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IMPLEMENTACJA KONCEPCJI CSR 
JAKO PRZESŁANKA TRWAŁOŚCI FIRMY 
I JEJ SUKCESU RYNKOWEGO

Bogusław Fiedor

Uwagi wstępne 

P odstawowym celem artykułu jest próba przeprowadze-
nia dowodu, iż z  jednej strony koncepcja społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR), czy też przedsiębior-
stwa, jest pewnym normatywnym postulatem, z  drugiej 
zaś, że istnieją przesłanki, które uprawdopodobniają reali-
zację tego postulatu w praktycznej działalności firm funk-
cjonujących w gospodarce rynkowej. Co istotniejsze, taka 
realizacja musi być postrzegana jako wręcz konieczna, 
jeśli mówimy o potrzebie przechodzenia od tradycyjnych 
wzorców czy modeli rozwoju społeczno-gospodarczego, 
ignorujących czy uwzględniających w niewielkim stopniu 
problem środowiskowych ograniczeń trwałości tego roz-
woju, jak również negatywnych ekonomicznie skutków 

nadmiernych nierówności i  wykluczenia społecznego, 
do rozwoju trwałego i  zrównoważonego –  Sustainable 
Development. Oczywiście, wszystkie trzy wymiary trwa-
łego rozwoju –  ekonomiczny, ekologiczny społeczny 

–  są  ważne, a  także współzależne, zarówno na poziomie 
makroekonomicznym, a  nawet globalnym, jak i  mikro-
ekonomicznym, lecz ograniczone ramy przedłożonego 
artykułu nie pozwalają się odnieść w sposób szczegółowy 
do wszystkich trzech spośród tych wymiarów. W artykule 
zwracam natomiast uwagę, iż koncepcję CSR można i na-
leży postrzegać w kontekście poszukiwania mikroekono-
micznych, konkretnie zaś dotyczących przedsiębiorstwa, 
podstaw trwałego rozwoju. 
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Potrzeba identyfikacji 
i poszukiwania mikroekonomicznej 
podstawy koncepcji CSR 

W literaturze naukowej, dyskursie publicznym i do-
kumentach programowych wielu państw, a także 

organizacji międzynarodowych, a  Unii Europejskiej 
w  szczególności, mówi się o  potrzebie przechodzenia 
do rozwoju trwałego i  zrównoważonego (Sustainable 
Development), opartego na wiedzy (smart) i  inkluzyw-
nego, a  więc zmniejszającego zakres nierówności spo-
łecznych i  wykluczenia społecznego. We Wspólnocie 
Europejskiej, poczynając już od Traktatu Amsterdam-
skiego (1997), a kończąc na Strategii Europa 2020 (To-
wards Sustainable, Smart and Inclusive Europe), trwały 
rozwój (w Polsce ujmowany – także w wymiarze praw-
nym, łącznie z  Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

– jako rozwój zrównoważony) ujmowany jest jako wręcz 
tożsamy z  rozwojem społeczno-ekonomicznym, jako 
niemający alternatywy wzorzec tego rozwoju. Koncep-
cja ta pozostaje jednak mniej czy bardziej iluzoryczna 
czy też trudna w  realizacji, jeśli nie poszukuje się jej 
mechanizmów sprawczych także na poziomie mikro-
ekonomicznym czy nawet antropologicznym. Można 
z  tym wiązać takie konstrukcje teoretyczne, które zro-
dziły się w ekonomii czy innych naukach społecznych, 
jak: Homo Sustinens (dotyczący zwłaszcza, ale nie wy-
łącznie, wymiaru ekologicznego koncepcji Sustainable 
Development), Homo Empaticus, Homo Cooperativus, 
czy Homo Sociologicus (Siebehüner, 2000, s.15–25; Ro-
gall, 2010, s.185–194; Fiedor, 2013, s. 7–20; Wojcieska, 
2014, s. 240–248). 

Nie wchodząc tutaj –  ze względu na ograniczone 
rozmiary opracowania –  w  szczegóły tych koncepcji, 
zauważmy jedynie, po  pierwsze, że są  one w  mniej-
szym czy większym stopniu krytyką dominującego we 
współczesnej ekonomii głównego nurtu ogólnego mo-
delu człowieka gospodarującego – Homo Oeconomicus 
(wraz z  jego licznymi modyfikacjami, jak na przykład 
koncepcja selektywnie racjonalnego podmiotu go-
spodarczego H. Leibensteina czy ograniczonej racjo-
nalności H. Simona). Krytyką wyrastającą z  różnych 
przesłanek, ale mających „wspólny mianownik” w  po-
staci kwestionowania uniwersalności koncepcji Homo 
Oeconomicus jako podstawy objaśniania rzeczywiście 
obserwowanych zachowań mikroekonomicznych. Po 
drugie, na ogół postawy czy antropologiczne wzorce 
działania typu Homo Sustinens, Homo Empaticus czy 
Homo Cooperativus odnosi się do konsumentów, go-
spodarstw domowych i obywateli. Tych ostatnich rozu-
mianych jako uczestników życia publicznego w różnej 
skali. Wydaje się jednak, że można i  należy wręcz 
rozpatrywać takie wzorce, a  konkretniej ich przydat-
ność z punktu widzenia objaśniania rzeczywistych czy 
postulatywnych modeli rozwoju społeczno-gospodar-
czego, zwłaszcza w porównaniu do wciąż dominującej 
w  ekonomii koncepcji Homo Oeconomicus, również 
w  odniesieniu do kategorii przedsiębiorcy czy prywat-
nego przedsiębiorstwa. 

Jeśli mówimy o potrzebie przechodzenia do „zielonej 
gospodarki”, do ograniczania ekologicznego obciążenia 
wzrostu w postaci nadmiernej i mało liczącej się z potrze-
bami przyszłych generacji eksploatacji zasobów natural-
nych oraz w  postaci emisji różnego rodzaju zanieczysz-
czeń, o potrzebie większej spójności (kohezji) społecznej 
i ograniczaniu wykluczenia społecznego, w tym jego form 
właściwych dla społeczeństwa i  gospodarki opartej na 
wiedzy, czy społeczeństwa informacyjnego, to nie wystar-
czą działania państwa czy szeroko rozumianego sektora 
trzeciego (gospodarki społecznej). Potrzebna jest również 
zmiana filozofii działania biznesu prywatnego. Potrzebni 
są przedsiębiorcy, którzy kierują się nie tylko motywami 
działania właściwymi dla koncepcji Homo Oeconomicus, 
ale którzy są jednocześnie – Homo Sustinens (dotyczącym 
bezpośrednio w  wymiarze mikroekonomicznym czy an-
tropologicznym koncepcji trwałego rozwoju) czy Homo 
Empaticus (dotyczącym z  kolei wymiaru społecznego 
tegoż rozwoju). 

Koncepcja CSR może i  powinna być postrzegana 
właśnie jako taka „nowa filozofia” działania prywatnego 
biznesu, prywatnych przedsiębiorców. Koncepcja CSR za-
wiera w sobie te mikroekonomiczne czy wręcz antropolo-
giczne podstawy, czy wymiary funkcjonowania prywatne-
go biznesu, które są zawarte w bardziej szczegółowych czy 
cząstkowych koncepcjach stanowiących wyżej wskazane 
alternatywy, czy też w istocie rzeczy swoiste, ważne w kon-
tekście współczesnych wyzwań rozwojowych, uzupełnie-
nia koncepcji człowieka gospodarującego (Adamczyk, 
2009; Sokołowska, 2013; Gasparski, 2004)1. 

Tak rozumiana nowość koncepcji CSR jest relatywna. 
Jeśli bowiem postulujemy powyższą zmianę w  filozofii 
działania prywatnego biznesu, to należy być świadomym, 
iż w niemałym zakresie jest to w istocie powrót do etosu 
i kultury ekonomicznej, a więc systemu wartości, postaw 
i motywów oraz wzorów działania (kult pracy i oszczęd-
ności, osobista odpowiedzialność za decyzje gospo-
darcze, uczciwość kupiecka i  inne), na których została 
ufundowana w swych początkach gospodarka rynkowa, 
zwłaszcza w  tym zakresie, który łączy się z  wymiarem 
społecznym z jednej strony samej koncepcji CSR, z dru-
giej zaś koncepcji trwałego rozwoju. CSR to więc raczej 
powrót do źródeł, a niekoniecznie nowa jakość w funk-
cjonowaniu prywatnego biznesu. Warto w tym miejscu 
przypomnieć wielkie dzieło A. Smitha z  zakresu filozo-
fii moralnej Teoria uczuć moralnych (ukazało się ono 
w  roku 1759, a  więc 17 lat przed fundamentalną pracą 
Smitha z  zakresu ekonomii Badania nad naturą i  przy-
czynami bogactwa narodów), zwracające uwagę na po-
trzebę empatii i przestrzegania norm prawa naturalnego 
jako przesłanek istnienia pozytywnego związku między 
bogactwem indywidualnym i  społecznym (Polowczyk, 
2010, s. 493–517). Dzieło mówiące także o swoistej dual-
ności ludzkiej natury – nie tylko jako podmiotu gospo-
darującego – w której egoizm i chciwość oraz wynikające 
z nich dążenie do indywidualnego bogacenia się współ-
istnieje z pierwiastkiem empatyczno-altruistycznym. 

Jeśli przyjąć tezę, że współczesny kryzys ekonomicz-
no-finansowy jest w  „ostatniej instancji” kryzysem kul-
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turowym, a jest to pogląd coraz szerzej akceptowany i co-
raz lepiej dający się udowodnić w świetle empirycznych 
faktów, zwłaszcza w  odniesieniu do szeroko rozumia-
nego sektora finansowego, to potrzeba upowszechnia-
nia wzorów działania czy funkcjonowania prywatnych 
przedsiębiorców zgodnie z istotą koncepcji CSR, jawi się 
w  dłuższej perspektywie czasowej fundamentalną prze-
słanką przeciwdziałania tego rodzaju kryzysom w przy-
szłości. To w  żadnej mierze nie oznacza oczywiście 
ignorowania czy niedoceniania znaczenia innych ich 
przesłanek. Chodzi zwłaszcza o nadmierną konsumpcję 
kosztem przyszłych pokoleń, prowadzącą do szybkiego 
narastania długu wewnętrznego, stymulowaną błędną 
z  punktu widzenia trwałości wzrostu polityką fiskalną 
a  po  części i  monetarną (na przykład w  USA). Chodzi 
także o kryzys finansów publicznych związany z erozją 
dotychczasowych systemów zabezpieczenia społecznego 
wskutek niekorzystnych (unsustainable mówiąc języ-
kiem teorii trwałego rozwoju) trendów demograficznych, 
czyli jednoczesnym spadkiem dzietności i procesem sta-
rzenia się społeczeństw w krajach wysokorozwiniętych) 
(Roubini, Stephen, 2011, Wstęp G. Kołodko; Fiedor, 
2010, s. 453–466).

Spójrzmy na koncepcję CSR w  kontekście słynnego 
zdania M. Friedmana: The only business of business is 
business, a  także zdania je niejako uzupełniającego: The 
social responsibility of business is to increase its profits; to 
drugie zdanie było zresztą tytułem pamiętnego artykułu 
Friedmana, zamieszczonego w  „New York Times Maga-
zin”, 13 września 1970 roku. W  perspektywie potrzeby 
upowszechniania postaw proekologicznych czy prospo-
łecznych zgodnie z  koncepcją CSR, czy w  szerszej per-
spektywie potrzeby poszukiwania mikroekonomicznych 
podstaw koncepcji trwałego rozwoju, należy te twierdze-
nia Friedmana rozumieć w następujący sposób: Wszystkie 
działania w ramach firmy, które nie służą pomnażaniu czy 
maksymalizacji zysków i/lub zwiększaniu wartości firmy 
dla właścicieli, są nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie 
szkodliwe. 

Sądzę, że współczesny kryzys dostarcza wielu dowo-
dów, iż zgodne z  duchem powyższego stanowiska Fried-
mana działania okazały się wysoce szkodliwe z obu tych, 
czyli proekologicznego i  prospołecznego, punktów wi-
dzenia. Mówiąc ściślej, nie stały się dostateczną społeczną 
legitymizacją w przypadku funkcjonowania wielu przed-
siębiorstw, zwłaszcza w  sektorze finansowym. Krytyku-
jąc stanowisko Friedmana z  punktu widzenia wymiaru 
ekologicznego tak koncepcji CSR, jak i trwałego rozwoju, 
konkretnie zaś nawiązując do koncepcji Homo Sustinens 
jako próby poszukiwania podstaw mikroekonomicznych 
rozwoju trwałego i  zrównoważonego, można by nastę-
pująco strawestować owo słynne zdanie Friedmana: The 
green business is also (can be at least) a  business. W  nie-
dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby ono, iż zielony biz-
nes to także jest (może być) zyskowna działalność. Z całą 
pewnością też można by to zdanie rozszerzyć na całą 
sferę społecznej odpowiedzialności biznesu, której troska 
o środowisko i  jego zachowanie w perspektywie między-
pokoleniowej sprawiedliwości jest tylko cząstką. Zdanie 

brzmiałoby: Socially responsible busines is also a business. 
W niedosłownej znowu polskiej wersji brzmiałoby to na-
stępująco: społecznie odpowiedzialny biznes również może 
się ekonomicznie opłacać.

Końcowe pytanie tej części artykułu jest następujące: 
czy społecznie odpowiedzialny biznes (przedsiębiorstwo) 
może być trwały (w  rozumieniu koncepcji trwałego 
rozwoju –  sustainable). Przyjmując tezę, że znany nam 
i – jak się wydaje – niemający realnej racjonalnej alterna-
tywy sposób wykorzystania ograniczonych zasobów dla 
wytwarzania użytecznych jednostkowo i społecznie dóbr, 
sposób oparty na wolnym rynku i  wolnej przedsiębior-
czości oraz prywatnej własności, ma przetrwać i okazać 
się odpornym na różne socjalistyczne, lewicowe czy 
lewackie dewiacje, to stopniowa ewolucja w  kierunku 
przedsiębiorstw, które są nie tylko „czarnymi skrzynka-
mi”, generującymi zyski dla właścicieli, ale i które jedno-
cześnie są społecznie odpowiedzialne we wszystkich wy-
miarach tego określenia (ekologicznym, ekonomicznym, 
społecznym, prawnym i innych), jest niezbędna. Ostatnie 
pytanie staje się w tym kontekście po części retoryczne. 
Lecz odpowiedź na pytanie, czy na ile potrzeba powyż-
szej ewolucji prywatnego przedsiębiorstwa jest realna 
lub prawdopodobna, w jakim zaś stopniu pozostaje ona 
tylko normatywnym postulatem czy pożądanym sądem 
wartościującym, nie jest ani prosta, ani oczywista. Jest 
jednak już sporo empirycznych przesłanek upoważnia-
jących do umiarkowanego optymizmu w tym względzie, 
przy pełnej świadomości oczywiście, że mogą – zwłasz-
cza w  krótkim okresie –  wystąpić sprzeczności między 
potrzebą bycia społecznie odpowiedzialnym i  bizneso-
wo efektywnym, sprzeczności biorące się stąd, że z jednej 
strony mamy do czynienia z  określonymi korzyściami, 
będącymi argumentami na rzecz CSR, z  drugiej zaś 
z określonymi, szeroko rozumianymi kosztami ewolucji 
od przedsiębiorstwa tradycyjnego (odpowiadającego 
wskazanemu poglądowi M. Friedmana) do przedsiębior-
stwa społecznie odpowiedzialnego (zgodnie z koncepcją 
CSR), będącymi z  kolei argumentami przeciwko CSR. 
W  ankiecie McKinseya (2006), skierowanej do czoło-
wych menedżerów w  4238 dużych korporacjach w  116 
krajach, na pytanie o  rolę biznesu w  społeczeństwie aż 
84% respondentów udzieliło odpowiedzi: generować wy-
soki zwrot od kapitału, ale jednocześnie przyczyniać się do 
szerszego dobra publicznego. Tylko 16% odpowiedziało: 
koncentrować się wyłącznie na zapewnieniu możliwie 
największych stóp zwrotu od kapitału dla inwestorów, ale 
z poszanowaniem wszelkiego prawa i regulacji.

Od przedsiębiorstwa tradycyjnego 
do społecznie odpowiedzialnego 
– argumenty za i przeciw CSR 

W ostatniej części artykułu spróbujemy zestawić 
i  krótko omówić najważniejsze argumenty, które 

uzasadniają, przynajmniej potencjalnie, możliwość stop-
niowej ewolucji w  kierunku przedsiębiorstwa (biznesu) 
społecznie odpowiedzialnego, ale też i te, które czynią taki 
kierunek ewolucji mniej prawdopodobnym. 
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Argumenty za CSR

A rgument pierwszy jest szczególnie ważny w  kontek-
ście siły ekonomicznej, wynikającej z  zajmowania 

dominującej czy bardzo silnej pozycji rynkowej przez duże 
przedsiębiorstwa, ale także i mniejszej skali, ale działające 
w określonych niszach rynkowych czy mające możliwości 
bezpośredniego oddziaływania na rynek ze względu na 
przewagi lokalizacyjne czy specyfikę oferowanych dóbr 
i usług (ten ostatni przypadek to sytuacja tzw. konkurencji 
monopolistycznej). Społeczna odpowiedzialność firmy im-
plikuje we wszystkich powyższych przypadkach „tempero-
wanie” pokusy nadużycia (moral hazard), wynikającej z siły 
rynkowej, oznacza też zwiększanie rzeczywistego zakresu 
występowania „suwerenności konsumenta”, ograniczanie 
zaś zakresu występowania rynków charakteryzujących się 

„suwerennością producenta”.
Argument drugi wydaje się być szczególnie istotny 

w kontekście wielkiego zakresu regulacji publicznej w kra-
jach wysokorozwiniętych, regulacji, której nadrzędnym ce-
lem jest – przy tak zwanym ujęciu normatywnym – dążenie 
do wzrostu dobrobytu społecznego poprzez ograniczanie 
zakresu występowania błędów rynku, a  także poprzez 
zmniejszanie skali występowania ekonomicznie i  społecz-
nie negatywnych skutków tychże błędów. Działanie przed-
siębiorstw zgodne z zasadami CSR może oznaczać zarówno 
efektywniejsze, jak i kosztowo tańsze osiąganie tych celów, 
a także przeciwdziałać sytuacjom – opisywanym w różnych 
alternatywnych modelach regulacji – że regulacja to swoista 
gra ekonomiczna, której beneficjentami stają się głównie 
same przedsiębiorstwa i organy (ludzie w nich zatrudnieni) 
stanowiące oraz egzekwujące przestrzeganie regulacyjnych 
standardów, nakazów, zakazów, pozwoleń itp. 

Argument trzeci odwołuje się przede wszystkim do faktu, 
że działania firmy, które są „przyjazne” w wymiarze środo-
wiskowym i społecznym z jednej strony ograniczają koszty 
funkcjonowania. Może to mieć na przykład miejsce poprzez 
zmniejszanie danin publicznych ponoszonych w  związku 
z  zanieczyszczaniem środowiska, mniejsze koszty surow-
cowe i  energetyczne czy pozyskiwanie w  sposób trwały 
najwyżej kwalifikowanych, ale i lojalnych wobec firmy kadr. 
Działania te mogą z drugiej strony umacniać pozycję ryn-
kową. Może to zwłaszcza wynikać z działań środowiskowo 
przyjaznych, w  wymiarze tak produkowanych dóbr, jak 
i  stosowanych rozwiązań technologicznych, w sytuacji wy-
sokiej i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Z  podobnymi co powyżej czynnikami należy wiązać 
argument o wzroście wartości przedsiębiorstwa (czwarty). 
Dodatkowo należy tu wskazać na fakt, że w  firmach śro-
dowiskowo przyjaznych zmniejsza się ryzyko prawne i eko-
nomiczne związane z  nieprzestrzeganiem coraz bardziej 
rygorystycznych w  krajach wysokorozwiniętych regulacji 
środowiskowych. Po drugie, działania zgodne ze społecz-
nym wymiarem CSR będą w długim okresie sprzyjać sta-
bilizacji załogi, podwyższaniu kwalifikacji pracowników, 
przyciąganiu wysokokwalifikowanych (w  tym rzadkich 
czy szczególnie cennych dla przedsiębiorstwa) specjalistów 
oraz unikaniu napięć społecznych wraz z kosztami przez te 
napięcia generowanymi; na przykład wskutek strajków czy 
innych form niepokojów społecznych.

Argument piąty i ostatni ma podobny charakter co drugi 
spośród nich. W tym przypadku chodzi przede wszystkim 
o to, że aktywności firmy związane z wymiarem społecznym 
CSR zmniejszają potrzebę, a  w  istocie zmniejszają zakres 
tak zwanej regulacji społecznej, czyli związanej z  zapew-
nieniem właściwych warunków bezpieczeństwa i  higieny 
pracy oraz zdrowia, indywidualnego i publicznego. Mogą 
więc skutkować także obniżeniem publicznych kosztów 
realizacji celów przyjmowanych w tych dziedzinach przez 
władze państwowe i  samorządowe, a  także przyczynić się 
do tego, iż związane z  tymi celami potrzeby będą lepiej 
rozpoznane i  adresowane. Na zasadzie pewnego „kontra-
punktu” trzeba jednak zauważyć, iż naturalne – wynikające 
zarówno z indywidualnej strategii CSR firm oraz z ich róż-
nych możliwości finansowych – zróżnicowanie aktywności 
firm może skutkować znaczną dyferencjacją podmiotów 
gospodarczych w  rozpatrywanym zakresie, a  to z  kolei 
skutkować eskalacją stosownych roszczeń pracowniczych. 

Argumenty przeciw CSR

A rgument pierwszy ma przede wszystkim wymiar 
krótkookresowy. Jego znaczenie –  przynajmniej teo-

retyczne – wyraźnie się zmniejsza, zwłaszcza w kontekście 
trzeciego i czwartego argumentu „za CSR”. Można również 
go postrzegać w ten sposób, że firma, która osiąga wysokie 
zyski, będzie w stanie wyżej wynagradzać swych pracow-
ników, co może stać się swoistym substytutem zwiększo-
nych wydatków ponoszonych w  związku ze społecznym 
wymiarem CSR. Jednak ten punkt widzenia trudno byłoby 
zastosować w odniesieniu do tej części wymiaru społecz-
nego, CSR, który dotyczy kształtowania przyjaznych relacji 
z  najbliższym otoczeniem, wkładu w  lokalny rozwój, po-

Tab. 1. Najważniejsze argumenty za i przeciw CSR − podsumowanie

Argumenty za CSR Argumenty przeciw CSR

1. Równoważy siłę przedsiębiorstw z jego odpowiedzialnością 
2. Zmniejsza zakres regulacji publicznej (rządowej)
3. Sprzyja osiąganiu zysków w długim okresie
4. Zwiększa wartość przedsiębiorstwa i poprawia jego reputację
5. Koryguje problemy społeczne generowane przez prywatny biznes

1. Obniża efektywność ekonomiczną i zyski
2. Powoduje nierówności kosztowe między konkurującymi firmami
3. Generuje ukryte koszty przenoszone na interesariuszy 
4. Wymaga umiejętności kwalifikacji, które nie występują 

w prywatnych przedsiębiorstwach
5. Przenosi odpowiedzialność z jednostek na organizację 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Weber, Lawrence, 2008, s. 50)
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prawę jakości środowiska w bezpośrednim otoczeniu czy 
w obszarze oddziaływania firmy na tę jakość itp. 

Argument drugi jest istotny, gdyż zróżnicowanie 
aktywności czy zaangażowania firm w  zakresie CSR, 
względnie nawet całkowity i  programowy brak takiej 
aktywności, może rzeczywiście wpływać –  zwłaszcza 
w  krótkim okresie –  na zróżnicowanie kosztów, a  więc 
i rentowności. Podobnie jednak jak poprzednio argument 
ten wydaje się mieć mniejsze znaczenie w  perspektywie 
długookresowej, w  której prospołeczne i  prośrodowisko-
we działania związane ze strategią CSR będą z  dużym 
prawdopodobieństwem rekompensować te negatywne 
skutki krótkookresowe poprzez poprawę wizerunku 
i wzrost wartości przedsiębiorstwa, a także oszczędności 
kosztowe, w tym zwłaszcza związane z działaniami środo-
wiskowo przyjaznymi. 

O ile argumenty trzeci i czwarty „przeciw CSR” wydają 
się być dość oczywiste i jako takie nie wymagają komen-
tarza, o tyle argument piąty trzeba uznać za istotny, gdyż 
nawiązuje on do „odwiecznego” sporu występującego 
w literaturze z zakresu etyki biznesu i CSR. Chodzi mia-
nowicie o to, czy i w jakim zakresie argumenty dotyczące 
potrzeby przestrzegania norm etycznych, czy wartości 
i działania postulowane w ramach CSR, można odnosić do 
organizacji gospodarczych, czy nie są to normy i wartości, 
których adresatem powinny być określone osoby: właści-
ciele, menedżerowie czy regulatorzy (znowu pojmowani 
jako osoby, a nie urzędy czy instytucje), odpowiedzialni 
za kształtowanie relacji między przedsiębiorstwami a ich 
bliższym i  dalszym otoczeniem czy też między przed-
siębiorcami a  ich interesariuszami. Nie próbując w  tym 
miejscu odnosić się do tych fundamentalnych pytań (wy-
magałoby to bowiem analizy daleko wykraczającej poza 
ograniczone ramy objętościowe tego artykułu), ograniczę 
się do następującej odpowiedzi. Być może rozwiązaniem 
jest tutaj swoiste podejście eklektyczne. Polegałoby ono na 
tym, w szczególności w dużych firmach, w których mamy 
do czynienia z  daleko posuniętym rozdzieleniem zarzą-
dzania i  własności, a  więc i  odpowiedzialności, że obok 
strategii CSR realizowanej na poziomie całej organizacji 
gospodarczej byłyby również definiowane w odniesieniu 
do zarządu i  czołowych menedżerów skonkretyzowane 
zadania wynikające z tej strategii (Adamczyk, 2009, s. 13 
i nast.). Dotyczyłyby one poszczególnych wymiarów i ob-
szarów CSR, wzbogacając czy rozszerzając zestaw „wskaź-
ników sukcesu” (Key Performance Indicators), od których 
realizacji w  określonej proporcji zależy wynagrodzenie 
kadry kierowniczej. 

Podsumowanie 

K oncepcja CSR łączy w sobie różne wymiary czy aspek-
ty krytyki koncepcji Homo Oeconomicus (łącznie 

z jej wszystkimi modyfikacjami czy rozwinięciami, jak na 
przykład koncepcja ograniczonej racjonalności H. Simo-
na), postrzeganej jako uniwersalna mikroekonomiczna 
podstawa definiowania istoty oraz celu działania firmy 
w warunkach gospodarki opartej na dominacji prywatnej 
własności i  rynkowym mechanizmie regulacji i  alokacji 

ograniczonych zasobów. Koncepcja CSR nawiązuje zatem 
w  wymiarze dotyczącym prywatnego przedsiębiorstwa 
do tych wszystkich koncepcji teoretycznych, które zwra-
cają uwagę na inne niż stricte biznesowe wymiary odpo-
wiedzialności społecznej właściciela, przedsiębiorcy czy 
menedżera: Homo Sustinens, Homo Empaticus czy Homo 
Cooperativus. W  ujęciu syntetycznym można też powie-
dzieć, iż koncepcja społecznie odpowiedzialnego przed-
siębiorstwa nawiązuje do trzech podstawowych wymiarów 
trwałości rozwoju, które są formułowane w teorii trwałego 
i  zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development): 
ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. W koncep-
cji CSR będą one postrzegane jako trzy wymiary odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa. 

W artykule podkreślono, iż dla postulowanej dzisiaj po-
wszechnie potrzeby przejścia do rozwoju trwałego i zrów-
noważonego, opartego na wiedzy, i inkluzywnego, a więc 
zmniejszającego zakres nierówności społecznych i  wy-
kluczenia społecznego, niezbędne są również rzeczywiste 
zmiany zachodzące na poziomie podmiotów mikroeko-
nomicznych, a więc i przedsiębiorstw. W tym kontekście 
koncepcja CSR nie może być pojmowana wyłącznie jako 
pewien normatywny model działania firmy. W  związku 
z  tym w  artykule podjęto próbę identyfikacji i  krótkiej 
analizy czynników czy uwarunkowań, które, bądź sprzy-
jają bądź też utrudniają implementację koncepcji CSR. 
Zwrócono zwłaszcza uwagę, iż w średnim i długim okresie 
można oczekiwać większej zgodności między dążeniem do 
realizacji tradycyjnie (zgodnie z  konwencjonalnym rozu-
mieniem racjonalności mikroekonomicznej) rozumianego 
celu działania przedsiębiorstwa –  maksymalizacja zysku 
czy wartości firmy dla właścicieli – a  innymi wymiarami 
społecznej odpowiedzialności prywatnego biznesu ze 
szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekologicznego.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Instytut Ekonomii
e-mail: boguslaw.fiedor@ue.wroc.pl

Przypis

1) Celem artykułu nie jest szczegółowa prezentacja koncepcji 
CSR, jej aspektów teoretycznych i praktyczno-implementacyj-
nych. Koncepcja ta ma już relatywnie obszerną także polską 
literaturę przedmiotu.
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Implementation of CSR Concept as a Premise of 
Company’s Sustainability and Its Market Success

Summary

The paper is an attempt at proving that the evolution from 
classical model of enterprise, based on the criteria of profit 
maximization and growth of enterprise’s market value, to-
wards a model of socially responsible firm (in understanding 
of the CSR concept) is both the premise of implementation 
of Sustainable Development concept and the sustainability of 
enterprise and its market success. For achieving the above 
mentioned research goal, the author focuses in the first place 
on identification of microeconomic foundation of the CSR 
concept, particularly referring it to alternative or critical in re-
lation to the Homo Oeconomicus model theoretical concepts; 
e.g. the model of Homo Sustinens (as applying, in particular, 
to ecological dimension of the Sustainable Development 
concept) or Homo Empaticus. In the final part of the paper 
the author attempts to identify and briefly discuss the factors 
which may be favorable for the evolution (transition) from 
classical model of enterprise to a model of socially responsi-
ble one, as well the factors which may hamper this evolution.

Keywords

Social Corporate Responsibility, Sustainable Development, 
Homo Oeconomicus, alternative models of microeconomic 
rationality
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