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społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw  
a ich wyniki ekonomiczne 
– aspekty teoretyczne   

Monika Marcinkowska

wprowadzenie 

połeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
(Corporate Social Responsibility, CSR) staje 
się tematem nie tylko popularnym, ale wręcz 

modnym. Koncepcja ta jest rozwijana już od wielu lat, 
ale dyskusje wokół niej nasiliły się zwłaszcza w ostat-
nim okresie. Wskazuje się przy tym, że przezwycięże-
nie kryzysu finanso wego i wzmożone zainteresowanie 
zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu doprowa-
dziły do akceptacji stanowiska, że globalny rynek  
wymaga bardziej rygorystycznego stosowania stan-
dardów etycznych, większej dbałości o dobro wspólne 
oraz bardziej wszechstronnego spojrzenia na kwestie 
zarządzania ryzykiem [13]. 

Wiele podmiotów uwzględniło już taką postawę 
w swojej filozofii działania i strategii biznesowej, 
inne rozważają taką decyzję, zadając wszelako przy 
tym pytania w rodzaju, czy opłaca się być odpowie-
dzialnym społecznie, dlaczego firmy dobrowolnie 
poświęcają swe zyski i angażują się w działania społecz-
ne, dlaczego inwestorzy płacą za społeczne inicjatywy 
ich spółek? Niniejszy artykuł analizuje potencjalne 
odpowiedzi na te pytania.

czym jest społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw 

połeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
może być zdefiniowana jako koncepcja,  
wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie 

uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swo-
ich działaniach biznesowych i relacjach z interesa-
riuszami [8]. Zgodnie z ideą społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw wszystkie podmioty są 
integralną częścią społeczeństwa, a zatem w jedna-
kowy sposób powinny kształtować swoje relacje 
z różnymi interesariuszami1). Podkreśla się zatem 
odpowiedzialność podmiotów gospodarczych nie tyl-
ko za wyniki finansowe, ale także ekologiczne i spo-
łeczne. Istnieje wiele formalnych definicji CSR; sze-
roki ich przegląd zawiera praca [12], a rodowód 
i ewolucję pojęcia – prace [3, 24]. W szerokim zna-
czeniu jest to zaangażowanie przedsiębiorstwa 
w zrównoważony rozwój, pracę z pracownikami, ich 
rodzinami, społecznościami lokalnymi i szeroko poj-
mowanym społeczeństwem, w celu poprawy warun-
ków ich życia. CSR oznacza otwarte i przejrzyste 

praktyki biznesowe, oparte na wartościach etycz-
nych, szacunku dla pracowników, społeczności i śro-
dowiska naturalnego. Jej celem jest dostarczanie 
zrównoważonej wartości społeczeństwu i właścicie-
lom. CSR jest zatem łącznikiem pomiędzy strategią 
przedsiębiorstwa a zrównoważonym rozwojem. 

grudzewski, Hejduk et al., rozszerzając podejście 
Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju 
(World Bu siness Council of Sustainable Development, 
WBCSD), przedstawiają założenia zrównoważonego 
rozwoju na poziomie przedsiębiorstw, wskazując 
przy tym następujące zagadnienia: efektywność,  
innowacyjność i technologie, odpowiedzialność spo-
łeczną, ekosystemy, zrównoważenie i rynek, ryzyko, 
zaufanie, zmiany, przywództwo, wiedzę, wartość, 
wirtualizację, władztwo korporacyjne, kulturę orga-
nizacyjną i przedsiębiorczość [15]. 

potencjalne korzyści ze społecznej  
odpowiedzialności przedsiębiorstw 

godnie z percepcją ekonomi neoklasycznej, 
wybór między CSR a wynikami ekonomicz-
nymi jest grą o sumie zerowej. Współczes-

na literatura finansowa wskazuje, że istnieje powią-
zanie między działalnością przedsiębiorstwa w obsza-
rze ekologii i zaangażowania społecznego a wynikami 
finansowymi i ekonomicznymi, tj. wartością dodaną 
dla właścicieli / rynkową wartością dodaną [2]. Pod-
kreśla się jednakże, że pozytywne efekty są obserwo-
wane dopiero w długim okresie. 

Kwestia celów przedsiębiorstwa wciąż budzi 
kontrowersje. Z jednej strony, nadal popularna jest 
teoria Friedmana, zgodnie z którą jedynym obo-
wiązkiem społecznym przedsiębiorstwa jest genero-
wanie zysków [11]. Z drugiej jednak strony, coraz 
częściej wskazuje się, że przedsiębiorstwo ma obo-
wiązki także względem innych interesariuszy [10]. 
Zgodnie z pierwszym podejściem, im lepsze wyniki 
podmiotu w obszarze społecznym, tym gorsze wyni-
ki finansowe (disharmony theory). W drugim zaś 
ujęciu między wynikami społecznymi i finansowymi 
istnieje pozytywna zależność (harmony theory) 
– zob. rysunek 1. 

W praktyce przedsiębiorstwa muszą poszukiwać 
złotego środka: generowanie wartości dla właścicieli 
jest celem podstawowym, jednak jego realizacja  
wymaga spełnienia oczekiwań różnych zainteresowanych ,
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stron. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć punkt, 
w którym jego wartość jest maksymalizowana; każ-
de dodatkowe próby zwiększenia satysfakcji intere-
sariuszy innych niż właściciele będzie prowadzić do 
destrukcji wartości [21] (zob. rysunek 2). 

Rozważmy potencjalne korzyści, jakie może przy-
nieść przedsiębiorstwu jego zaangażowanie w ideę 
CSR. Wśród kluczowych aspektów znajdują się zarów-
no ogólne kwestie biznesowe, jak i zagadnienia szcze-
gółowe, odnoszące się do sfery operacyjnej i finanso-
wej działalności przedsiębiorstwa (zob. rysunek 3). 

Stojącą najwyżej w hierarchii potencjalną korzy-
ścią z wdrożenia programów CSR jest wzrost war-
tości przedsiębiorstwa – wpływa na to wiele czynni-
ków szczegółowych. Wśród elementów o charakte-
rze ogólnobiznesowym i operacyjnym należy wy-
mienić zwłaszcza lepszą reputację podmiotu2) 
i zwiększone zaufanie doń, a także poprawę relacji 
z interesariuszami (w tym zwłaszcza lokalnymi  

społecznościami), wyższą 
akceptację i lojalność 
klientów oraz pracowni-
ków (co oznacza możli-
wość przyciągnięcia naj-
lepszych pracowników, 
większego ich zaangażowa-
nia, niższej f luktuacji 
kadr), a to z kolei może 
się przełożyć na wyższą 
wydajność oraz lepszą  
jakość procesów i produk-
tów. Nie bez znaczenia są 
także nowe możliwości biz-
nesowe – pozytywnie po-
strzegane postawy CSR 
mogą stwarzać sposob-
ność wejścia na nowe ryn-
ki, wdrażania innowacji 
produktowych i dystrybu-
cyjnych, współpracy z nowy-
mi kooperantami (podkre-
śla się tu także kwestie 
bezpieczeństwa tej współ-
pracy i budowy stabilnych 
aliansów oraz tworzenia 
warunków uczciwej konku-
rencji). Ponieważ jednym 
z aspektów CSR jest ko-
nieczność przestrzegania 
prawa, postawy takie 
zmniejszają ryzyko inter-
wencji regulatorów i nad-
zorców rynkowych. Warto 
wspomnieć także o możli-
wości lepszej kontroli  
ryzyka, zarówno w aspekcie 
operacyjnym, jak i finan-
sowym. Powyższe kwestie 
mają swe odzwierciedlenie 
w korzyściach odnoszo-
nych w wymiarze finanso-
wym. Należy tu wspo-
mnieć przede wszystkim 
o możliwości zwiększenia 
przychodów (m.in. poprzez 
ustanawianie wyższych 
cen i zwiększenie obrotu) 

i zmniejszenia kosztów (m.in. dzięki bardziej efektyw-
nemu wykorzystaniu zasobów, ograniczaniu odpa-
dów, zmniejszaniu opłat ekologicznych). W niektó-
rych reżimach prawnych możliwe są także oszczęd-
ności podatkowe. Podkreśla się również finansowe 
efekty zmniejszenia ryzyka – stabilizację dochodów, 
a tym samym obniżenie kosztu pozyskania i utrzy-
mania kapitału. Podmioty określane mianem spo-
łecznie odpowiedzialnych są ponadto bardziej atrak-
cyjne dla wielu inwestorów (i innych kapitałodaw-
ców); mają one większe możliwości pozyskania  
kapitału i zapewnienia sobie dalszego rozwoju. 

Można też przyjrzeć się tej kwestii z drugiej stro-
ny: bycie nieodpowiedzialnym może powodować  
negatywne skutki: brak akceptacji (włącznie z bojko-
tem) ze strony klientów, inwestorów, pracowników; 
podejrzliwość i krytycyzm, niższą lojalność; pogor-
szoną reputację. Należy jednak mieć na względzie 
i to, że konsekwencje nieodpowiedzialnych postaw 

Rys. 1. Teza o harmonii i dysharmonii celów przedsiębiorstwa 

Źródło: [17].
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Rys. 2. Relacja między satysfakcją interesariuszy a wartością  
przedsiębiorstwa 

Źródło: [21].
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przedsiębiorstw zależą od zachowań rynku i jego 
efektywności [19]: 
zz na rynkach efektywnych nieodpowiedzialność 

jest karana natychmiast; 
zz często nieodpowiedzialne zachowania są opłacal-

ne w krótkim okresie, lecz już nie w dłuższej per-
spektywie; 
zz jeśli stale zawodzą mechanizmy rynkowe, brak 

odpowiedzialności popłaca3). 
Co ciekawe, spośród 500 szefów największych 

światowych spółek, 81% wskazało kwestie etyczne, 
zdrowia i społeczne wśród 10 kluczowych czynników 
w działalności ich przedsiębiorstw [14]. Większość 
(55%) ankietowanych zarządzających funduszami, 
analityków i osób odpowiedzialnych za relacje inwe-
storskie nie dostrzega wpływu zarządzania ryzy-
kiem społecznym i ekologicznym na wartość przed-
siębiorstwa w krótkim okresie, jednak 78% z nich 
dostrzega pozytywny związek w długim okresie [6]. 

Przedsiębiorcy obawiają się ryzyka i kosztów 
wdrażania praktyk CSR. Wśród głównych zagrożeń 
wymieniają: wyższe koszty operacyjne, niższą ren-
towność, wyższe i rosnące oczekiwania interesariu-
szy, osłabioną konkurencyjność. Wśród głównych 
barier wdrażania programów CSR wymienia się: 
brak stosownych regulacji, koszty, brak wpływu na 
sytuację finansową, brak widocznych efektów, kon-
centrację na krótkoterminowych wynikach, brak  
zaangażowania ze strony rządu [21]. 

Istotnie, przyjęcie w polityce przedsiębiorstwa 
zasad społecznej odpowiedzialności powoduje wzrost 
niektórych kosztów i może zwiększać oczekiwania 
niektórych grup interesariuszy. Z pewnością jednak 
można oczekiwać także pozytywnych konsekwencji. 
Zasadne jest zatem zbadanie, czy w praktyce prze-
ważają korzyści czy koszty, czyli dokonanie empi-
rycznej oceny efektów CSR. 

Warto wszelako zwrócić uwagę na podstawową 
trudność w dokonywaniu takich analiz: są one prze-
prowadzane zwykle z punktu widzenia wyników osiąga-
nych przez samo przedsiębiorstwo i na ogół dotyczą 

aspektów ekonomicznych. 
Tymczasem, biorąc pod 
uwagę specyfikę społecznej 
i ekologicznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw, 
należałoby uwzględnić 
znacznie szerszy kontekst 
skutków ich działań. Po 
pierwsze, należy brać pod 
uwagę nie tylko bezpośred-
nie skutki działań podmio-
tów, ale i pośrednie, często 
trudne do zidentyfikowa-
nia i zmierzenia; ponadto 
winny to być także efekty 
zewnętrzne, odnoszone nie 
tylko przez sam podmiot 
gospodarczy, ale i jego  
interesariuszy. Wreszcie, 
oceniając konsekwencję  
postaw społecznie odpowie-
dzialnych, nie można ogra-
niczać się wyłącznie do 
ekonomicznego wymiaru 
wyników. 

Światowa Rada Biznesu 
ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opracowała 
ramową koncepcję pomiaru wpływu CSR [29]. Meto-
dologia ta wymaga uprzedniego zdefiniowania warun-
ków brzegowych: ustalenia celu, zakresu i szczegóło-
wości oceny w kontekście rodzajów ocenianej dzia-
łalności biznesowej i zasięgu geograficznego.  
Następnie podaje zasady pomiaru bezpośredniego 
i pośredniego wpływu, co wymaga wskazania źródeł 
tego wpływu dla każdej działalności i wyboru ade-
kwatnych mierników. Aby jednak nie poprzestać na 
samym pomiarze, Rada sugeruje dokonanie oceny, 
w jaki sposób bezpośredni i pośredni wpływ przed-
siębiorstwa na społeczeństwo przyczyniają się do 
jego rozwoju we wszystkich kluczowych obszarach. 
Na tej podstawie możliwe jest wskazanie szans  
i zagrożeń związanych z działalnością podmiotu 
i opracowanie stosownych działań.

ocenę efektywności społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw należałoby zatem przeprowadzać, 
uwzględniając [2]: 
zz jako efekty: stopień realizacji celów, czyli satys-

fakcję, wartość wygenerowaną dla interesariuszy, 
zz jako nakłady: stopień wykorzystania posiadanych 

zasobów, w tym także poniesione nakłady niefinan-
sowe: zaangażowanie, gotowość czy ryzyko. 

podsumowanie 

westia wpływu społecznej odpowiedzialnoś-
ci przedsiębiorstw na generowane wyniki 
jest przedmiotem licznych studiów anali-

tycznych. Badaniu poddawane są trzy rodzaje wyni-
ków: operacyjne, finansowe i giełdowe4). Koncentru-
ją się zatem na aspektach ekonomicznych i tylko 
w odniesieniu do wyników generowanych przez 
same przedsiębiorstwa (nie uwzględniają efektów 
zewnętrznych). 

Podejście takie jest jednak uzasadnione – anali-
zy te prowadzone są zwykle przez ekonomistów 
i mają na celu zbadanie uzasadnienia dla progra-
mów CSR. Jak zauważa bowiem T. Vermaelen, CSR 

Rys. 3. Potencjalne korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwo z tytułu 
jego społecznie odpowiedzialnych postaw i zachowań 

Źródło: opracowano na podstawie: [1, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31].
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•  lepsza kontrola ryzyka  
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•  stabilny rozwój (bardziej 
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•  lepsza zdolność 
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inwestorów)  

,
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trzeba uzasadniać w kategoriach biznesowych. Dzia-
łania społecznie odpowiedzialne muszą być w sposób 
właściwy komunikowane inwestorom, którzy ponie-
kąd je finansują; strategia, która prowadzi do znacz-
nego spadku wartości dla akcjonariuszy, ma bowiem 
małe szanse powodzenia [25]. 

dr hab . Monika Marcinkowska, prof . UŁ 
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń 

Uniwersytetu Łódzkiego

PRZYPISY 
1) Kluczowe grupy interesariuszy i rozwój teorii interesariuszy 
przedstawia artykuł [6]. 
2) Według badań prowadzonych przez Accenture i UN global 
Compact, kwestia poprawy reputacji, zaufania i wzmacniania 
kapitału marki jest dla prezesów spółek najsilniejszym moty-
watorem do zajęcia się kwestiami CSR (72% wskazań) [1]. 
3) Mechanizmy rynkowe zawodzą w przypadku: braku konku-
rencji, asymetrii informacji, występowania kosztów nie-
uwzględnianych w cenie. 
4) Wyniki tych badań nie są jednoznaczne: niektóre analizy 
dowodzą pozytywnego związku, inne prezentują odmienne 
wnioski. Większość studiów dostarcza dowodów na nieistot-
ne statystycznie różnice między wynikami spółek odpowie-
dzialnych społecznie i pozostałych.
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Summary 
Corporate Social Responsibility (CSR) is the concept accor-
ding to which companies integrate social and environmental 
concerns in their business operations and in their inter- 
action with their stakeholders on a voluntary basis. The issue 
of CSR validity and effectiveness is still unsolved – as the 
question of companies’ goals (shareholders’ or stakeholders’ 
view). The paper analyses the potential benefits of CSR for 
a company, including general business advantages, as well as 
operational and financial ones. 
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