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Wstêp
Rozwój zrównowa¿ony definiowany jest jako rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez zmniejszania mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb przysz³ych generacji. Jednym z elementów wp³ywaj¹cych na
rozwój s¹ inwestycje, a w odniesieniu do rozwoju zrównowa¿onego
szczególne znaczenie przypisaæ nale¿y projektom inwestycyjnym, gdzie
okres otrzymywania efektów przekracza czas ¿ycia pokolenia podejmuj¹cego wysi³ek inwestycyjny. Projekt o charakterze miêdzygeneracyjnym
z racji swojej istoty wi¹¿e dobrobyt obecnego pokolenia z przysz³ymi generacjami ze wzglêdu na fakt, ¿e obecnie ¿yj¹cy rezygnuj¹ z czêœci bie¿¹cej konsumpcji na rzecz osi¹gniêcia w przysz³oœci korzyœci, z tym ¿e
korzyœci te przypadaj¹ (w czêœci lub ca³oœci) przysz³ym pokoleniom.
Taka definicja zawiera w sobie problemy zwi¹zane ze sprawiedliwoœci¹ miêdzypokoleniow¹, bowiem o ile dla tradycyjnie rozumianego
pojêcia inwestowania kwestia wyboru etycznego dla generacji rozumianej jako ca³oœæ nie jest istotna, poniewa¿ ona sama ponosi nak³ady w celu
uzyskania przysz³ych, niepewnych korzyœci, o tyle w perspektywie miêdzypokoleniowej podmiot ponosz¹cy nak³ady nie jest to¿samy z podmiotem otrzymuj¹cym korzyœci, co rodzi pytanie o sprawiedliwoœæ alokacji.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e tê sam¹ kwestiê odnieœæ mo¿na do definicji rozwoju zrównowa¿onego. Hediger [2000, s. 481–492] wskazuje, ¿e definicjê
tê interpretowaæ mo¿na w nawi¹zaniu do etycznego imperatywu równoœci pomiêdzy pokoleniami.
O ile koncepcja sprawiedliwoœci miêdzygeneracyjnej jest obecna
w literaturze, o czym œwiadcz¹ prace m.in. Parfita [1982], Rawsla [2009],
Gosseriesa i Meyera [2009], o tyle nie proponuje ona jednoznacznych rozwi¹zañ. Wskazywane s¹ tu podejœcia opieraj¹ce siê na równoœci, pierw* Dr, Katedra Inwestycji i Nieruchomoœci, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wy-
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szeñstwie dla posiadaj¹cych mniej b¹dŸ zapewnieniu wszystkim pewnego bazowego minimum dóbr. Wœród tych propozycji na uwagê zas³uguje
m.in. zasada wzajemnoœci (reciprocity), definiowana jako przekazanie jakiegoœ dobra b¹dŸ zrobienie czegoœ ze wzglêdu na otrzymany podarunek
[Kolm, 2006, s. 20]. Istotnoœæ zasady wzajemnoœci zauwa¿ona zosta³a ju¿
przez Adama Smitha, który wskazywa³, ¿e cz³owiek z natury jest sk³ony
do odwzajemniania darów otrzymanych od innych [Smith, 1790, s. 204].
Zasada ta widoczna jest równie¿ w systemie ekonomicznym, który dzielony jest na wymianê rynkow¹ (market exchange), nakazy (command) oraz
dzia³ania oparte na odwzajemnianiu (reciprocity) [Kolm, 2006, s. 22].
Celem opracowania jest identyfikacja mo¿liwoœci rozszerzenia kryterium decyzyjnego w ocenie inwestycji miêdzypokoleniowych o aspekty
etyczne w oparciu o za³o¿enia zasady wzajemnoœci. Dla osi¹gniêcia celu
sformu³owane zosta³y nastêpuj¹ce hipotezy robocze:
H1: Etyka wzajemnoœci jest podejœciem, które mo¿e t³umaczyæ zakres
praw i obowi¹zków obecnego pokolenia wzglêdem przysz³ych generacji.
H2: Model schodz¹cy etyki wzajemnoœci mo¿e znaleŸæ zastosowanie
jako wspomagaj¹ce kryterium decyzyjne w ocenie efektywnoœci inwestycji o oddzia³ywaniach miêdzypokoleniowych.
Przyjêta w artykule metoda badawcza opiera siê na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz zastosowaniu metod indukcji, analizy
oraz syntezy dla dostosowania modelu zidentyfikowanego w ramach zasady wzajemnoœci do potrzeb sformu³owania kryterium decyzyjnego dla
miêdzypokoleniowych projektów inwestycyjnych.

1. Sprawiedliwoœæ a efektywnoœæ alokacji w ujêciu
miêdzypokoleniowym
Ocena inwestycji w ujêciu miêdzypokoleniowym ³¹czy efektywn¹
alokacjê z pojêciem sprawiedliwoœci miêdzypokoleniowej ze wzglêdu na
fakt, ¿e poszukiwana jest alokacja efektywna, ale niezbêdne jest równie¿
uwzglêdnienie kryterium sprawiedliwoœci ze wzglêdu na fakt podejmowania decyzji na rzecz osób nieistniej¹cych. Samo pojêcie sprawiedliwoœci jest koncepcj¹ etyczn¹, która mo¿e byæ konstruowana na wiele
sposobów: jako rozró¿nienie pomiêdzy rzeczami uznawanymi jako sprawiedliwe b¹dŸ niesprawiedliwe, a w ujêciu podmiotowym – w odniesieniu do oceny instytucji, struktur spo³ecznych czy dystrybucji dóbr.
Ostatni z wymienionych problemów wi¹¿e siê z zagadnieniami inwestowania, a co wiêcej – traktowaæ go mo¿na w kategorii powi¹zañ koncepcji sprawiedliwoœci z zagadnieniem efektywnoœci.
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Efektem tego po³¹czenia s¹ podejœcia wyró¿nione w ramach ogólnej
koncepcji sprawiedliwoœci, a mo¿liwe do zastosowania jako podstawa
koncepcji sprawiedliwoœci miêdzypokoleniowej. Vallentyne [2003, s. 1–11]
wskazuje tu m.in. podejœcia egalitaryzmu, priorytaryzmu oraz doktrynê
wystarczalnoœci. Gosseries [2009, s. 119–146] dodaje, ¿e w ujêciu miêdzypokoleniowym optymalnej alokacji poszukiwaæ mo¿na równie¿ w oparciu o komunitaryzm, utylitaryzm i liberalizm.
Pierwsze z podejœæ, egalitaryzm (egalitarianism), zasadza sprawiedliwoœæ na porównaniu wielkoœci korzyœci uzyskanych przez poszczególne
jednostki. Co istotne, w wersji „s³abej” egalitaryzm oprócz równoœci odwo³uje siê równie¿ do efektywnoœci, co stanowi podstawê stosowania
w alokacji kryterium Pareto, stanowi¹ce podstawê oceny efektywnoœci
w analizie kosztów-korzyœci.
Kolejne podejœcie, priorytaryzm (prioritarianism), definiuje jako alokacje po¿¹dane (czyli sprawiedliwe) te, które poprawiaj¹ sytuacjê osób
najubo¿szych. Prze³o¿eniem praktycznym tego podejœcia jest zasada
maksyminu, zgodnie z któr¹ wzrost dobrobytu nastêpuje, jeœli zyskuje
osoba (grupa, pokolenie) o najni¿szym dobrobycie.
Z kolei doktryna wystarczalnoœci (sufficientarianism) zak³ada, ¿e ka¿dy powinien otrzymaæ wystarczaj¹c¹ (adekwatn¹) iloœæ okreœlonych dóbr,
ale równoœæ nie jest tutaj wymagana.
Komunitaryzm (communitarianism) jest podejœciem koncentruj¹cym
siê na zwi¹zkach i obowi¹zkach spo³ecznych, a tak¿e wspólnych wartoœciach, które s¹ niezbêdne do przetrwania spo³eczeñstwa [Encyklopedia
PWN, 2010]. A wiêc warte podejmowania s¹ te projekty, które s³u¿¹
spo³eczeñstwu jako ca³oœci, a w odniesieniu do perspektywy miêdzypokoleniowej – wielu pokoleniom traktowanym jako cz³onkowie jednego
spo³eczeñstwa [Gosseries, Meyer, 2009, s. 7–8].
Liberalizm (libertarianizm) opiera siê na zasadzie indywidualizmu
i prawie do samostanowienia jednostki, prawie dokonania wyboru. Przeniesienie liberalizmu na grunt miêdzypokoleniowy istotne jest ze wzglêdu na mo¿liwoœæ przypisania praw przysz³ym pokoleniom. Alokacja jest
po¿¹dana, jeœli jest konsekwencj¹ wolnego wyboru.
Z kolei utylitaryzm (utilitarianism) definiuje po¿¹dan¹ alokacjê
w oparciu o kryterium maksymalizacji dobrobytu, a w ujêciu miêdzypokoleniowym – sumy u¿ytecznoœci wszystkich pokoleñ. Tutaj równie¿
wskazaæ mo¿na zwi¹zek z analiz¹ kosztów-korzyœci w odniesieniu do
s³abszego od regu³y Pareto kryterium Kaldora-Hicksa, gdzie zyskuj¹cy
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powinni byæ w stanie zrekompensowaæ zmniejszenie dobrobytu trac¹cym, ale faktyczna rekompensata nie musi nast¹piæ, co pozwala sumowaæ
zmiany dobrobytu wszystkich jednostek czy pokoleñ zaanga¿owanych
w inwestycjê.
W dyskusji o sprawiedliwoœci Vallentyne [2003, s. 1–11] podkreœla
rozró¿nienie pomiêdzy sprawiedliwoœci¹ jako ogóln¹ koncepcj¹ (justice)
a sprawiedliwoœci¹ rozumian¹ jako równoœæ, gdzie jednostki otrzymuj¹
to, co jest im nale¿ne w odpowiednim zakresie. Definicja ta zwi¹zana jest
z jeszcze jednym podejœciem do alokacji miêdzygeneracyjnej, jakim jest
zasada wzajemnoœci definiuj¹ca zakres praw i obowi¹zków obecnego pokolenia wzglêdem poprzedników i nastêpców.
Kolm [2006, s. 421–443] wskazuje, ¿e etyka wzajemnoœci w relacjach
wewn¹trzpokoleniowych powodowana byæ mo¿e poni¿szymi motywami:
– zbilansowaniem wzajemnych transferów (balance reciprocity) – d¹¿enie do wyrównania wielkoœci transferów motywowane sk³onnoœci¹
do braku odczuwania moralnego „zad³u¿enia”,
– wzajemnoœci¹ ze wzglêdu na sympatiê (liking reciprocity) – odwdziêczanie siê ze wzglêdu na sympatiê wywo³an¹ transferem b¹dŸ uczuciami wzglêdem samego pierwotnego dawcy,
– wzajemnoœci¹ kontynuowania (continuation reciprocity), gdzie odwdziêczanie siê rodzi seriê wzajemnych transferów.
W ujêciu miêdzypokoleniowym przyj¹æ mo¿na (przy pewnych za³o¿eniach modelowych), ¿e zasady te równie¿ mog¹ byæ respektowane,
a co za tym idzie – zasada wzajemnoœci mo¿e byæ stosowana, zarówno dla
za³o¿enia roz³¹cznoœci, jak i wspó³istnienia pokoleñ.
Dla za³o¿enia wspó³istnienia pokoleñ rozpatrywaæ mo¿na powy¿sze
motywy jak dla perspektywy wewn¹trzpokoleniowej. Warunkiem jest tu
mo¿liwoœæ rzeczywistego odwzajemnienia transferów w okresie wspó³istnienia dwóch pokoleñ.
Jeœli natomiast przyjêto za³o¿enie dotycz¹ce roz³¹cznoœci w czasie
pokoleñ, to odnosz¹c siê do pierwszego z motywów, zbilansowanie transferów mo¿e nast¹piæ przez przekazanie otrzymanej nadwy¿ki nie pokoleniu, od którego dana generacja j¹ otrzyma³a, ale jej nastêpcom. Przy
zachowaniu ci¹g³oœci takiego przekazu ¿adna z generacji nie otrzyma korzyœci netto.
Motyw „sympatii” w przypadku roz³¹cznych pokoleñ równie¿ nie
powinien byæ a priori eliminowany, poniewa¿ kolejne pokolenia, nawet
jeœli nie istniej¹ w tym samym czasie, mog¹ ¿ywiæ do siebie sympatiê:
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w stosunku do poprzedników ze wzglêdu na odziedziczone zasoby,
a w stosunku do nastêpców – ze wzglêdu na przynale¿noœæ do pokolenia
dzieci/wnuków lub w zwi¹zku z motywem dziedziczenia, czyli chêci¹
przekazania spadkobiercom pozytywnej wartoœci netto.
Z kolei motyw kontynuacji wzajemnoœci mo¿e funkcjonowaæ na podobnej zasadzie co pierwszy z motywów, dotycz¹cy zbilansowania transferów, choæ w tym przypadku nie ma poczucia obowi¹zku wyrównania
wagi przekazanych i otrzymanych transferów.
Rozwa¿ania powy¿sze podsumowaæ mo¿na przyczynami transferów
miêdzygeneracyjnych wyró¿nionymi przez Gosseriesa [2009, s. 119–146]:
1. Transfer wywo³any otrzymaniem czegoœ od przodków, co rodzi zobowi¹zanie przekazania dóbr innym – jest to zgodne z pierwszym i czêœciowo trzecim motywem w klasyfikacji Kolma.
2. Otrzymaniem czegoœ od przodków, co wywo³uje wdziêcznoœæ, wyra¿an¹ przekazaniem transferu innym, co prze³o¿yæ mo¿na na sympatiê
wzglêdem przodków oraz potrzebê odwzajemnienia, ale w stosunku
do nastêpnego pokolenia (po³¹czenie drugiego i trzeciego motywu
wed³ug Kolma).
3. Potrzeba zapewnienia kolejnym pokoleniom niepogorszonego poziomu dobrobytu.
Trzecia ze wskazanych przyczyn wykracza poza motywy wskazywane przez Kolma. Jest ona zwi¹zana z podejœciem egalitarystycznym
b¹dŸ zasad¹ maksyminu.
Przedstawione powy¿ej motywy funkcjonowaæ mog¹ zarówno
w ujêciu miêdzygeneracyjnym, które – w czasie ograniczonym wspó³istnieniem pokoleñ – mo¿e byæ uzasadnieniem praw i obowi¹zków dla
za³o¿enia generacji wspó³istniej¹cych. Co istotne, równie¿ dla za³o¿enia
roz³¹cznoœci pokoleñ w czasie motywy te mog¹ wyst¹piæ, jeœli umo¿liwi
siê transfer otrzymanej nadwy¿ki do kolejnych generacji. Powy¿sze rozwa¿ania stanowiæ mog¹ potwierdzenie prawdziwoœci pierwszej ze sformu³owanych na wstêpie hipotez roboczych.

2. Modele transferu miêdzygeneracyjnego w ramach zasady
wzajemnoœci
Gosseries wskazuje trzy modele maj¹ce wyjaœniaæ zakres zobowi¹zañ miêdzygeneracyjnych, które odnosz¹ siê do zasady odwzajemniania
(wzajemnoœci, reciprocity), która definiowana jest tutaj jako zdolnoœæ do
odwzajemnienia dzia³añ lub dóbr o podobnej „wartoœci”. Istotne jest tu
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za³o¿enie, ¿e ¿adna ze stron nie odnosi korzyœci netto z takiej wymiany
[Gosseries, 2009, s. 119–146]. Innymi s³owy, wk³ad danej osoby powinien
byæ dok³adnie odwzajemniony przez osobê otrzymuj¹c¹.
W odniesieniu do transferów miêdzypokoleniowych, np. w wyniku
przeprowadzenia inwestycji, niemo¿liwe jest co prawda bezpoœrednie zastosowanie regu³y braku zyskuj¹cych przy dwóch pokoleniach, poniewa¿
przysz³e pokolenie, nieistniej¹ce obecnie, nie ma mo¿liwoœci odwzajemnienia siê obecnemu, niemniej jednak mo¿liwe jest rozszerzenie tej regu³y
na ogó³ pokoleñ. Wówczas – jak wskazuje Gosseries – nawet jeœli wyst¹pi
transfer pomiêdzy dwoma osobami (pokoleniami) G1 i G2, w wyniku którego jedna, G2, bêdzie zyskiwaæ, mo¿liwe jest dokonanie kolejnego transferu, na rzecz osoby trzeciej (trzeciego pokolenia), G3, przez G2 tak, aby
G2 nie odnosi³a korzyœci netto. Transfer taki okreœlany jest mianem
„otwartego w kierunku przysz³oœci” (open ended towards the future) [Gosseries, 2009, s. 119–146], czyli zawieraj¹cego nieskoñczon¹ liczbê pokoleñ.
Kolm okreœla to mianem „³añcucha wzajemnoœci” (chain reciprocities)
otwartego w czasie, który – co istotne – skierowany mo¿e byæ zarówno
w przysz³oœæ, jak i przesz³oœæ [Kolm, 2006, s. 401].
Prezentowane modele nazywane s¹ opadaj¹cymi (schodz¹cymi
w dó³, np. poprzez dziedziczenie) (downstream, „z biegiem czasu”) oraz
wznosz¹cymi (upstream „pod pr¹d czasu”), np. w odniesieniu do d³ugu
publicznego, w zale¿noœci od tego, czy zobowi¹zania obecnego pokolenia
dotycz¹ nastêpców czy poprzedzaj¹cych generacji.
Za³o¿eniem Gosseriesa w stosunku do wyró¿nionych modeli jest to,
¿e generacje (G1, G2, G3) zachodz¹ na siebie, np. pokolenie mo¿e byæ zdefiniowane jako osoby urodzone w kolejnych dziesiêcioleciach, a wiêc mo¿liwe s¹ bezpoœrednie transfery do generacji poprzedzaj¹cej i nastêpców
[Gosseries, 2009, s. 119–146], niemniej jednak w niektórych przypadkach
mo¿liwe jest zastosowanie tych modeli równie¿ dla pokoleñ roz³¹cznych
w czasie. Wskazane modele to:
1. Model schodz¹cy (descending) – okreœlany jako najbardziej ogólny, do
którego stosuje siê zasadê poœredniej wzajemnoœci. Kolm zasadê tê
³¹czy z zasad¹ udzielania pomocy, gdzie dana osoba pomaga innym
ze wzglêdu na to, ¿e sama otrzyma³a pomoc, nawet jeœli osoby, którym pomaga, nie s¹ tymi samymi, od których pomoc otrzyma³a
[Kolm, 2006, s. 399]. Uzasadnienie transferów: G2 winne jest coœ G3,
poniewa¿ G2 otrzyma³o coœ od G1. Wielkoœæ transferów: G2 jest winne
G3 co najmniej tyle, ile otrzyma³o od G1. W powy¿szym modelu trans-
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fery wykonywane s¹ na rzecz przysz³ych pokoleñ ze wzglêdu na fakt
otrzymania transferu od poprzedników.
2. Model wznosz¹cy (ascending model, reverse reciprocity) – model ten
w³aœciwy jest dla za³o¿eñ polityki emerytalnej, gdzie kolejne pokolenia utrzymuj¹ te poprzednie, poniewa¿ one z kolei utrzymywa³y
jeszcze wczeœniejsze. Uzasadnienie transferów: G3 winne jest coœ G2,
poniewa¿ G2 da³o coœ G1. Wielkoœæ transferów: G3 jest winne G2 co
najmniej tyle, ile G2 da³o G1.
3. Model podwójnej wzajemnoœci – model ten uzasadnia wystêpowanie
dwustronnych transferów, czyli pomiêdzy dwiema generacjami. Uzasadnienie transferów: G2 winne jest coœ G1, poniewa¿ otrzyma³o coœ
od G1. Wielkoœæ transferów: G2 jest winne G1 co najmniej tyle, ile G1
da³o G2.
W rozwa¿aniach dotycz¹cych inwestycji miêdzygeneracyjnej najwiêksz¹ przydatnoœci¹ niew¹tpliwie cechuje siê pierwszy model, uzasadniaj¹cy transfery do przysz³ych pokoleñ w ci¹gu kolejnych generacji,
a wiêc inwestowanie teraz na rzecz odroczonych w czasie korzyœci. Dwa
nastêpne modele maj¹ w tym zakresie ograniczone mo¿liwoœci zastosowania, poniewa¿ drugi zwi¹zany jest z transferem korzyœci do wczeœniejszych pokoleñ (np. poprzez zad³u¿anie siê, które sp³acane bêdzie przez
nastêpców), a trzeci wymaga wzajemnych transferów, a wiêc ogranicza
analizê w zasadzie do dwóch kolejnych wspó³istniej¹cych pokoleñ.
Pierwszy z modeli ma tê dodatkow¹ przewagê, oprócz zgodnego
z cyklem inwestycyjnym kierunku transferu korzyœci, ¿e stosunkowo
³atwo dostosowaæ go mo¿na do wspominanego wczeœniej za³o¿enia
o roz³¹cznoœci w czasie kolejnych generacji, co decyduje o jego uniwersalnym charakterze.

3. Schodz¹cy model zasady wzajemnoœci a ocena efektywnoœci
projektów w ujêciu miêdzypokoleniowym
Przedmiotem analizy w tej czêœci jest ocena mo¿liwoœci zastosowania modelu schodz¹cego jako narzêdzia wspomagaj¹cego w ocenie inwestycji miêdzypokoleniowych.
Pojedyncza inwestycja, której efekty dotycz¹ nieistniej¹cego jeszcze
pokolenia, z punktu widzenia obecnej generacji nie ma ekonomicznego
uzasadnienia, poniewa¿ ponoszone koszty nie bêd¹ zrekompensowane
uzyskanymi za ¿ycia tej generacji efektami. Zastosowanie modelu pozwala jednak przypisaæ inwestycji efekty, które wygenerowane zosta³y przez
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przesz³e inwestycje, podjête przez poprzednie pokolenia. Oznacza to wymóg utworzenia ci¹gu inwestycyjnego w czasie, gdzie nak³ady ponoszone przez dan¹ generacjê rekompensowane s¹ uzyskiwanymi przez ni¹
efektami inwestycji realizowanych przez poprzedników.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e podejœcie takie ma jedynie uzasadnienie, jeœli
transfery rozpatrywane bêd¹ w ujêciu zagregowanym, dotycz¹cym ca³ego spo³eczeñstwa. Jako pomoc narzêdziowa s³u¿yæ mo¿e tutaj analiza
kosztów-korzyœci (CBA), która z za³o¿enia jest metod¹ maj¹c¹ oceniaæ
efektywnoœæ danego przedsiêwziêcia z perspektywy spo³ecznej a nie indywidualnej, odnosz¹cej siê do pojedynczego inwestora. Proponowany
model wymaga³by agregacji nak³adów i efektów wielu inwestycji na poziomie makroekonomicznym.
Uzasadnieniem zastosowania modyfikacji analizy kosztów-korzyœci
jest równie¿ pewna zbie¿noœæ wystêpuj¹ca pomiêdzy zasad¹ wzajemnoœci a regu³¹ Pareto, a w zasadzie jej korekt¹, czyli regu³¹ Kaldora-Hicksa,
stanowi¹c¹ kryterium decyzyjne w CBA, a dopuszczaj¹c¹ potencjalnoœæ
rekompensaty dla projektów generuj¹cych dodatnie zmiany w dobrobycie.
Regu³a Pareto, ze wzglêdu na mo¿liwoœci aplikacji, zosta³a rozszerzona o za³o¿enie potencjalnej rekompensaty, w wyniku przyjêcia którego dobrobyt wzrasta, jeœli zyskuj¹cy mog¹ potencjalnie zrekompensowaæ
zmniejszenie dobrobytu trac¹cym i nadal pozostaæ na wy¿szym ni¿ wyjœciowy poziomie dobrobytu. W przypadku zasady wzajemnoœci korzyœci
netto nie s¹ co prawda dopuszczalne, ale zastosowaæ mo¿na samo za³o¿enie o potencjalnoœci rekompensaty – wówczas zyskuj¹ce pokolenie G2
mo¿e potencjalnie przekazaæ swoje korzyœci G1, gwarantuj¹c, ¿e ogólna
suma zmian u¿ytecznoœci wyniesie zero.
Wspomniane zmiany w u¿ytecznoœci w ujêciu matematycznym wyra¿ane mog¹ byæ zmianami dobrobytu spo³ecznego definiowanego jako
funkcja DU [por. m.in. Zerbe, Bellas, 2006, s. 76]. W oparciu o ni¹ sformu³owano autorskie ujêcie zasady wzajemnoœci w odniesieniu do oceny
efektywnoœci inwestycji miêdzypokoleniowych na poziomie makroekonomicznym wzorem:
n

S DU t = 0

(1)

S DU t = DU 1 + DU 2 + DU 3 +...+DU n = 0

(2)

t =1
n

t =1

DU t – zmiana dobrobytu t-tego pokolenia
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Oznacza to, ¿e suma zmian u¿ytecznoœci wszystkich pokoleñ (jako
wynik przeprowadzanych inwestycji miêdzygeneracyjnych) jest równa
zeru. Jeœli jedno pokolenie zyskuje, wówczas – zgodnie z zasad¹ wzajemnoœci – jest zobowi¹zane przekazaæ tê nadwy¿kê kolejnemu pokoleniu. Dane pokolenie jest wiêc zarazem dawc¹, jak i przyjmuj¹cym transfer od poprzedniego pokolenia.
Ujêcie makroekonomiczne w tym przypadku oznacza sumowanie
wartoœci NPV (wed³ug ujêcia CBA, czyli wyra¿aj¹cego zmiany w konsumpcji [por. m.in. Zerbe, Bellas, 2006, s. 244]) projektów podejmowanych
w danym czasie (np. inwestycji publicznych podejmowanych przez rz¹d
lub jego agendy) z wyszczególnieniem nak³adów i efektów przypadaj¹cych kolejnym pokoleniom.
Kolejne inwestycje na rzecz przysz³ych pokoleñ powinny byæ podejmowane przez dane pokolenie przynamniej tak d³ugo, jak d³ugo skumulowane nak³ady tych inwestycji (i ich ewentualne efekty, które przypadaj¹ jeszcze dla tego pokolenia) nie zrównaj¹ siê z korzyœciami/efektami
przypadaj¹cymi w wyniku inwestycji podejmowanych przez poprzednie
pokolenie. Zale¿noœæ ta zosta³a przez autorkê ujêta matematycznie nastêpuj¹co:
m

n

p

i =1

j =1

k =1

S ENPV it -1 £ S ENPV jt £ S ENPV kt +1 £...

(3)

gdzie:
ENPVit–1 – ekonomiczna wartoœæ bie¿¹ca netto i-tej inwestycji podejmowanej przez pokolenie t–1 na rzecz pokolenia t,
ENPVjt – ekonomiczna wartoœæ bie¿¹ca netto j-tej inwestycji podejmowanej przez pokolenie t na rzecz pokolenia t+1,
ENPVkt+1 – ekonomiczna wartoœæ bie¿¹ca netto inwestycji k-tej inwestycji
podejmowanej przez pokolenie t+1 na rzecz pokolenia t+2.
W odniesieniu do obecnego pokolenia t inwestycje miêdzygeneracyjne powinny byæ podejmowane co najmniej w wielkoœci odpowiadaj¹cej wielkoœci korzyœci otrzymanych od generacji t–1, co, w oparciu
o powy¿sze wnioski, proponuje siê uj¹æ wzorem:
n

m

j =1

i =1

S ENPV jt - S ENPV it -1 ³ 0

(4)

ENPV oznacza tutaj zatem ekonomiczn¹ wartoœæ bie¿¹c¹ netto czerpan¹ przez dane pokolenie z ogó³u inwestycji miêdzypokoleniowych
podjêtych przez poprzedników. Powy¿sza formu³a stanowi uzasadnienie
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podejmowania wysi³ku inwestycyjnego na rzecz przysz³ych pokoleñ, który wi¹¿e siê z ograniczaniem dobrobytu obecnej generacji, pozbawionej
mo¿liwoœci odczuwania efektów podejmowanego przez ni¹ projektu.
Powy¿sze sformu³owanie uznaæ mo¿na zatem za zgodne z modelem
schodz¹cym zasady wzajemnoœci, co prowadzi do wniosku o mo¿liwoœci
zastosowania tego narzêdzia do oceny op³acalnoœci inwestycji.
Niemniej istotne jest wskazanie równie¿ ograniczeñ modelu, sprawiaj¹cych, ¿e stanowiæ mo¿e jedynie narzêdzie wspomagaj¹ce. Jako
istotne ograniczenie interpretowaæ nale¿y s³ab¹ dostêpnoœæ danych niezbêdnych do analizy i podjêcia decyzji. Ujêcie makroekonomiczne wymaga informacji o ogólnej liczbie projektów, podejmowanych obecnie, jak
i w przesz³oœci. Co wiêcej, niezbêdna jest równie¿ informacja dotycz¹ca
przypisania efektów poszczególnym pokoleniom. W odniesieniu do samej kalkulacji ENPV wymagana by³aby równie¿ znajomoœæ spo³ecznej
stopy dyskontowej.
Rozwa¿aj¹c perspektywê wielopokoleniow¹, najwiêksze trudnoœci
sprawiaæ mo¿e okreœlenie korzyœci, które wygenerowa³y dla obecnie
¿yj¹cych poprzednie pokolenia. Efekty rzeczowe wycenione powinny byæ
za pomoc¹ aktualnie przyjêtych cen, które (przy za³o¿eniu rynku dzia³aj¹cego bez zak³óceñ) odzwierciedlaj¹ bie¿¹ce preferencje spo³eczne.
W przypadku efektów maj¹cych cechy dóbr publicznych mo¿liwe jest
stosowanie cen cienia, jak w analizie kosztów-korzyœci.
Opieraj¹c siê na za³o¿eniach CBA, wskazaæ nale¿y równie¿ mo¿liwoœæ ujêcia wk³adu przesz³ych pokoleñ jako dobra traktowanego jako
ca³oœæ. Za³o¿enie takie umo¿liwi³oby wycenê tego wk³adu przez obecne
pokolenie. Wycena opiera siê wówczas na funkcji u¿ytecznoœci jednostki
(skumulowanej funkcji odpowiadaj¹cej u¿ytecznoœci ca³ego pokolenia) –
otrzymanie transferu od innego pokolenia prowadzi do uwzglêdnienia
tego transferu w funkcji u¿ytecznoœci obecnego pokolenia, a zatem mo¿e
byæ wyceniane za pomoc¹ sk³onnoœci do zap³aty i w takiej formie wejœæ do
obliczania ENPV. Sk³onnoœæ do zap³aty za przyjêcie transferu od wczeœniejszych pokoleñ oraz sk³onnoœæ do dokonania transferu, czyli kwota,
jak¹ obecnie ¿yj¹cy chcieliby przekazaæ nastêpnym pokoleniom w oparciu o model schodz¹cej wzajemnoœci, mog¹ stanowiæ punkt odniesienia
w stosunku do maksymalnego poziomu inwestycji dokonywanych na
rzecz przysz³ych generacji.
Wœród innych ograniczeñ warto wspomnieæ podnoszony przez Gosseriesa problem „jeŸdŸca na gapê”, czyli sytuacji, gdzie pokolenie t nie od-
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daje pe³nej wartoœci otrzymanego od poprzedników transferu, czyli jest
w ³añcuchu pokoleñ biorc¹ netto. Gosseries wskazuje równie¿ na problem
rywalizacji w transferze miêdzygeneracyjnym, czyli odmiennego z perspektywy obecnego pokolenia postrzegania dóbr otrzymanych i przekazywanych nastêpcom. Bior¹c pod uwagê dobrobyt kolejnych generacji,
zachowanie „gapowicza” obecnego pokolenia nie uszczupla dobrobytu
poprzednich generacji, tak jak w ujêciu wewn¹trzpokoleniowym niep³ac¹cy u¿ytkownicy dóbr publicznych, natomiast w stosunku do przysz³ych pokoleñ taka postawa ma charakter rywalizacyjny, poniewa¿ zaniechanie inwestycji zmniejszy dobrobyt kolejnych generacji w przysz³oœci
[Gosseries, 2009, s. 119–146].

Zakoñczenie
Podejmowanie decyzji inwestycyjnej dla projektów o efektach przekraczaj¹cych czas ¿ycia obecnego pokolenia jest procesem skomplikowanym z wielu wzglêdów, wœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguje
problem zdefiniowania zakresu wzajemnych praw i obowi¹zków obecnej
i przysz³ych generacji.
Jedn¹ z propozycji w tym zakresie jest model oparty na zasadzie
wzajemnoœci w formie „schodz¹cej”, a wiêc dopuszczaj¹cej przekazanie
otrzymanego od poprzedników transferu kolejnym generacjom. W zwi¹zku z podjêt¹ tematyk¹ w artykule dokonano weryfikacji dwóch hipotez
badawczych.
Pierwsza z nich dotyczy³a odpowiedzi na pytanie, czy etyka wzajemnoœci mo¿e byæ uznana za podejœcie t³umacz¹ce zakres praw i obowi¹zków obecnego pokolenia wzglêdem przysz³ych generacji. W oparciu
o studia literatury przedmiotu dokonano identyfikacji wewn¹trzgeneracyjnych motywów bêd¹cych Ÿród³em etyki wzajemnoœci, a nastêpnie
podjêto próbê oceny mo¿liwoœci ich przeniesienia na perspektywê miêdzypokoleniow¹. Analiza wykaza³a, ¿e przy przyjêciu pewnych za³o¿eñ
upraszczaj¹cych mo¿liwe jest istnienie tych motywów równie¿ w d³ugim
okresie, co z kolei uzasadnia pos³ugiwanie siê zasad¹ wzajemnoœci w perspektywie wielu pokoleñ. Za najistotniejsze za³o¿enie w tym zakresie
uznaæ nale¿y „otwartoœæ” ³añcucha wzajemnoœci opart¹ na mo¿liwoœci
transferu otrzymanej nadwy¿ki do innej generacji ni¿ ta, od której tê nadwy¿kê otrzymano.
Za³o¿enie to stanowi podstawê modelu schodz¹cej wzajemnoœci,
w którym transfery otrzymane od wczeœniejszej generacji powoduj¹ obo-

132

Monika Foltyn-Zarychta

wi¹zek przekazania zasobów kolejnym pokoleniom w wielkoœci odpowiadaj¹cej otrzymanemu transferowi. Model ten stanowi punkt wyjœcia
do weryfikacji drugiej ze sformu³owanych hipotez, czyli: „model schodz¹cy etyki wzajemnoœci mo¿e znaleŸæ zastosowanie jako wspomagaj¹ce
kryterium decyzyjne w ocenie efektywnoœci inwestycji o oddzia³ywaniach miêdzypokoleniowych”.
W celu weryfikacji hipotezy badawczej dokonano analizy za³o¿eñ
teoretycznych modelu oraz kryterium decyzyjnego analizy kosztów-korzyœci. Syntez¹ rozwa¿añ by³o sformu³owanie makroekonomicznego
kryterium decyzyjnego opartego na porównaniu sumy ekonomicznej
wartoœci bie¿¹cej inwestycji obecnego pokolenia dla przysz³ych pokoleñ
z adekwatn¹ wartoœci¹ przekazan¹ obecnie ¿yj¹cym przez poprzedników. W oparciu o powy¿sze kryterium inwestycja mo¿e zostaæ podjêta do
momentu, w którym wielkoœæ przekazywanych w przysz³oœæ transferów
bêdzie co najmniej równa wielkoœci otrzymanej nadwy¿ki ekonomicznej.
W oparciu o przedstawione rozwa¿ania przyj¹æ mo¿na, ¿e cel artyku³u, czyli identyfikacja mo¿liwoœci rozszerzenia kryterium decyzyjnego
w ocenie inwestycji miêdzypokoleniowych o aspekty etyczne w oparciu
o za³o¿enia etycznej zasady wzajemnoœci, zosta³ zrealizowany.
Podsumowuj¹c, warto wspomnieæ o ograniczeniach prezentowanego modelu, które wynikaj¹ zarówno ze specyfiki projektów d³ugoterminowych, jak i z ograniczeñ samych za³o¿eñ, a dotycz¹ m.in. wymogów
informacyjnych, pomiaru wielkoœci transferu przekazanego przez poprzednie pokolenia, czy te¿ problemu „jeŸdŸca na gapê” w ujêciu wielu
generacji.
Podkreœliæ nale¿y równie¿ potrzebê rozszerzenia pola badawczego
w odniesieniu do alternatywnych podejœæ etycznych, definiuj¹cych zakres praw i obowi¹zków w ujêciu miêdzygeneracyjnym, a tak¿e problemy pojawiaj¹ce siê w ramach identyfikacji i wyceny odleg³ych w czasie
efektów inwestycji, obarczonych wysokim poziomem niepewnoœci.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest identyfikacja mo¿liwoœci rozszerzenia kryterium decyzyjnego w ocenie inwestycji miêdzypokoleniowych o aspekty etyczne w oparciu
o za³o¿enia etycznej zasady wzajemnoœci. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu dokonano analizy mo¿liwoœci prze³o¿enia wewn¹trzgeneracyjnych motywów, na których opiera siê zasada wzajemnoœci na perspektywê miêdzypokoleniow¹, a nastêpnie za pomoc¹ metod indukcji, analizy
i syntezy podjêto próbê dostosowania modelu schodz¹cego w etyce wzajemnoœci
do potrzeb oceny inwestycji miêdzypokoleniowych.
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On the possibility of applying reciprocity ethics in intergenerational
investment decision making (Summary)
The purpose of the paper is to identify the possibility of extending the decision criterion in assessing intergenerational investments by ethical aspects based
on ethical principle of reciprocity. A critical analysis of the literature serves as
a basis for analysing the possibilities of transforming intragenerational motives of
reciprocity to the intragenerational perspective. Next, with the help of methods of
induction, analysis and synthesis the paper attempts to adapt the descending model of reciprocity for the purpose of assessing intergenerational investment.
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