e 
osoby te poszukuj  finansowania z innych 
róde , np. z parabanków. Przes ank  decy-

duj c  o ograniczonym dost pie do us ug 
finansowych jest poziom dochodu b d cy 
podstaw  odmowy otwarcia i prowadze-
nia rachunku3, instytucje finansowe nie 
udzielaj  tak e kredytu czy te  po yczki, 

nie wydaj  kart p atniczych i nie zak adaj  
lokat. Nale a oby tu tak e uwzgl dni  nie-
równe traktowanie przez banki niektórych 
klientów wyra aj ce si  w pobieraniu wy -
szych op at i prowizji za us ugi (NBP, nie-
datowane). Odnosz c si  do kategorii, jak  
jest wykluczenie finansowe, w literaturze 
przedmiotu stosuje si  dwie wiod ce klasy-
fikacje tego zjawiska zaproponowane przez: 
E. Kempson i C. Whyley oraz Narodowy 
Bank Polski (Financial Services Authority, 
2000, s. 10; cyt. za: G bicka, 2014; Ko li -
ski, 2010) (tabela 1).

Tabela 1. Klasyfikacja wykluczenia finansowego

Uj cie E. Kempson i C. Whyley Uj cie NBP

Wykluczenie ze wzgl du na dost pno  geograficzn  
(ang. geographical access) – fizyczna dost pno  
placówek bankowych w okre lonych segmentach 
miast, wsiach; zamykanie placówek przez banki 
w ma o atrakcyjnych lokalizacjach; ograniczona 
mo liwo  przemieszczania si  osób o niskich 
dochodach w tym ludzi bezdomnych oraz uchod ców

Wykluczenie p atnicze zwi zane jest 
g ównie z brakiem czy te  utrudnionym 
dost pem do korzystania z rachunku 
oszcz dno ciowo-rozliczeniowego oraz bankowo ci 
elektronicznej i bezgotówkowych instrumentów 
p atniczych

Wykluczenie ze wzgl du na dost pno  do produktów 

i us ug finansowych (ang. access exclusion)
– brak dost pu do us ug finansowych ze wzgl du 
na ustalon  przez instytucj  finansow  skal  
podejmowanego ryzyka

Wykluczenie inwestycyjne oznacza sytuacj ,
e rodki finansowe, którymi dysponuj  obywatele, 

uniemo liwiaj  aktywno  polegaj c
na inwestowaniu na gie dzie

Wykluczenie ze wzgl du na warunki

(ang. condition exclusion) – wynika z niekorzystnych 
warunków oferowanych us ug do potrzeb osób 
korzystaj cych z us ug finansowych

Wykluczenie ubezpieczeniowe – obecnie istniej  dwa 
podstawowe, a niekiedy nawet obowi zkowe rodzaje 
ubezpiecze  (np. OC), jednak e Komisja Europejska 
nie podaje definicji, które rodzaje ubezpiecze  s  
uwa ane za te, które mog  wywiera  wp yw
na wykluczenie finansowe (European Commission, 
2008)

Wykluczenie ze wzgl du na cen

(ang. price exclusion) – wynika ze zbyt wysokiej ceny 
us ug wzgl dem mo liwo ci finansowych osób

Wykluczenie emerytalne – oferta banków skierowana 
do osób starszych jest wyra nie zaw ona; do 
oferowanych produktów nale  g ównie karty, 
ubezpieczenia, rachunki bankowe; brak atrakcyjnych 
ofert zmusza osoby starsze do gromadzenia gotówki
i oszcz dzania. Osoby starsze nara one s  równie  
na wykluczenie kredytowe (Ziemba, wieszczuk
i Marcinkowska, 2014)

Wykluczenie marketingowe (ang. marketing 
exclusion) – brak zainteresowania ze strony instytucji 
finansowych dan  grup  spo eczn

Wykluczenie kredytowe to „sytuacja, w której osoby 
prywatne (gospodarstwa domowe) napotykaj  na 
powa ne trudno ci w dost pie do us ug kredytowych 
w bankach b d  w ogóle pozbawione s  mo liwo ci
zaci gania kredytu/po yczki” (Dziawgo, 2013, s. 161)

Samowykluczenie (ang. self-exclusion) – rozumiane 
jako indywidualna decyzja; wynika z faktu, e cz  
osób sama rezygnuje z us ug finansowych, wierz c, e 
spotka si  z odmow  dost pu do nich albo nie b dzie 
mog a sobie na nie pozwoli

ród o: opracowanie w asne na podstawie Ko li ski (2010).
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Mechanizmy, a co za tym idzie przyczyny 
wykluczenia finansowego mog  mie  ró ne 
pod o e. Czynniki determinuj ce wyklucze-

nie finansowe mo na systematyzowa  wed ug 
ró nych kryteriów. Klasyfikacj  wykluczenia 
finansowego przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Przyczyny wykluczenia finansowego

Przyczyny

wykluczenia

I podział

II podział

Czynniki
losowe

Czynniki
podażowe

Czynniki
popytowe

Czynniki
indywidualne

Czynniki
strukturalne

Czynniki
społeczne

ród o: opracowanie w asne na podstawie Maciejasz- wi tkiewicz (2013), s. 39–47.

Przyczyny losowe dotycz  g ównie poja-
wiaj cych si  niespodziewanie trudno ci 
uniemo liwiaj cych korzystanie z us ug 
finansowych. Nale y tu wymieni  m.in. 
zmiany w strukturze gospodarstwa domo-
wego. Kolejne to predyspozycje indywidu-
alne4. Maj  one wp yw na funkcjonowanie 
osoby i/lub gospodarstwa domowego. Przy-
czyny strukturalne dotycz  ogólnej sytuacji 
ekonomicznej i gospodarczej, które unie-
mo liwiaj  bezpo rednie oddzia ywanie 
przez osob  lub gospodarstwo domowe 
(Maciejasz- wi tkiewicz, 2013, s. 40).

Zjawisko, jakim jest wykluczenie finan-
sowe, wywo ywane jest zarówno przez czyn-
niki popytowe, jak i poda owe. Czynniki 
popytowe maj  zwi zek z finansowymi 
mo liwo ciami potencjalnych konsumen-
tów, natomiast czynniki poda owe odno-
sz  si  do ofert proponowanych przez 
banki. W literaturze przedmiotu mo na 
napotka  wi cej czynników popytowych 
ani eli poda owych. Wobec tego mo na 
wywnioskowa , i  ród o problemów 
z wykluczeniem le y w g ównej mierze po 
stronie nabywców. Prawdopodobnie ma 
na to wp yw zró nicowanie osób wykluczo-
nych (Maciejasz- wi tkiewicz, 2013, s. 44). 
Zjawisko wykluczenia mo e by  determi-
nowane niedogodnymi warunkami ofero-
wanymi przez banki lub brakiem zaufania 
do instytucji finansowych. Nale y tutaj 
równie  poda  grup , która dobrowolnie 
zrezygnowa a z us ug finansowych, wówczas 
mowa o samowykluczonych, których decy-
zja opiera si  w g ównej mierze na z ych 
do wiadczeniach z instytucjami finanso-
wymi, wiadomo ci wysokich kosztów us ug 
czy te  obawach przed utrat  p ynno ci 

finansowej (Penczar, 2014, s. 28–29). Nie 
oznacza to jednak, e przyczyny le  tylko 
po stronie nabywców. Banki, których g ów-
nym celem jest maksymalizacja zysków, 
koncentruj  si  w pierwszej kolejno ci na 
klientach zamo nych, którym b d  mogli 
zaoferowa  najbardziej op acalne produkty. 
Poszukuj c jak najwi kszych korzy ci ze 
sprzeda y, ograniczaj  dost p do us ug 
i produktów finansowych poprzez wzgl dy 
geograficzne. Dotyczy to szczególnie 
ma ych miast czy obszarów wiejskich, st d 
wynika wyst powanie du ej koncentracji 
banków w miastach (Ku mik, 2015, s. 10). 
Na uwag  zas uguje równie  cena produk-
tów oferowanych, która w niektórych przy-
padkach przewy sza mo liwo ci finansowe 
nabywców (Penczar, 2014, s. 28–29). Do 
na wietlenia problemu wykluczenia finan-
sowego niezb dne jest dwukierunkowe 
dzia anie (Maciejasz- wi tkiewicz, 2013).

Kolejnymi przyczynami wykluczenia 
finansowego wed ug A. Borcuch s  czyn-
niki o strukturze spo ecznej. Wymieni  tu 
nale y zw aszcza (Borcuch, 2012, s. 360):
– zmiany strukturalne na rynku pracy,
– zmiany demograficzne skutkuj ce wi k-

szym wspó czynnikiem rozwodów czy 
pó niejszym wiekiem opuszczania domu 
przez dzieci,

– nierówno  dochodów,
– polityk  fiskaln  mog c  nieogranicze-

nie obci a  us ugi bankowe,
– liberalizacj  rynków finansowych prowa-

dz c  do wi kszej z o ono ci oferowa-
nych us ug, produktów finansowych.
Wykluczenie finansowe rozpatrywane 

jest równie  w kategorii braku przystoso-
wania do obowi zuj cych warunków. Przez 
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przystosowanie rozumie si  „umiej tno  
samodzielnego podejmowania dzia a  na 
rynku, samodzielnego utrzymywania sie-
bie i swojej rodziny przy jednoczesnym 
pozostawaniu w zgodzie z obowi zuj cymi 
normami i zasadami spo ecznymi” (Macie-
jasz- wi tkiewicz, 2013, s. 53). Jest to rów-
nie  przystosowanie do zmieniaj cych si  
warunków ycia i okoliczno ci. Do spo ecz-
nych kryteriów adaptacji zalicza si  (Nie-
wiadomska, 2010, s. 15–25):
– aktywno  zawodow  i stosunek do niej 

(rodzaj, sposób, cz stotliwo  i rzetel-
no  jej podejmowania),

– miejsce zamieszkania,
– wykszta cenie,
– sytuacj  rodzinn  (rodziny pe ne, 

rodziny niepe ne),
– status materialny rodziny,
– styl ycia,
– brak zachowa  patologicznych i wzor-

ców recydywy.
Pomimo ekonomicznego pod o a, 

wykluczenie finansowe nie jest determino-
wane jedynie przez te bod ce. Oprócz nich 
maj  na nie wp yw czynniki psychologiczne, 
tudzie  trudno ci percepcyjne i analityczne. 
Osoba, która nie posiada podstawowej wie-
dzy finansowej, b dzie bardziej sk onna do 
podejmowania z ych decyzji. Innym powo-
dem b dnych decyzji mo e by  fakt zabu-
rze  psychiki, które utrudniaj  prawid owe 
funkcjonowanie w spo ecze stwie, a tym 
samym na rynku us ug finansowych. Do 
zaburze  psychiki zaliczy  mo na uzale -
nienia, tj. alkoholizm, narkomani , hazard, 
oraz zaburzenia osobowo ci.

Decyzje finansowe nie ró ni  si  znacz-
nie od zwyk ych decyzji konsumenckich. 
Jedynym wyró nikiem jest przedmiot 
transakcji, którym jest produkt lub us uga 
finansowa. Specyfika tych produktów ma 
ogromny wp yw na decyzje finansowe kon-
sumentów. Stopie  skomplikowania pro-
duktów oraz us ug powoduje, e podmiot 
odczuwa dyskomfort, co przyczynia si  do 
tego, e nie potrafi w pe ni zidentyfikowa  
swoich oczekiwa  finansowych (Maciejasz-
- wi tkiewicz, 2013, s. 47–48).

M. Maciejasz- wi tkiewicz wskazuje, e 
pomi dzy przyczynami wykluczenia finanso-
wego wyst puj  zwi zki przyczynowo-skut-
kowe o pod o u psychologicznym, spo-
ecznym oraz ekonomicznym (Maciejasz-

- wi tkiewicz, 2013, s. 56). Konsekwencje 
wykluczenia finansowego mog  negatywnie 
wp ywa  na wzrost gospodarczy, a co za tym 

idzie na wzrost kosztów pomocy spo ecznej 
(Penczar, 2014, s. 63). Rozpatruj c wyklu-
czenie finansowe z punktu widzenia rynku 
us ug finansowych, mo na zaobserwowa , 
i  priorytetowym skutkiem w czenia finan-
sowego jest utrata potencjalnych przycho-
dów. Brak przychodów instytucji finanso-
wej, a tym samym dochodów, przyczynia 
si  do mniejszego dochodu narodowego, co 
z kolei stanowi czynnik dobrobytu spo ecz-
nego (Penczar, 2014, s. 61).

Wykluczenie finansowe wp ywa na pro-
ces podzia u dochodu narodowego. Na 
etapie podzia u pierwotnego powoduje 
ograniczenie w osi ganiu dochodu naro-
dowego, co wp ywa na uzyskiwanie mniej-
szych dochodów przez podmioty rynkowe. 
Wraz ze spadkiem dochodów maleje udzia  
na rynku towarowym i pieni nym. Na 
kolejnym etapie – wtórnym – nie wyst -
puj  oszcz dno ci oraz osoby zagro one 
nie uczestnicz  w finansowaniu dzia alno ci 
publicznej, co wp ywa na fakt, e nie p ac  
podatków. Na ostatnim etapie (podzia  
ostateczny) nie jest dokonywana akumu-
lacja. Wi kszo  dochodów wydawana jest 
na bie c  konsumpcj  (Maciejasz- wi t-
kiewicz, 2013, s. 64).

Mikroekonomiczne konsekwencje 
wykluczenia odczuwalne s  natomiast 
przez pojedyncze osoby i przyczyniaj  si  
do powstawania skutków makroekonomicz-
nych. Istotn  kwesti  stanowi obrót zarówno 
towarowy, jak i pieni ny. W pierwszym 
przypadku dotyczy to g ównie ogranicze  
ze strony popytowej. W drugiej sytuacji 
natomiast brak mo liwo ci korzystania 
z zewn trznych róde  finansowania pro-
wadzi do ogranicze  pomi dzy popytem 
a poda  (Maciejasz- wi tkiewicz, 2013, 
s. 62). Odmowa otwierania przez banki 
w pe ni dogodnych rachunków rozlicze-
niowych prowadzi do tego, e popyt na 
us ugi bankowe maleje (Zdanowska, 2013, 
s.142). Opieraj c si  na podej ciu keyne-
sowskim5, to popyt uwa any jest za bodziec 
stymuluj cy rynek. Wobec czego „zbyt niski 
popyt na towary b dzie skutkowa  powsta-
waniem zjawiska bezrobocia, a co za tym 
idzie powi kszania si  skali wykluczenia” 
(Maciejasz- wi tkiewicz, 2013, s. 62–63). 
Brak rachunków bankowych u jednostek 
dotkni tych wykluczeniem generuje wy -
sze koszty dla pa stwa, ani eli wynika yby 
z obrotu bezgotówkowego. Kolejna kwestia 
dotyczy oszcz dno ci. Stosunek oszcz dno-
ci do gromadzonych rodków w warunkach 
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wykluczenie maleje. W zwi zku z czym 
wi kszo  dochodów przeznaczanych jest 
na bie c  konsumpcj . Oznacza to, e 
nie wyst puj  rodki, dzi ki którym mo na 
by oby inwestowa , prowadz c do rozwoju 
gospodarczego (Maciejasz- wi tkiewicz, 
2013, s. 63–64).

3. Wykluczenie finansowe a finanse 
zrównowa one

Na p aszczy nie finansów zrównowa o-
nych6 kategoria wykluczenia finansowego 
postrzegana jest wielowymiarowo, co ozna-
cza, e jej analizy nie dokonuje si  wy cz-
nie pod k tem aspektów ekonomicznych, 
ale tak e pod k tem pozosta ych filarów 
zrównowa enia (sustainability), czyli spo-
ecznego i rodowiskowego. W uj ciu 

ogólnym wed ug A. Leyshona i N. Thrifta 
wykluczenie finansowe to (Iwanicz-Droz-
dowska, 2010): „procesy, które s u  ogra-
niczeniu dost pu do systemu finansowego 
okre lonym grupom spo ecznym. Dotyka 
ono najcz ciej grupy o ograniczonych 
dochodach”. Wykluczenie finansowe kreuje 
negatywne efekty w sferze ekonomicznej, 
spo ecznej i rodowiskowej, zatem ma 
wp yw na ka dy z filarów rozwoju zrówno-
wa onego.

Finanse zrównowa one, podobnie jak 
wykluczenie finansowe oraz zrównowa ony 
rozwój, s  kategoriami niejednoznacznymi 
definicyjnie. Taki stan rzeczy mo na wyja-
ni  m.in. trudno ci  bezpo redniego, jed-

noznacznego prze o enia na j zyk polski 
angielskiego s owa sustainablity, sustain-
able, które w zale no ci od kontekstu mo e 
oznacza : trwa o , odnawialno , samo-
podtrzymywanie, zrównowa enie, w tym 
tak e nienaruszanie równowagi, zbilanso-
wanie. Ta ostatnia interpretacja jest szcze-
gólnie wa na z punktu widzenia dyscypliny 
finanse, dla której sustainable oznacza m.in. 
trwa o  rezultatów finansowych lub zrów-
nowa enie w kontek cie zarz dzania defi-
cytem i d ugiem, czyli kszta towania rów-
nowagi finansowej/bud etowej na poziomie 
pa stwa, samorz du, systemu finansowego 
itp. Dodatkowo z o ono  kategorii, jak  
jest zrównowa ony rozwój odnosz cy si  
równolegle do aspektów ekonomicznych, 
spo ecznych i rodowiskowych, sprawia, e 
skala powi za , oddzia ywania oraz wspó -
zale no ci tego zjawiska jest niezwykle sze-
roka i trudna do zdiagnozowania i badania. 
Rodzi bowiem trudno ci natury poznawczej 

wynikaj ce przede wszystkim z ogranicze  
w pomiarze zjawiska (kointegracja aspek-
tów ilo ciowych i jako ciowych, dost pno  
baz danych i ich porównywalno ) oraz 
trudno ci w samej interpretacji wyników 
(m.in. wieloaspektowo  zjawiska i jego 
interdyscyplinarno ).

Zjawisko wykluczenia finansowego mo e 
by  skutecznie przezwyci one z wyko-
rzystaniem instrumentarium finansów 
zrównowa onych, które ogniskuj  si  na 
rozwi zywaniu strategicznych problemów 
spo eczno-gospodarczych z wykorzystaniem 
mechanizmów i instrumentów finansowych. 
W szczególno ci dotyczy to przezwyci a-
nia takich problemów, jak: rosn ce nie-
równo ci dochodowe, nadmierne zad u e-
nie i jego spo eczno-ekonomiczne skutki, 
zanieczyszczenie rodowiska, niesatysfak-
cjonuj ca jako  ycia, wykluczenie, ryzyko 
ESG, efektywno  i dost pno  dóbr i us ug 
publicznych, bezpiecze stwo publiczne, 
bezpiecze stwo i stabilno  systemów 
finansowych, odpowiedzialny biznes i odpo-
wiedzialna konsumpcja, racjonalne wyko-
rzystanie i alokacja zasobów, efektywna 
redystrybucja czy zmiany klimatu.

Zgodnie z ogóln  definicj , zapropono-
wan  przez autorów S. Rebai, M.N. Azaiez 
i D. Saidane (2015), finanse zrównowa-
one to koncepcja pozwalaj ca wykorzy-

stywa  rodki finansowe poprzez realizacj  
dobrych i „przydatnych” transakcji w kon-
tek cie publicznym, korporacyjnym oraz 
osobistym (Raczkowski i Zio o, 2017, 
s. 14). Finanse zrównowa one, wykorzystu-
j c mechanizmy finansowe, pozwalaj  na 
rozwi zanie problemów istotnych z ekono-
micznego, spo ecznego i rodowiskowego 
punktu widzenia. W zale no ci od rodzaju 
zjawiska i problemu, jaki ma zosta  rozwi -
zany z wykorzystaniem finansów zrównowa-
onych, zwraca si  uwag  na ich typ, m.in. 

zielone finanse, carbo finanse (finanse 
w glowe), mikrofinanse, odpowiedzialne 
finanse, finanse etyczne, finanse rodo-
wiskowe. Instrumentarium i klasyfikacj  
finansów zrównowa onych w kontek cie 
przezwyci ania problemu wykluczenia 
prezentuje rysunek 2.

Z punktu widzenia zjawiska wyklucze-
nia finansowego skutecznym sposobem 
jego przezwyci ania pozostaj  instru-
menty mikrofinansów, które pozwalaj  na 
korzystanie z produktów i us ug finanso-
wych jednostkom, które z uwagi na sytu-
acj  maj tkow  dla instytucji finansowych 
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generuj  zbyt wysokie ryzyko finansowania 
lub nie spe niaj  kryterium dochodowego i 
kryterium salda obrotu z punktu widzenia 
prowadzenia rachunków rozliczeniowo-osz-
cz dno ciowych. Mikroprodukty finansowe 
zosta y zaprojektowane w taki sposób, aby 
wyeliminowywa  barier  dochodu i zapew-
ni  dost p do us ug finansowych tak e 
najubo szym poprzez dedykowanie tym 
osobom: mikrokredytów i mikropo yczek, 
mikrooszcz dno ci, mikroleasingu, mikro-
ubezpiecze  oraz transferów pieni nych 
(Fila, 2013).

Mikrofinanse s  istotnym elementem 
rynku finansowego sprzyjaj cym w cze-
niu finansowemu, nie bez znaczenia s  
tak e dzia ania podejmowane przez sektor 
publiczny, a w tym kontek cie szczególna 
rola przypada procesowi ubankowienia.

Wskazuj c na skal  wykluczenia finan-
sowego, Biuro Analiz Sejmowych w Polsce 
w swojej opinii sporz dzonej na podstawie 
danych Banku wiatowego zwraca uwag , 
e oko o 58 mln konsumentów w Unii 

Europejskiej nie posiada rachunku p atni-
czego (Raczkowski i Zio o, 2017, s. 126), 
a 23% osób doros ych w Polsce nie posiada 
podstawowego rachunku oszcz dno ciowo-
rozliczeniowego (Biuro Analiz Sejmowych, 
2013).

W dniu 23 lipca 2014 r. Parlament Euro-
pejski i Rada Unii Europejskiej wyda y 
dyrektyw  w sprawie porównywalno ci 
op at zwi zanych z rachunkami p atni-
czymi, przenoszenia rachunku p atniczego 
oraz dost pu do podstawowego rachunku 
p atniczego (Dyrektywa 2014/92/ UE). 
Z punktu widzenia problemu wyklu-
czenia finansowego najbardziej istotny 
jest art. 16 dyrektywy, zgodnie z którym 
pa stwa cz onkowskie Wspólnoty Euro-
pejskiej zosta y zobligowane do podj -
cia dzia a  zmierzaj cych do u atwienia 
klientom otwieranie rachunków p atni-
czych, a zw aszcza (Raczkowski i Zio o, 
2017, s. 126): „1. Pa stwa cz onkowskie 
zapewniaj , by podstawowe rachunki 
p atnicze by y oferowane konsumentom 
przez wszystkie instytucje kredytowe lub 
wystarczaj c  ich liczb , aby zagwaranto-
wa  dost p do tych rachunków wszystkim 
konsumentom na swym terytorium i zapo-
biega  zak óceniom konkurencji. Pa stwa 
cz onkowskie zapewniaj , by podstawowe 
rachunki p atnicze nie by y oferowane 
jedynie przez instytucje kredytowe pro-
wadz ce rachunki p atnicze wy cznie 
z zastosowaniem narz dzi internetowych. 
2. Pa stwa cz onkowskie zapewniaj  kon-
sumentom legalnie przebywaj cym w Unii, 

Rysunek 2. Inkluzja finansowa poprzez finanse zrównowa one

Wykluczenie społeczneWykluczenie finansowe

Obligacje społeczne, inwestycje
społecznie odpowiedzialne,

biznes społecznie
odpowiedzialny, etyczne
finanse, odpowiedzialne

finanse, zrównoważone finanse
publiczne

Finanse zrównoważone

Mikrofinanse, zrównoważone
finanse publiczne,

ubankowienie, edukacja
finansowa jako element

odpowiedzialnych finansów

ród o: opracowanie w asne.
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w tym konsumentom bez sta ego adresu 
i osobom ubiegaj cym si  o azyl oraz kon-
sumentom, którym nie przyznano zezwo-
lenia na pobyt, ale których wydalenie jest 
niemo liwe z przyczyn prawnych lub fak-
tycznych, prawo do otwarcia i korzystania 
z podstawowego rachunku p atniczego 
w instytucjach kredytowych zlokalizowa-
nych na ich terytorium. Prawo to przys u-
guje niezale nie od miejsca zamieszkania 
konsumenta”.

Ka de z pa stw cz onkowskich Unii 
Europejskiej jest zobowi zane do wdro e-
nia zapisów dyrektywy 2014/92/UE, przygo-
towuj c do tego odpowiednio krajowe oto-
czenie prawne. W przypadku Polski w dniu 
18 pa dziernika 2016 r. Sejmowa Komisja 
Finansów zaakceptowa a wraz z popraw-
kami rz dowe projekty ustaw, które prze-
widuj  mo liwo  za o enia i prowadzenia 
bezp atnego rachunku p atniczego, tzw. 
rachunku podstawowego. Znowelizo-
wana Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. 
o zmianie ustawy o us ugach p atniczych 
oraz niektórych innych ustaw wprowadzi a 
dost p do podstawowego rachunku p at-
niczego (art. 59ia-59ih ustawy DzU 2016, 
poz. 1997), czyli rachunku oferowanego 
przez ka dy bank krajowy i zagraniczny 
oraz instytucj  kredytow  oraz SKOK (poza 
Krajow  SKOK), która prowadzi rachunki 
p atnicze dla ka dego z konsumentów, 
który nie ma innego rachunku bankowego. 
Prowadzenie podstawowego rachunku p at-
niczego jest zasadniczo nieodp atne, mo na 
pobiera  op aty za szósty i kolejny przelew 
oraz za szóst  i kolejn  wyp at  z banko-
matu w ci gu miesi ca (http://czasopismo.
legeartis.org/2016/12/podstawowy-rachune-
k-platniczy.html, 07.10.2017).

Edukacja finansowa jest kolejnym sposo-
bem oddzia ywania, który odgrywa istotn  
rol  w redukcji wykluczenia finansowego. 
Dzia ania prowadzone w tym zakresie maj  
na celu zwi kszenie wiadomo ci klientów 
na temat korzy ci i zagro e , jakie mog  
wi za  si  z poszczególnymi produktami/ 
us ugami finansowymi. OECD prezentuje 
wytyczne w dziedzinie edukacji finanso-
wej oraz rekomendacje dotycz ce zasad 
i dobrych praktyk w zakresie edukacji 
i wiadomo ci finansowej (Górski, 2014, 
s. 77–78). Jest to pakiet wytycznych doty-
cz cych dzia a , jakie powinny podejmowa  
rz dy lub szerzej w adze publiczne w celu 
podnoszenia wiadomo ci i wiedzy finan-
sowej obywateli.

4. Zjawisko wykluczenia 
finansowego w Unii Europejskiej 
ze szczególnym uwzgl dnieniem 
do wiadcze  Francji i Niemiec

Dokonuj c analizy i oceny zjawiska 
wykluczenia finansowego w pa stwach 
Unii Europejskiej oraz wskazuj c na dobre 
praktyki dotycz ce przeciwdzia ania, warto 
wskaza  na dwa pa stwa: Francj  oraz 
Niemcy. Zarówno Francj , jak i Niemcy 
cechuje bogate do wiadczenie regulacyjne 
wspomagaj ce implementacj  szeroko 
rozumianej koncepcji sustainability na grun-
cie sfery finansów i sfery realnej. Oba kraje 
cechuje wysoki poziom zaawansowania 
dzia a  i wdra ania rozwi za  skutecznie 
niweluj cych problem wykluczenia finan-
sowego. W krajach tych wykluczenie finan-
sowe jest na poziomie kszta tuj cym si  
znacznie poni ej redniej unijnej (tabela 2). 
Polska znajduje si  w zestawieniu na pozio-
mie znaczniej powy ej redniej unijnej, 
osi gaj c wynik 22. Najbardziej zagro ona 
wykluczeniem finansowym jest Bu garia.

Zalecenia dotycz ce regulacji systemu 
finansów oraz metod walki z wykluczeniem 
finansowym zosta y przedstawione przez 
Komisj  Europejsk  w 2008 r. Zgodnie 
z nimi w pierwszej kolejno ci instytucje 
rz dowe powinny wykreowa  jednoznaczne 
wska niki okre laj ce skal  problemu. 
Szczególna rola w walce z wykluczeniem 
finansowym zosta a przypisana w adzom 
pa stwowym, które powinny stworzy  takie 
ramy polityczne, aby zapewnia y one posze-
rzony dost p do us ug finansowych, a jed-
nocze nie zapewni y ochron  konsumenta. 
Osoby zagro one powinny mie  zapew-
niony dost p do podstawowych us ug i pro-
duktów bankowych. Po dane jest wprowa-
dzenie edukacji i porad finansowych. Du  
rol  odgrywa równie  zach canie instytucji 
finansowych do podejmowania inicjatyw 
i „bycia” odpowiedzialnymi spo ecznie 
(http://www.ekonomia.opoka.org.pl/aktu-
alnosci/analizy/2789.1,Wykluczenie_finan-
sowe_definicja_przyczyny_skala_i_srodki_
zaradcze_opracowanie.html, 07.10.2017). 
Dzia ania maj ce na celu zapobieganie 
zjawisku wykluczenia finansowego mog  
przeprowadza  ró ne instytucje. Od gospo-
darstw domowych, które utraci y dost p do 
us ug finansowych, a  do instytucji pozarz -
dowych, publicznych. W celu identyfikacji 
dzia a , jakie pa stwa podejmuj  do zwal-
czania w czenia finansowego, w 2009 r. 
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Bank wiatowy przeprowadzi  badanie 
w ród 142 pa stw (Górski, 2014, s. 76). 
Wyniki te przedstawia rysunek 3.

Z analizy przeprowadzonego badania 
wynika, e ponad po owa pa stw skupia 
si  na ochronie konsumenta – 56% krajów. 
Relatywnie du o reform podejmowanych 
jest w zakresie u atwienia finansowania 
dla M P (47%), mikrofinansów (45%), jak 
równie  promocji bankowo ci na obszarach 
wiejskich (42%). Najmniej pa stw podej-
muje dzia ania maj ce na celu otwarcie 

rachunku z podstawowymi funkcjami – tylko 
17% pa stw (Górski, 2014, s. 76–77). Dzia-
ania maj ce na celu popraw  wiadomo ci 

i wiedzy finansowej s  klasyfikowane do 
dzia a  po rednich. Nauka nawyków finan-
sowych pojawia si  ju  na samym pocz tku 
szkolnictwa, aczkolwiek dynamiczny post p 
rynku finansowego przyczyni  si  do tego, 
e niezb dna jest dalsza nauka w pó niej-

szym czasie (Górski, 2014, s. 74). OECD 
prezentuje wytyczne w dziedzinie edukacji 
finansowej oraz rekomendacje dotycz ce 

Tabela 2. Poziom wykluczenia finansowego w poszczególnych pa stwach Unii Europejskiej

1
Wykluczenie finansowe na poziomie znaczniej powy ej redniej 
unijnej

Bu garia 50

Rumunia 43

W gry 23

Polska 22

2 Wykluczenie finansowe na poziomie powy ej redniej unijnej

W ochy 19

Grecja 15

Malta 13

otwa 12

Portugalia 12

Litwa 11

3 Wykluczenie finansowe na poziomie redniej unijnej Irlandia 10

4 Wykluczenie finansowe na poziomie poni ej redniej unijnej

Czechy  9

Cypr  9

S owacja  8

Hiszpania  6

UK  4

5
Wykluczenie finansowe na poziomie znaczniej poni ej redniej 
unijnej

Estonia  3

Belgia  2

Niemcy  2

Francja  2

Luksemburg  2

Austria  2

Holandia  1

S owenia  1

Dania  0

Finlandia  0

Szwecja  0

ród o: Liszewska (2014), s. 39.
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Rysunek 3. Dzia ania pa stw zapobiegaj ce wykluczeniu finansowemu w 2009 r. (w %)

możliwość otwarcia rachunku
z podstawowymi funkcjami

konsekwencje nadmiernego zadłużenia

wprowadzanie bankowości bezoddziałowej

edukacja finansowa

promocja bankowości na obszarach wiejskich

mikrofinanse

ułatwienie finansowania dla MŚP

ochrona konsumenta

% 0 10 20 30 40 50 60

ród o: World Bank, Financial Access (2010), s. 20; za: Górski (2014), s. 77.

Tabela 3. Przeciwdzia anie wykluczeniu finansowemu a regulacyjna rola pa stwa

Kraj Formalizacja Zasadniczy zakres oferowanych us ug

Belgia Ustawa narzucaj ca 
wiadczenie 

podstawowych us ug

– za o enie oraz obs uga rachunku bankowego

–  prawo do lokowania depozytów, realizowania przelewów 
oraz swobodnego dysponowania zgromadzonymi 
rodkami, bez mo liwo ci debetowania rachunku 

bankowego

Szwecja Ustawa narzucaj ca 
wiadczenie 

podstawowych us ug

–  za o enie oraz obs uga rachunku bankowego, jednak 
bez konieczno ci zapewniania przez bank instrumentów 
p atno ci takich jak karty p atnicze b d  czeki

Portugalia Pa stwowa regulacja 
o charakterze 
fakultatywnym

–   za o enie oraz obs uga rachunku bankowego
bez wzgl du na dochód, przy górnej granicy op at
na poziomie 1% p acy minimalnej

–  wydanie karty debetowej s u cej do wyp at
w bankomatach

–  bezp atne przeprowadzanie wszelkich transakcji 
gotówkowych w oddzia ach banku oraz dor czanie
dwa razy w roku historii rachunku

Niemcy, 
Francja, 
Wielka 
Brytania

Dobrowolne 
zobowi zanie 
banków

–  bezp atne za o enie, obs uga i zamkni cie rachunku 
bankowego

–  brak warunków przy rozwa aniu wniosków o za o enie 
rachunku bankowego, z wyj tkiem sytuacji takich jak 
nieuregulowane zobowi zania zwi zane z bankructwem

Holandia Dobrowolne 
zobowi zanie 
banków

– za o enie oraz obs uga rachunku bankowego

–  prawo do zak adania depozytów, realizowania przelewów 
oraz swobodnego dysponowania zgromadzonymi 
rodkami, w tym za po rednictwem karty p atniczej

W ochy Dobrowolne 
zobowi zanie 
banków

– za o enie oraz obs uga rachunku bankowego

–  dodatkowe us ugi dostosowane do potrzeb i mo liwo ci 
klienta

ród o: Buko (2011), s. 275.
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zasad i dobrych praktyk w zakresie eduka-
cji i wiadomo ci finansowej (Górski, 2014, 
s. 77–78). Dotychczas OECD wyda o sze  
rekomendacji w zakresie edukacji finanso-
wej (OECD, 2015, s. 136).

W tym miejscu warto wskaza  na bada-
nie poziomu wiadomo ci finansowej na 
wiecie. Badanie takie zosta o przepro-

wadzone w 2016 r. przez OECD. W dia-
gnozie wzi o udzia  ponad 51 tys. osób 
z 30 krajów. Mog y w nim bra  udzia  osoby 
w wieku od 18 do 79 lat. Pytania dotyczy y 
poziomu wiedzy, zachowa  finansowych 
oraz postaw wobec d ugoterminowego pla-
nowania finansów. Pierwsze trzy miejsca 
w rankingu zaj y: Francja (14,9), Finlandia 
(14,8), Norwegia (14,6). Najni szy poziom 
wiedzy posiadaj : Polska (11,6), Bia oru  
(11,7) oraz Chorwacja (12,0). Zgodnie 
z wynikiem badania du y problem dla kon-
sumentów stwarza ocena efektów procentu 
sk adanego, poj cie efektów dywersyfikacji, 
jak równie  zrozumienie zmieniaj cej si  
warto ci pieni dza w czasie (OECD, 2016).

5. Wykluczenie finansowe jako 
problem badawczy finansów 
zrównowa onych

Wykluczenie finansowe jest jednym 
z wyzwa  i zarazem jedn  ze sfer zain-
teresowa  finansów zrównowa onych. 
Natura i kompleksowo  rozwoju równo-
wa onego7, w tym problemu wykluczenia 
finansowego, jako kategorii ekonomicz-
nej wymaga adekwatnego do jej specyfiki 
mechanizmu finansowania oraz nowego 
podej cia do postrzegania zjawisk i decyzji 
finansowych, które powinno uwzgl dnia  
perspektyw  trójwymiarow  – obok ekono-
micznej, równie  spo eczn  i rodowiskow .

Pod wp ywem zachodz cych w finansach 
procesów dostosowawczych uwzgl dniaj -
cych trójwymiarowo  zjawisk spo eczno-
gospodarczych wy ania si  nowy paradyg-
mat finansów zrównowa onych (sustainable 
finance). Do podstawowych wyzwa  stoj -
cych przed finansami zrównowa onymi 
zalicza si  potrzeb : uwzgl dnienia trójwy-
miarowo ci zjawisk podlegaj cych finanso-
waniu oraz d ugoterminowej perspektywy 
realizacji zysków, wobec d enia krótko-
terminowego inkasowania zysku w trady-
cyjnym paradygmacie finansów, interna-
lizacji kosztów, uwzgl dnienia i wyceny 
efektów zewn trznych oraz ich odwzo-
rowania w sprawozdawczo ci finansowej, 

uwzgl dnienia interesów wszystkich inte-
resariuszy w perspektywie krótko- i d ugo-
okresowej (Fullwiler, 2015; van Egmond 
i de Vries, 2015). Integracja perspektywy 
ekonomicznej, spo ecznej i rodowiskowej 
cechuj ca finanse zrównowa one pozwala 
na bardziej adekwatne przystosowanie 
sfery finansowej do wymogów finansowa-
nia determinowanych specyfik  rozwoju 
zrównowa onego.

Sfera finansów zrównowa onych pozo-
staje s abo rozpoznana na gruncie teo-
retycznym nauki o finansach. W teorii 
finansów nie zdefiniowano ani nie opisano 
w sposób szczegó owy paradygmatu zrów-
nowa onych finansów, modelu finansów 
zrównowa onych, ani na tym tle nie doko-
nano dotychczas wyodr bnienia zrównowa-
onego systemu finansowego, nie zbadano 

tak e systemu finansów zrównowa onych. 
W dorobku teoretycznym nauki finansów 
brakuje kompleksowego podej cia defini-
cyjnego i metodycznego pozwalaj cego na 
prowadzenie pog bionych bada  nad efek-
tywno ci  finansowania rozwoju zrównowa-
onego. W tym miejscu warto podkre li  

szczególn  rol  rozwoju zrównowa onego 
w przeciwdzia aniu szeroko rozumianym 
i szkodliwym spo ecznie zjawiskom, m.in. 
wykluczenia oraz narastaj cych nierów-
no ci. Teoretyczny i empiryczny wymiar 
rozwoju zrównowa onego jako zjawiska 
badawczego, wielko  funduszy publicznych 
i prywatnych alokowanych na jego finanso-
wanie, skala oczekiwanego oddzia ywania 
na gospodark  i spo ecze stwo oraz stra-
tegiczny wymiar koncepcji maj cy swoje 
odzwierciedlenie w polityce publicznej 
sprawia, e zagadnienie to wymaga pog -
bionych bada  i analiz przede wszystkim 
pod k tem rozpoznania przes anek, uwa-
runkowa  i efektywno ci jego finansowa-
nia.

W ród kluczowych wyzwa  dla finansów 
zrównowa onych z perspektywy interesa-
riuszy sektora finansowego wymienia si  
wykluczenie finansowe oraz degradacj  ro-
dowiska. Problem wykluczenia finansowego 
rozpatrywany jest zarówno z perspektywy 
indywidualnej, jak i z poziomu makro-
ekonomicznego. Zapewnienie dost pu do 
finansowania na poziomie jednostkowym 
wzmacnia poszczególne jednostki, popra-
wiaj c ich dotychczasow  pozycj  ekono-
miczn  i spo eczn  oraz zmniejsza nierów-
no ci dochodowe. W szczególno ci efekt 
w czenia finansowego poprzez zwi kszenie 
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dost pno ci do finansowania widoczny jest 
z perspektywy osób ubogich lub yj cych na 
granicy ubóstwa, które dzi ki inkluzji mog  
lepiej zintegrowa  si  spo ecznie i party-
cypowa  w korzy ciach z rozwoju niwelu-
j c swoj  ekspozycj  na dzia anie szoków 
ekonomicznych. Zwi kszenie dost pno ci 
us ug finansowych, w tym znacz ca rola 
mikrofinansów, dotyczy nie tylko osób 
indywidualnych, ale tak e sektora M P, 
szczególnie mikro i ma ych firm rodzinnych 
(Habib, 2017).

Jednowymiarowa (ekonomiczna) per-
cepcja finansów tradycyjnych jest g ówn  
determinant  nieefektywno ci dzia a  
w zakresie oddzia ywania na zjawisko 
wykluczenia, w tym wykluczenia finanso-
wego. Efektywne oddzia ywanie i niwelo-
wanie problemu wykluczenia finansowego 
wymaga zastosowania podej cia holistycz-
nego w finansach, co oznacza konieczno  
w czenia do modelu finansów zmiennych 
ekonomicznych i pozaekonomicznych kore-
sponduj cych z trójwymiarowo ci  roz-
woju zrównowa onego i odwzorowuj cych 
powi zania pomi dzy systemem finanso-
wym, gospodark  i pa stwem.

Trójwymiarowo  modelu finansów 
zrównowa onych (sustainable finance) 
pozwala na wyeliminowanie ogranicze  
modelu finansów tradycyjnych, skutkuj -
cych zniekszta con  wycen  ryzyka, kosz-
tów, kapita u oraz warto ci, wp ywaj c  
na motywacje indywidualne i instytucjo-
nalne po stronie zarz dzaj cych finansami. 
Dodatkowym elementem zwi kszaj cym 
stopie  dopasowania sfery finansowej do 
potrzeb rozwoju zrównowa onego, w tym 
rozwi za  redukuj cych skal  wyklucze-
nia finansowego, jest w czenie do modelu 
finansowania czynnika behawioralnego 
istotnego z punktu widzenia pozna-
nia motywacji zarz dzaj cych finansami 
w warunkach ryzyka ESG (environmental, 
social, governance) towarzysz cego rozwo-
jowi zrównowa onemu.

Dotychczasowe, bardzo ograniczone 
badania nad modelem zrównowa onych 
finansów (van Egmond i de Vries, 2015) 
i ich wyniki nie cechowa y si  tak komplek-
sowym podej ciem, ograniczaj c si  zazwy-
czaj albo do graficznych form prezenta-
cji modelu (raporty United Nations) lub 
budowy modelu ekonometrycznego w opar-
ciu o wybrane zmienne ilo ciowe (model 
Moraga i Vidal, 2004; model Andersen 
i Pedersen, 2006; Van Ewijk i in. 2006). 

Jednocze nie prezentowane na gruncie 
literatury modele zazwyczaj nie podlega y 
weryfikacji empirycznej lub weryfikacja ta 
by a prowadzona dla jednego kraju (van 
Egmond i de Vries, 2015). Rozwi zanie 
bazuj ce na modelu rozmytym (fuzzy) 
jest lepszym i nowatorskim podej ciem na 
tle dorobku, w którym dominuje podej-
cie probabilistyczne. Rozmyta symulacja 

pozwala bowiem na wykorzystanie, poza 
danymi liczbowymi, ocen ekspertów, które 
cz sto maj  decyduj cy charakter w warun-
kach niepewno ci.

Warto podkre li , i  kryzys 2008 r. sta-
nowi wyra ny przyk ad tego, i  przyj cie 
czynnika ekonomicznego (d enie do mak-
symalizacji korzy ci ekonomicznych) jako 
jedynego i kluczowego w procesie decyzyj-
nym powoduje wysokie ryzyko wyst pienia 
zjawisk dysfunkcyjnych (m.in. finansjaliza-
cja) i zaburze  rynków finansowych naru-
szaj cych ich stabilno  i bezpiecze stwo. 
Podej cie takie skutkuje tak e kreowa-
niem niepo danych kosztów spo ecznych. 
W czenie w proces decyzyjny aspektów 
spo ecznych i rodowiskowych, a tak e 
etycznych, cechuj cych finanse zrówno-
wa one zabezpiecza rynki i systemy finan-
sowe przed negatywnym do wiadczeniem 
i konsekwencjami kryzysu 2008 r., który 
okaza  si  w du ej mierze kryzysem zaufa-
nia. Istotny jest tak e fakt, e nierówno ci 
ekonomiczne, polaryzacja spo ecze stwa 
i zagro enia rodowiskowe to trzy najwa -
niejsze trendy, które b d  kszta towa  wia-
tow  gospodark  w ci gu najbli szych 10 lat 
(The Global Risks Report, 2017), a które 
s  przedmiotem Celów Milenijnych obj -
tych finansowaniem w kolejnych latach.

6. Podsumowanie

Wykluczenie finansowe jest kategori  
ekonomiczn  kreuj ca szereg niepo -
danych konsekwencji spo eczno-gospo-
darczych. Przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia finansowego dokonuje si  
z wykorzystaniem zró nicowanych instru-
mentów interwencjonizmu pa stwowego 
o charakterze dzia a  obligatoryjnych, 
usankcjonowanych prawnie, jak te  tych 
fakultatywnych, podejmowanych dobro-
wolnie przez instytucje sektora prywatnego 
i publicznego. Wa n  rol  w przeciwdzia-
aniu i niwelowaniu zjawiska wykluczenia 

finansowego pe ni  instrumenty finansów 
zrównowa onych. Ta subdyscyplina finan-
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sów rozwija si  dynamicznie, oferuj c roz-
wi zania minimalizuj ce negatywne kon-
sekwencje wykluczenia finansowego lub 
przeciwdzia aj ce temu zjawisku. Warto 
zw aszcza wskaza  na rol  mikrofinansów, 
rozwi zania prawne eliminuj ce bariery 
dost pu do us ug finansowych, narz dzia 
redystrybucji wykorzystywane w ramach 
zrównowa onych finansów publicznych czy 
obligacje spo eczne. Instrumenty wyko-
rzystywane w ramach finansów zrówno-
wa onych cechuje wy sza efektywno , 
albowiem w bardziej kompleksowy sposób 
odpowiadaj  na ryzyko ESG w porównaniu 
z finansami tradycyjnymi.

Nale y oczekiwa , e proces inkluzji 
finansowej b dzie post powa  z wyko-
rzystaniem coraz bardziej innowacyjnych 
narz dzi finansowych, w tym instrumen-
tów finansów zrównowa onych. wiadczy 
o tym fakt, e wykluczenie finansowe jest 
istotnym problemem, który zosta  usank-
cjonowany w strategicznych dokumentach 
zarówno na poziomie pa stw cz onkow-
skich Wspólnoty, jak i na poziomie samej 
Unii Europejskiej, wraz ze wskazaniem 
konkretnych narz dzi przeciwdzia ania zja-
wisku. Finanse zrównowa one dysponuj  
instrumentarium o charakterze fakultatyw-
nym, których wykorzystanie przez poszcze-
gólne instytucje bazuje na ich wiadomo ci 
i przekonaniu o konieczno ci aktywnego 
ograniczania zjawiska oraz zarz dzania 
ryzykiem mu towarzysz cym.

Przypisy
1 W krajach Europy Zachodniej wykluczenie 

finansowe jest uznawane za przyczyn  wyklu-
czenia spo ecznego, w Polsce za  wyst puje 
relacja odwrotna – wykluczenie spo eczne trak-
towane jest jako przyczyna wykluczenia finanso-
wego (B dowski i Iwanicz-Drozdowska, 2010; 
cyt. za: Kurowski i Laskowska, 2016; Iwanicz-
Drozdowska, 2011, s. 27). W artykule kategori  
wykluczenia spo ecznego postrzega si  przez 
pryzmat definicji zawartej w Narodowej Stra-
tegii Integracji Spo ecznej opracowanej pod 
przewodnictwem J. Hausnera i rozumie jako 
„brak lub ograniczenie mo liwo ci uczestnictwa, 
wp ywania i korzystania z podstawowych insty-
tucji publicznych i rynków, które powinny by  
dost pne dla wszystkich, a w szczególno ci dla 
osób ubogich”.

2 Definicja rozwoju zrównowa onego po raz 
pierwszy w sposób oficjalny zosta a przedsta-
wiona w Raporcie Brundtland i Agendzie 21. 
Przyjmuj c definicj  za ONZ, zrównowa ony 

rozwój to proces maj cy na celu zaspokojenie 
aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia 
w sposób umo liwiaj cy realizacje tych samych 
d e  nast pnym pokoleniom (por. ukasie-
wicz-Kami ska, 2014, s. 355–356). Szerok  dys-
kusj  nad poj ciem rozwoju zrównowa onego 
w kontek cie zarz dzania przedstawia J. Hau-
sner, wskazuj c, e „ e w istocie rozwój zrówno-
wa ony nie jest mo liwy. Dlatego coraz cz ciej 
zwolennicy tej koncepcji odnosz  swoj  my l nie 
tyle do jakiego  stanu idealnej równowagi, ile do 
podtrzymywania rozwoju, a od polityki oczekuj  
raczej równowa enia ró nych cech i aspektów 
rozwoju ni  d enia do równowagi. W tym kie-
runku zmierza koncepcja kapitalizmu natural-
nego; uznaje ona rodowisko przyrodnicze nie 
za jeden z czynników produkcji, lecz raczej za 
szkielet, którego zachowanie jest warunkiem 
rozwoju i trwania ludzko ci. Taka interpretacja 
jest na tyle pojemna, e na dobr  spraw  mog  
si  pod ni  podpisa  wszyscy, którzy w ogóle 
uznaj  kategori  rozwoju, a tym samym ewolu-
cj  spo eczn ” (Hausner, 2008, s. 367–395).

3 Od lipca 2017 r. w ramach przeciwdzia ania zja-
wisku wprowadzono w Polsce regulacje prawne 
w zakresie tzw. rachunku podstawowego.

4 W grupie tej wymienia si : niski poziom eduka-
cji i wiadomo ci ekonomicznej, brak nawyku 
i potrzeby oszcz dzania, szybk  konsumpcj  
za pomoc  kredytów i po yczek, preferowanie 
gotówki, brak zaufania do instytucji finanso-
wych, l k przed zad u aniem si  i yciem na kre-
dyt, ukrywanie faktycznych dochodów i zasobów 
finansowych, obaw  przed utrat  kontroli finan-
sowej, nieumiej tno  radzenia sobie z nowymi 
technologiami, nieznajomo  nowoczesnych 
produktów finansowych, utrzymywanie si  ze 
rodków pochodz cych z pomocy spo ecznej, 

nieumiej tno  zarz dzania finansami osobi-
stymi, nadmierne zad u enie (por. Maciejasz-
- wi tkiewicz, 2013, s. 39–40).

5 Keynesizm – ekonomia popytowa teoria 
dochodu narodowego, w której dominuj c  rol  
odgrywaj  wydatki inwestycyjne.

6 Maj c na uwadze niejednoznaczno  i ró ne 
podej cie definicyjne do finansów zrówno-
wa onych, na potrzeby opracowania przyj to 
podej cie proponowane przez D. Bowman i in. 
(Bowman, Banks, Fela, Russell i de Silva, 2017) 
oraz D. Schoenmakera (2017).

7 Poj cie „zrównowa ony rozwój” zosta o u yte 
po raz pierwszy w tzw. Raporcie Brundtland 
(1987).
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