
 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 15, No. 2/2/2017

Jerzy Wąchol*
Jerzy Wąchol

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
a wielkie korporacje na rynku globalnym

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…

Wstęp
Współcześnie, w dobie globalizacji, społeczna odpowiedzialność przed-

siębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR), w dużej mierze zwią-
zana jest z rozwojem zrównoważonym i trwałym (sustainable development) 
oraz ochroną środowiska naturalnego. Jest to koncepcja, według której 
przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, 
a także relacje z grupami interesariuszy, już na etapie budowania strategii. 
Przykładowo J. Gustafson łączy rolę CSR w scalaniu koncepcji globalnego 
obywatelstwa ze zrównoważonym rozwojem oraz z troską o środowisko 
naturalne [Gustafson, 2007, s. 190].

Zmiany w środowisku naturalnym spowodowane przez człowieka 
są faktem. Choćby te zmiany spowodowane były przez człowieka tylko 
w 5% czy 10%, a reszta przez procesy naturalne (wulkany, trzęsienia ziemi, 
procesy geologiczne, wyziewy gazów z dna oceanów itp.), to jednak jest 
to dużo. Może to być wartość krytyczna do dalszych lawinowych zmian 
i życia społeczeństw na Ziemi.

Potrzebna jest więc odpowiedzialna działalność wielkich korporacji, 
przedsiębiorstw i władz państwowych dla rozwoju zrównoważonego 
i trwałego. Ważny jest tu obowiązujący system nadzoru korporacyjnego 
(corporate governance), uwzględniający interesy nie tylko właścicieli, mene-
dżerów, ale także wszelkich interesariuszy, w tym również interesy spo-
łeczne i ekologiczne. Maksymalizacja zysku i wartości przedsiębiorstwa 
nie może być jedynym celem.

Z uwagi na kurczące się zasoby naturalne należy ograniczać ich wydo-
bycie i szukać ekologicznych substytutów. Ograniczyć ilość odpadów 
szkodliwych dla przyrody i ludzi, zastosować recykling odpadów oraz 
odnawialne źródła energii na większą skalę. Ważne są tutaj także technolo-
gie energo- i materiałooszczędne. Zmiany w przyrodzie będą następować, 
jest to nieuniknione, chodzi jednak o to, by działalność przedsiębiorstw nie 
przyśpieszyła lawinowo tych zmian w przyrodzie jak katalizator.

Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia rozwoju CSR 
na tle procesów globalizacji i wielkich korporacji. Tematyka ta wymaga 
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pogłębienia z uwagi na zmiany technologiczne i w środowisku natural-
nym. Z wykorzystaniem zebranych materiałów literaturowych, obserwacji 
własnych, badań ankietowych i wywiadów, a także danych statystycznych 
podjęto próbę wskazania ważnej roli CSR oraz rozwoju zrównoważonego 
i trwałego w gospodarce globalnej.

1. Społeczna odpowiedzialność a rozwój wielkich korporacji 
i przedsiębiorstw

Zwykle społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa rozumiana jest 
jako zobowiązanie przedsiębiorstwa do zminimalizowania lub nawet 
wyeliminowania jakichkolwiek szkodliwych oddziaływań i zwiększe-
nie swoich długoterminowych korzystnych wpływów na społeczeństwo 
[Mohr, 1996, s. 48–49].

CSR uwzględniana powinna być już na etapie budowania strategii 
[Kapferer, 2012, s. 441–447], z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji 
i metod zarządzania [McNeil i inni, 2015, s. 135–219]. Ponadto społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa i korporacji musi odnosić się do roz-
woju zrównoważonego i trwałego oraz środowiska naturalnego, do zaan-
gażowania przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju ekonomicznego i etycznego, 
przy zachowaniu szacunku dla ludzi, narodów i społeczności lokalnych. 
Rodzi się jednak pytanie, na ile te zobowiązania społeczne i ekologiczne 
przedsiębiorstw i korporacji są dobrowolne, a na ile wg uwarunkowań 
ekonomicznych i prawa.

Przez rozwój rozumie się szeroki proces zmian, który prowadzi do pozy-
tywnych przemian w całej organizacji lub dotyczy tylko wybranych części 
tej organizacji. Prorozwojowa organizacja charakteryzuje się następującymi 
rodzajami przedsięwzięć: restrukturyzacją, rewitalizacją, wzrostem lub eks-
pansją, odrodzeniem lub schyłkiem [Machaczka, 1998, s. 14–16]. Ponadto 
każde przedsiębiorstwo składa się ze struktury organizacyjnej, zasobów 
ludzkich, członu kierowniczego, zasobów materialno-technicznych i celów, 
jakie chce realizować, oraz jest powiązana z otoczeniem [Peszko, 2002, 
s. 46]. Elementy te muszą się rozwijać w odpowiednich proporcjach dla 
dobra całej organizacji.

Z kolei tzw. cykl życia organizacji zakłada, że po narodzeniu, wzroście 
organizacji, dojrzałości i fazie schyłku następuje zawsze upadek organiza-
cji [Griffin, 2004, s. 330]. W miejsce upadłej organizacji, przedsiębiorstwa, 
korporacji może powstawać nowa, na bazie upadłej starej organizacji. 
Ogólnie znane i praktycznie przydatne są też fazy rozwoju organizacji wg 
Greinera [Lichtarski, 1999, s. 88].

Współcześnie dla rozwoju i sukcesu korporacji i przedsiębiorstw mniej-
szych konieczne jest stosowanie także tzw. nowoczesnych metod i technik 
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zarządzania [Brilman, 2002, s. 17–26], dobranych do danej sytuacji, takich 
jak: benchmarking, reengineering, outsourcing, lean management i lean 
manufacturing, franchising, organizacja ucząca się, TQM, kaizen, przed-
siębiorstwo sieciowe, organizacja wirtualna, techniki informatyczne, kom-
puteryzacja, automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie, zarządzanie 
projektami itp. Ważne jest także odpowiednie przechodzenie z orientacji 
funkcjonalnej do bardziej efektywnej współcześnie organizacji procesowej 
[Kunasz, 2010, s. 5].

Na globalnym rynku istotną rolę odgrywają obecnie wielkie korporacje. 
Dzieje się tak z uwagi na to, że wielkie korporacje mają często większe 
zasoby (finansowe, technologiczne, materialne, kadrowe, organizacyjne 
i marketingowe itp.) niż wiele mniejszych państw narodowych. Stąd ważne 
jest, jaki ład korporacyjny, nadzór korporacyjny tam istnieje, w ramach 
obowiązującego prawa i społecznego przyzwolenia. W teorii nadzoru 
nad działalnością spółek i korporacji według typologii wyróżnia się dla 
perspektywy sytuacyjnej: teorię zasobową, teorię interesariuszy, teorię 
agencji oraz teorię Stewarda [Peszko, 2006, s. 130–138].

Przez nadzór nad działalnością spółek zwykle rozumie się zbiór 
wewnętrznych i zewnętrznych elementów kontroli, które łagodzą konflikty 
interesów między akcjonariuszami a menedżerami, wynikający z oddzie-
lenia kontroli i własności. Wyróżnia się dwa podstawowe systemy nad-
zoru korporacyjnego: jednopoziomowy z radą dyrektorów (anglosaski) 
i dwupoziomowy, kontynentalno-japoński, z radą nadzorczą i zarządem. 
Corporate governance jest to system, za pomocą którego spółki są zarządzane 
i kontrolowane. Termin ten tłumaczy się zwykle jako nadzór właściciel-
ski, nadzór korporacyjny, władanie korporacyjne czy ład korporacyjny 
[Mesjasz, 2011, s. 16]. Ważna w nadzorze korporacyjnym jest rola nie tylko 
właścicieli, akcjonariuszy, ale także rola interesariuszy niebędących wła-
ścicielami spółki, ale mających żywotne interesy odnośnie do funkcjono-
wania spółki. Są to pracownicy, organizacje społeczne, instytucje lokalne 
i państwowe, dostawcy, odbiorcy, organizacje ekologiczne itp. Istotne też 
są tutaj kodeksy dobrych praktyk korporacyjnych na świecie, z uwagi 
na niedoskonałość regulatorów rynkowych i problemów agencji [Jeżak, 
2010, s. 255–261].

Wielkie korporacje posiadają na tyle duże aktywa, że przenikają do 
gospodarek narodowych, mając nawet pośredni wpływ na rządy tych 
państw, a poprzez wpływ medialny na społeczeństwo. Mogą wywołać 
pośrednio rozwój lub kryzysy lokalne, inwestując lub nie w danych rejo-
nach świata, powodując też wzrost zatrudnienia i bezrobocia, czy inne 
aspekty ekologiczne, technologiczne nieobojętne społecznie. Mogą one być 
pod kontrolą Skarbu Państwa wraz z regulacjami nadzoru korporacyjnego 
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i ważnymi uprawnieniami pracowników [Postuła, 2013, s. 190–202]. Korpo-
racje mogą być notowane na giełdzie lub nie. Jeśli są notowane na giełdzie, 
to istnieją tam mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych 
[Aluchna, 2007, s. 233–256].

Do 10 największych spółek publicznych na świecie, ze względu na war-
tość rynkową, można zaliczyć: Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC) 198 mld $, China Construction Bank 162,8 mld $, The Agricultural 
Bank of China 152,7 mld $, Berkshire Hathaway (USA ubezpieczenia) 
360,1 mld $, JPMorgan Chase (USA bankowość) 234 mld $, Bank of China 
143 mld $, Wells Fargo (USA bankowość) 256 mld $, Apple 586 mld $, 
ExxonMobil (USA energetyka) 363,3 mld $, Toyota Motor (Japonia moto-
ryzacja) 177 mld $ [www.forbes.pl, 2016].

Są to więc głównie spółki z branży bankowej, motoryzacyjnej, energe-
tycznej i IT. Dominują chińskie banki, pomimo znacznego spowolnienia 
gospodarczego w Chinach. Obecnie dynamika PKB Chin to ok. 6–7% – 
nadal wysoka, ale w poprzednich latach wynosiła nawet ponad 10–20%. 
Wartości rynkowe tych spółek (jak np. Apple 586 mld $) są często dużo 
większe od PKB mniejszych krajów narodowych (jak np. Słowacja, Węgry, 
czy biedne kraje Afryki). Tablica 1 prezentuje dane społeczno-ekonomiczne 
w wybranych krajach świata.

Trudno tutaj oceniać rozwój gospodarczy, dobrobyt społeczny jedynie 
przez czynniki ekonomiczne. Przykładowo, wycięto las, drewno sprze-
dano, na tym miejscu postawiono zakład chemiczny zanieczyszczający 
powietrze i wodę. PKB wzrósł, bezrobocie zmniejszyło się, ale stan powie-
trza i wody znacznie się pogorszyły, zdrowie mieszkańców także. Ogól-
nie dobrostan społeczny niekoniecznie wzrósł, bo pomimo wysokiego 
relatywnie PKB per capita na głowę pieniądze nie trafiają w dużej mierze 
do pracowników, z uwagi na relatywnie niskie zarobki, jak np. w Polsce. 
A koszty leczenia związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego 
wzrosły, nie mówiąc już o rabunkowej eksploatacji surowców naturalnych. 
Stąd potrzeba rozwoju zrównoważonego i trwałego dla podniesienia wagi 
dobrostanu społecznego.
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Tablica 1. Dane społeczno-ekonomiczne w wybranych krajach świata 
w 2016 r.

Kraj/
Region

PKB
real

Dyna-
-mika
PKB

PKB 
per 

capita
PPP

Bezro-
bocie

Dług
zewn.

Rezerwy
walutowe
i w złocie

Wzrost
produkcji

przem.

mld $ % tys. $/
os. % mld $ mld $ %

Chiny 21.270,0 6,6 15,4 4,2 983,5 3.092,0 6,1
UE obecnie 19.180,0 1,9 37,0 9,6 – 750,0 1,5
USA 18.560,0 1,6 57,3 4,7 17.910,0 117,6 2,1
UE bez
W. Brytanii

16.392,1 1,9 36,1 10,1 – 620,4 1,6

Indie 8721,0 7,6 6,7 8,4 507,0 359,1 7,4
Japonia 4932,0 0,5 38,9 3,2 – – 0,5
Niemcy 3979,0 1,7 48,2 4,3 5.326,0 173,7 1,5
Rosja 3745,0 –0,8 26,1 8,2 514,8 365,5 0,7
Wielka 
Brytania

2788,0 1,8 42,5 5,1 8.126,0 129,6 0,3

Francja 2737,0 1,3 42,4 9,7 5.360,0 138,2 1,0
Brazylia 1770,0 –3,3 15,2 12,6 544,1 352,1 –3,0
Polska 1052,0 3,1 27,7 9,6 344,8 90,2 4,2
Czechy 350,9 2,5 33,2 5,6 128,9 78,6 2,8
Ukraina 349,8 1,5 8,2 10,0 127,7 16,0 2,0
Węgry 267,6 2,0 27,2 6,6 131,2 31,6 3,3
Słowacja 169,1 3,4 31,2 9,8 75,0 2,6 4,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Eurostat, 2017; CIA USA, 2017].

2. Badania empiryczne i obserwacje własne
W ankiecie i wywiadach z 2017 r. wypowiedziało się 25 menedżerów 

z województwa małopolskiego, z różnych przedsiębiorstw. Odpowiedzieli 
oni na pytania, co decyduje głównie o ich zachowaniach, czy są to czyn-
niki prawne (zakazy i kary), ekonomiczne (zyski, powiększenie wartości 
przedsiębiorstwa), społeczne (poszanowanie ludzi, zadowolenie i zdrowie, 
praca i spokój społeczny), ekologiczne (stan środowiska naturalnego, czyste 
powietrze, woda, brak zanieczyszczeń), czy technologiczne (tab. 2). Badania 
te są małe i niereprezentatywne, ale jednak rysuje się tu pewna tendencja, 
że najważniejsze czynniki to ekonomiczne i prawne. Dalej dopiero czynniki 
technologiczne i społeczne, a na końcu niestety ekologiczne.
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Tablica 2. Jakie czynniki decydują o zachowaniach menedżerów [w %]

Odpowiedzi
Czynniki

prawne eko-
nomiczne społeczne eko logiczne techno-

-logiczne
Tak 76 88 56 48 64
Raczej tak 24 8 44 36 32
Nie 0 4 0 16 4

Źródło: Opracowanie własne na przykładzie 25 ankiet i wywiadów od menedżerów 
z województwa małopolskiego w 2017 r.

W związku z takim podejściem menedżerów w wielu opracowaniach 
dotyczących otoczenia dalszego przedsiębiorstwa czynniki ekologiczne 
i środowisko naturalne nie są bezpośrednio uwzględniane. Są one bowiem 
zaliczane do czynników przede wszystkim prawnych. Prawo powinno 
regulować ochronę środowiska, a przedsiębiorstwa są od zarabiania 
i respektowania istniejącego prawa. Dobra wola menedżerów i przedsię-
biorców jest ważna dla ochrony środowiska, ale uwzględniać oni muszą 
przede wszystkim interesy ekonomiczne współwłaścicieli i akcjonariuszy, 
a także relacje społeczne w firmie.

Okazuje się też, że nie wszystkie firmy liczą na nowoczesne technologie, 
(które czasami są ryzykowne i zbyt drogie), ponieważ bazują na starym 
rzemiośle i tradycjach, co daje im przewagę konkurencyjną. Jakaś też część 
firm działa na pograniczu prawa, które zdaniem menedżerów hamuje ich 
działania. A społeczne czynniki, dobre relacje w firmie, spokój społeczny, 
dobra atmosfera są istotne dla wszystkich, przynajmniej w tych małych 
badaniach. Tylko dla niewielkiej części menedżerów czynniki ekonomiczne 
nie mają najważniejszego znaczenia, ważniejsze są czynniki społeczne 
i ekologiczne, jednak na czymś trzeba zarabiać, żeby firma mogła przetrwać 
i rozwijać się. Jak wynika z wcześniejszych badań, dbałość o środowisko 
zależy od finansów [Hłobił, 2008, s. 50–53].

Jeden z prezesów firmy badającej stan powietrza i sprzedającej czujniki 
smogowe oświadczył nawet, że dla nich najważniejsze jest zadowole-
nie społeczne z ich pracy oraz czyste powietrze. Nie przyjmowali nawet 
dobrowolnego wsparcia finansowego od osób prywatnych. A zarabiają 
na sprzedaży czujników i ich eksploatacji głównie dla miast i gmin. Ponadto 
firma chemiczna pod Krakowem stara się jak najmniej wyrzucać odpadów 
i ścieków, z uwagi nie tyle na uwarunkowania prawne (byłoby to jeszcze 
zgodne z prawem), co bardziej na uwarunkowania ekonomiczne, ponieważ 
wszystkie substancje chemiczne są drogie, więc warto je odzyskać w naj-
większym stopniu, oraz sprzedawać, a nie wyrzucać i płacić za odpady 
i ścieki przemysłowe. Jest to też społecznie dobrze odbierane.
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Zatem ochronę środowiska zalicza się często do uregulowań praw-
nych [Poskrobko, 2012, s. 38–53], jak np. ustawę antysmogową, ponieważ 
dobrowolna ochrona środowiska nie zawsze dobrze funkcjonuje, z uwagi 
na krótkowzroczne zyski.

Istotna jest tutaj edukacja społeczna i uświadomienie społeczeństwu 
o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, 
nawet w danej lokalizacji, danym rejonie miasta, ulicy, dzielnicy czy wsi. 
Służy temu po części projekt firmy Airly, założonej przez absolwentów 
AGH-Kraków. Setki czujników rozmieszczone w całej Polsce (najwięcej 
w Krakowie i na południu Polski, ale są już w Trójmieście i Szczecinie) 
pracują bez przerwy, wykrywając słynne pyły PM2.5 i PM10, oraz podając 
wspólny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza CAQI (Common Air Quality 
Index). Wyniki są podawane na stronie www.map.airly.eu na bieżąco, 
co godzinę. Jest też analiza i wykres za ostatnie 24 godziny, dla każdego 
czujnika w danej lokalizacji. Ideą firmy jest, aby tanie czujniki, podłączone 
do Internetu, były rozmieszczone co 1 km w całej Polsce, w bardziej zalud-
nionych obszarach. Dzięki temu uzyskuje się dokładność pomiarów przez 
interpolacje nawet do metrów, z wykryciem ewentualnego głównego truci-
ciela. Istnieje także aplikacja mobilna na smartfony. Według opisu wielkości 
CAQI wiadomo, kiedy można pracować, trenować (np. w ciągu letniego 
dnia), a kiedy należy szczelnie zamykać domy i mieszkania (np. wieczo-
rami i nocą, zwłaszcza w zimie). Zapylenie zimą 2017 r., głównie wie-
czorami, było w wielu miejscowościach pod Krakowem nawet większe 
niż w centrum Krakowa czy dzielnicy Nowa Huta. Porównywalne także 
z miastami chińskimi (wskaźnik CAQI powyżej 100). Stało się to przede 
wszystkim przez wysoką emisję z domów jednorodzinnych, opalanych 
złym paliwem i wykorzystujących stare piece. W miastach i zakładach 
przemysłowych, dzięki lepszym piecom i elektrofiltrom, emisja tych pyłów 
była mniejsza.

Spowodowało to szok, niedowierzanie i interakcję społeczną wielu 
mieszkańców podkrakowskich wsi i gmin, że mają powietrze gorsze 
ze względu na pyły PM2.5 i PM10, niż w centrum Krakowa czy Nowej 
Hucie. Z tego powodu odbyło się w 2017 r. wiele spotkań wiejskich i gmin-
nych w tej sprawie. Część mieszkańców Krakowa zainwestowała we wła-
sny dom i przeprowadziła się na wieś, do miejscowości podkrakowskich, 
licząc też na lepsze powietrze. Jednak zabudowa przez firmy developerskie 
domami jednorodzinnymi wzrosła, nieporównywalnie z czasami PRL. 
Każdy dom posiada komin, zwykle prosty tani piec, i emituje spaliny, 
a część mieszkańców paliła nawet śmieciami, za co grożą kary. W Krakowie 
od 2018 r. ma być zakaz palenia węglem, drewnem i wymiana pieców. Nad 
podobnymi rozwiązaniami zgodnymi z prawem zastanawiają się też inne 
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gminy (nawet z wykorzystaniem małych elektrofiltrów kominowych), pod 
naciskiem społecznym stron.

3. Rozwój zrównoważony i trwały w ramach społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo z uwagi na rozwój zrównoważony i trwały powinno 
uwzględniać nie tylko wartości ekonomiczne, ale także wartości społeczne 
i ekologiczne, co prezentuje rysunek 1. A w ramach ekonomii i przewagi 
konkurencyjnej konieczne są nowe technologie. Wszystkie te elementy są 
powiązane ze sobą i powinny być monitorowane przez instytucje państwa 
i prawo.

Rysunek 1. Przedsiębiorstwo zrównoważone i trwałe 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Toczyski, 2004, s. 15–21].

Przedsiębiorstwo zrównoważone powinno dostarczać trwałą i zrów-
noważoną wartość (ekonomiczną, ekologiczną i społeczną). Oznacza to, 
że ma ono działać nie tylko w interesie swoich właścicieli i klientów, ale 
także powinno uwzględniać pozostałych zainteresowanych jego dzia-
łalnością, w interesie społecznym i ekologicznym w ramach przyjętych 
wartości i norm, dla rozwoju zrównoważonego i trwałego [Wąchol, 2016, 
s. 295–310]. Jednak interesy poszczególnych stron mogą być sprzeczne, 
przynajmniej tymczasowo.

Określenie biznesu zrównoważonego oznacza wzrost nie tylko wartości 
ekonomicznej firmy dla akcjonariuszy czy udziałowców, ale również dla 
wszelkich interesariuszy, także społecznych, oraz zachowanie dobrego 
stanu środowiska naturalnego, ważnego dla przeżycia ludzi, zwierząt 
i roślin. Zrównoważony biznes wprowadza zmiany w postrzeganiu przed-
siębiorstw, celu, misji i roli organizacji gospodarczej w społeczeństwie 
i środowisku naturalnym. Nie wystarcza tu maksymalizacja zysku czy 
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wartości przedsiębiorstwa za wszelką cenę, kosztem społeczeństwa i śro-
dowiska naturalnego.

Wydaje się, że dla przeżycia na Ziemi konieczny jest rozwój zrówno-
ważony i trwały oraz uświadomienie społeczne i edukacja [Pollok, 2015, 
s. 13–15]. Ważne tu jest poszanowanie wartości ekologicznych jak i spo-
łecznych. W literaturze podaje się też zwiększoną konieczność kontroli 
społecznej nad spółką, korporacją [Rudolf, 2002, s. 112].

Należy dostosowywać stopniowo gospodarkę w danym regionie świata 
do wymaganych norm, np. emisji spalin, zanieczyszczeń, tak aby był 
możliwy okres przejściowy, dający szansę przystosowania się do nowych 
wymagań. Problemem są na świecie kraje, które nadal nie chcą przestrzegać 
norm ochrony środowiska przyjętych w międzynarodowych porozumie-
niach, np. w Kioto czy w Paryżu. Ostatnie deklaracje USA z 2017 r. mówią 
o wręcz wypowiedzeniu ustaleń z Paryża. Podobnie postępują Chiny oraz 
biedniejsze kraje świata. Jednak i tam możliwe jest coraz większe zrozu-
mienie dla ekologii. A wartości ekologiczne są ważne [Burchard-Dziu-
bińska, 1998, s. 55–74] i smogi w wielkich chińskich miastach zatruwają 
społeczeństwo.

Obecne wymagania UE odnośnie do ochrony środowiska [Muszyń-
ska, Mazur, 2014, s. 308–320] może są za wysokie, za drogie na tym eta-
pie wdrażania we wszystkich krajach UE. Wiele państw ościennych ich 
nie respektuje, a szkodliwa produkcja tam przeniesiona jest dużo tańsza. 
Zanieczyszczenia mogą jednak przybyć do UE z wiatrem i wodą. Ważne są 
więc działania na globalną skalę w zakresie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego.

Wartość odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa zrównowa-
żonego rozumiana jest w szerszej perspektywie, nie tylko ekonomicz-
nej, finansowej, ale także ekologicznej i społecznej [Kryński i inni, 2013, 
s. 68–83], które muszą być wykorzystane harmonijnie, w danym otoczeniu 
i warunkach. Jest to w okresie długoterminowym w interesie przedsię-
biorstw, biznesu, a nie tylko jego otoczenia.

Za miarę wzrostu rozwoju gospodarki uważany jest wzrost dynamiki 
PKB, nie uwzględnia on jednak wszystkich elementów, np. dotyczących 
negatywnych zmian w środowisku naturalnym, kosztów społecznych, 
zdrowia [Nierzwicki, 2006, s. 105–114]. Dlatego nie można brać pod uwagę 
jedynie PKB dla dobrostanu życia ludzi, nie uwzględniając wartości eko-
logicznych i społecznych.

Rozwój zrównoważony i trwały [Rogall, 2010, s. 10–35] odnosi się przede 
wszystkim do okresów dłuższych. Rozwój ten nie może być rabunkowy, 
tylko dla wybranych grup interesu, nieracjonalny, przynoszący wyczerpa-
nie i zniszczenie zasobów naturalnych. Chodzi tu bowiem o zaspokajanie 
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potrzeb nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń, jak również o dbałość 
o naturalne środowisko. Rozwój zrównoważony i trwały określa się też jako 
sposób eksploatacji zasobów naturalnych, realizacji inwestycji, tworzenia 
technologii, który będzie powiększał gospodarcze, przyrodnicze i spo-
łeczne podstawy zaspakajania potrzeb obecnych i przyszłych ludzkości 
[Piontek, 2002, s. 23–36].

Znany finansista George Soros twierdzi, że gdy jedynym celem dzia-
łań jest osiągnięcie sukcesu (ekonomicznego), to nic nie powstrzyma 
współdziałania biznesu przed zbyt dalekim zmianami i znalezieniem się 
w obszarze dalekim od równowagi. Zakładając, że obłuda jest nieodłącz-
nym elementem robienia interesów we współczesnym świecie [Soros, 1999, 
s. 15–26]. Potrzebne są tutaj, jak widać, uwarunkowania prawne, a nie tylko 
dobrowolne kodeksy korporacji i przedsiębiorstw.

Dynamiczny rozwój zrównoważony przedsiębiorstw musi kształtować 
się w ramach odpowiednio dobranych proporcji pomiędzy kapitałem 
ekonomicznym [Piketty, 2015, s. 293–330], przyrodniczym i społecznym 
i w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) [Łukasiewicz-
-Kamińska, 2011, s. 15–29]. Problem ten wymaga również większej spo-
łecznej kontroli nad nadzorem korporacyjny [Rudolf i inni, 2002, s. 30].

Jednak nie we wszystkich krajach na świecie możliwe jest wprowadza-
nie na większą skalę CSR i rozwoju zrównoważonego i trwałego, z realną 
odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, oraz z wysokimi normami 
ochrony środowiska, gdyż znacznie podraża to produkcję. Kraje biednej 
Afryki z PKB per capita na głowę poniżej 3 tys. dolarów jak Zambia nie mogą 
sobie na to pozwolić i chętnie importują technologie mniej ekologiczne 
(np. ciągniki z polskiego Ursusa).

Zakończenie
Rośnie waga i rola CSR dla prawidłowego rozwoju. Coraz większego 

znaczenia nabierają interakcje społeczeństwa i przedsiębiorstw. Racjo-
nalne stosowanie CSR może być impulsem do dalszego rozwoju oraz 
przynosić nowoczesne, zyskowne wyroby, które jednocześnie są przyja-
zne dla otoczenia społecznego i środowiska naturalnego [Kaźmierczak, 
2017, s. 233–234]. Wymaga ona szerszego uświadomienia w społeczeń-
stwie, ponieważ jest ona ważna teraz i dla pokoleń w przyszłości, dla życia 
ludzi, ekologii i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wielkich korporacji 
w gospodarce globalnej. Społeczna odpowiedzialność powinna być zapi-
sana w kodeksach dobrych praktyk, jak również usankcjonowana prawnie. 
A stosowanie CSR w korporacjach musi się też bardziej opłacać. Regulacje 
prawne muszą być jednak wyważone dla interesów różnych stron. Ważna 
dla stosowania CSR jest kontrola instytucji państwowych nad bankami 
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i wielkimi korporacjami poprzez regulacje prawne, ekonomię instytucjo-
nalną, nadzór korporacyjny i przez wykreowane organizacje społeczne.

Korporacje z uwagi na swoją wielkość, znaczenie ekonomiczne oraz 
zasoby materialne i zastosowanie nowych technologii oraz metody zarzą-
dzania odgrywają ważną rolę w stosowaniu CSR. Społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstw powinna być stosowana wraz z rozwojem zrówno-
ważonym i trwałym, dla zaspokojenia potrzeb i dobrostanu społeczeństwa. 
Konieczna jest większa edukacja dla CSR i dla rozwoju zrównoważonego, 
oraz większe stosowanie regulacji prawnych w tym zakresie. Uwzględ-
niając np. uchwaloną przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 
w dniu 22 października 2014 r. dyrektywę nr 2014/95/UE13, która nakłada 
obowiązek na wybrane podmioty sporządzania sprawozdań niefinanso-
wych. W szczególności w zakresie upowszechnienia CSR, którego nieod-
łącznym elementem jest raportowanie społeczne przez przedsiębiorstwa. 
Dotyczy to również banków, instytucji systemu finansowego i zaufania 
publicznego oraz ich oceny w zakresie stosowania CSR [Dąbrowski, Maj-
chrzak, 2016, s. 76–79).

Współczesna gospodarka stawia nowe wyzwania przed przedsiębior-
stwami i korporacjami, są one związane ze zmieniającym się otoczeniem, 
oraz ze stale wzrastającymi procesami globalizacji [Borowiecki, 2010, 
s. 17–28]. Przedsiębiorstwa muszą stosować nowoczesne koncepcje zarzą-
dzania oraz CSR w dobie obecnych procesów globalizacji.
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Streszczenie
Celem opracowania jest zaprezentowanie wielkiego znaczenia rozwoju CSR 

na tle procesów globalizacji i wielkich korporacji. Opracowanie przedstawia 
wagę i stosowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w warunkach 
współczesnej globalizacji. CSR powinno być stosowane razem z rozwojem zrów-
noważonym i trwałym. A wielkie korporacje z uwagi na swoje zasoby odgrywają 
w stosowaniu CSR dużą rolę. Nie wszystkie jednak kraje i przedsiębiorstwa zacho-
wują standardy ekologiczne i społeczne. W pogoni za krótkookresowym zyskiem 
prowadzą nieracjonalną, rabunkową gospodarkę. Na podstawie zebranych danych 
statystycznych, obserwacji i literatury wyciągnięto wnioski dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i rozwoju zrównoważonego. Potrzebne 
jest tu racjonalne prawo oraz nadzór korporacyjny i kodeksy dobrych praktyk.

Słowa kluczowe
CSR, rozwój zrównoważony i trwały, nadzór korporacyjny, globalizacja

Corporate social responsibility (CSR) in the global market (Summary)
The objective of article is to present the great importance of the development 

of CSR in the background processes of globalization and large corporations. 
The paper presented the importance and application of corporate social respon-
sibility (CSR) in the conditions of globalization. CSR should be used together 
with the development of sustainable development. And big corporations have 
important role in the application of CSR. However, not all countries and businesses 
retain the ecological and social standards, but in the pursuit of profit in a short 
period of time, enterprises have irrational economy. With the use of the collected 
descriptive data, literature, owns observations and statistical data, in the paper 
conducted the conclusions about CSR and sustainable development. There are 
needed a reasonable law and corporate governance and the codes of good practice.
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CSR, sustainable development, corporate governance, globalization




