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Wprowadzenie

Wśród badań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate 
Social Responsibility, CSR) można znaleźć bogaty materiał empiryczny i teoretyczny 
wyjaśniający narodziny i rozwój tej koncepcji. CSR pojawiło się w USA w odpowie-
dzi na pewne deficyty/luki instytucjonalne [5], których efektem był niedostatek dóbr 
i usług publicznych świadczonych przez rząd na rzecz obywateli. Początkowo pod 
pojęciem społecznej odpowiedzialności kryły się różnego rodzaju inwestycje pry-
watnych osób i przedsiębiorstw, które dobrowolnie oferowały społeczeństwu opiekę 
medyczną, edukację, biblioteki, szczątkowe systemy ochrony pracowniczej [18]. 
Dziś pod pojęciem CSR kryje się wiele różnych działań przedsiębiorstw dotyczących 
m.in.: praw pracowniczych, ochrony środowiska, praw człowieka, ochrony zdrowia, 
rozwoju państw Trzeciego Świata [20, 30]. Także zakres geograficzny występowania 
tego typu działań przez przedsiębiorstwa bardzo się rozszerzył – CSR rozprzestrze-
niło się z USA do wielu państw i regionów świata, zwłaszcza do Unii Europejskiej1.

Zasygnalizowane wyżej zmiany, zarówno w rozumieniu i zakresie CSR, jak 
i zmiany dotyczące roli i znaczenia przedsiębiorstw w społeczeństwie w ogóle, były 
następstwem różnych przemian społeczno-gospodarczych oraz prawno-instytucjo-
nalnych. Na przykład od kilku dekad obserwujemy coraz większe „rozmywanie się” 
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1 Prezentowane wyniki badań są następstwem uczestnictwa autora w projekcie IMPACT – Impact 
measurement and performance analysis of CSR, finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE (numer 
grantu: 244618). Autor składa podziękowania wszystkim partnerom za ich zaangażowanie oraz współpracę 
w trakcie realizacji projektu.
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jasnego podziału życia społeczno-gospodarczego na sferę publiczną i prywatną. Jest 
to następstwem postępującej globalizacji i liberalizacji życia gospodarczego [2, 6, 32]. 
Co więcej, keynesowski model państwa dobrobytu opartego na interwencji państwa 
jest systematycznie osłabiany [8]. W konsekwencji obserwujemy proces ograniczania 
roli państw na rzecz wzrostu roli i siły przedsiębiorstw, a w szczególności korporacji 
międzynarodowych. Te ostatnie stopniowo zaczynają przejmować pewne funkcje 
państwa, takie jak świadczenie dóbr publicznych [22], tradycyjnie przypisane rządom 
i ich agendom. Wskazane wyżej procesy pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć rosnące 
zaangażowanie przedsiębiorstw w CSR, lecz także sugerują, że możemy oczekiwać 
dalszych zmian w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu.

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jaka będzie przy-
szłość społecznej odpowiedzialności biznesu w Europie? Pytanie takie zostało zadane 
w ramach realizacji projektu IMPACT w latach 2012–2013 ponad 2700 ekspertom 
w całej UE, spośród których 508 wzięło udział w badaniu. 60% z nich uznało, że zna-
czenie CSR będzie rosło na najbliższej przyszłości. Niniejsza praca prezentuje również 
wyniki badań dotyczące roli różnych grup interesariuszy oraz polityk publicznych 
dotyczących CSR na jego przyszłe znaczenie. Wreszcie zostaną również przedsta-
wione wybrane trendy, które zdaniem ekspertów będą miały istotne znaczenie dla 
rozpowszechnienia CSR w badanych sektorach gospodarki.

1.  Społeczne, gospodarcze i instytucjonalne tło 
społecznej odpowiedzialności biznesu

W ciągu ostatnich lat obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania i zaangażowa-
nia przedsiębiorstw w działania określane mianem społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Również otoczenie, w którym przedsiębiorstwa funkcjonują, jest źródłem coraz 
silniejszej presji skłaniającej je do podejmowania działań ukierunkowanych na roz-
wiązywanie najbardziej palących współczesnych problemów, takich jak: bezrobocie, 
bieda, utrata bioróżnorodności, zmiany klimatu. W świetle najnowszych badań doty-
czących CSR zachowania przedsiębiorstw względem tych i innych problemów można 
wyjaśnić, analizując zmiany w otoczeniu instytucjonalnym, w którym one funkcjo-
nują [4, 28]. Otoczenie to zmieniło się istotnie w ciągu ostatnich dekad, co pocią-
gnęło za sobą również zmiany zachowań przedsiębiorstw, w tym tych określanych 
mianem CSR. Przede wszystkich „rozmyta” została granica między sferą publiczną 
a prywatną [2, 6, 32]. Wszechobecna globalizacja oraz systematyczne znoszenie barier 
w handlu międzynarodowym spowodowały gwałtowny wzrost przepływów finanso-
wych oraz inwestycji, co doprowadziło do niespotykanego wzrostu siły i znaczenia 
przedsiębiorstw, zwłaszcza korporacji międzynarodowych. W konsekwencji zmniej-
szyła się rola państw i ich rządów. Co więcej, powojenny model państwa dobrobytu 



73ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2017 (175)

O przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badań europejskich

(szczególnie w Europie Zachodniej) został również osłabiony przez wzrost neolibe-
ralizmu znajdującego odbicie w działaniach liberalizacyjnych oraz prywatyzacyjnych 
państw, dodatkowo usilnie promowanych przez Światową Organizację Handlu oraz 
Bank Światowy [8]. Podsumowując, można stwierdzić, że w ciągu ostatnich dekad 
krajobraz społeczno-gospodarczy oraz instytucjonalny zmienił się znacząco, co dopro-
wadziło do bezprecedensowego wzrostu siły korporacji, które nie są już wyłącznie 
„odbiorcą” porządku prawno-instytucjonalnego, ale coraz częściej same go kształ-
tują. Co więcej, przedsiębiorstwa coraz częściej przejmują pewne funkcje tradycyjnie 
przypisywane państwu, takie jak dostarczenie dóbr i usług publicznych [22].

Wyżej opisane procesy wydają się szczególnie widoczne w Europie, gdzie można 
obserwować przesuwanie się od modelu implicit CSR do explicit CSR [28]. Bardziej 
szczegółowo proces ten na przykładzie Niemiec opisuje Hiss [16]. Jej zdaniem zbu-
dowany w latach 50. i 60. model rozwoju społeczno-gospodarczego zaczął ulegać 
erozji w połowie lat 90. na skutek rosnącej integracji gospodarki światowej, liberali-
zacji rynków finansowych i postępującej deregulacji. W wyniku tego państwo zaczęło 
wycofywać się z zajmowanej dotąd roli wytwórcy i dystrybutora dóbr publicznych, 
natomiast coraz częściej rolę państwa zaczęły przejmować przedsiębiorstwa, podej-
mując działania w zakresie zabezpieczania praw pracowniczych, ustanawiania stan-
dardów środowiskowych w łańcuchach dostaw itd. [21]. Zatem słabnąca rola państwa 
przejawiająca się w erozji istniejących uwarunkowań instytucjonalnych „wpycha” 
społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, a model CSR przesuwa się od implicit 
CSR do explicit CSR [28].

Rosnące oczekiwania dotyczące społecznie odpowiedzialnych zachowań przed-
siębiorstw są również widoczne na poziomie ponadnarodowym. Różnego rodzaju 
organizacje międzynarodowe, takie jak: EU, ILO, OECD, podejmują usilne działania, 
by zachęcić podmioty gospodarcze do zaangażowania w CSR [10, 13]. Przekłada się 
to dalej na strategie oraz polityki CSR podejmowane przez państwa członkowskie 
UE, które mają promować społeczną odpowiedzialność biznesu [35]. Procesy te nie 
umknęły również uwadze badaczy z zakresu organizacji i zarządzania, szczególnie 
tych skupiających się na CSR [34, 23, 19].

W świetle przedstawionych wyżej procesów i zmian zachodzących w otoczeniu 
społecznym, gospodarczym oraz instytucjonalnym przedsiębiorstw można zadać 
kilka ważnych pytań poznawczych:
1. Jakie będzie znaczenie CSR w najbliższej przyszłości?
2. Które grupy interesariuszy będą miały największy wpływ na rozpowszechnianie 

CSR?
3. Które z polityk i instrumentów CSR podejmowanych przez rządy państw będą 

miały największe znaczenie dla rozpowszechniania CSR?
4. Jakie inne trendy gospodarcze i społeczne w wybranych sektorach gospodarki 

będą miały wpływ na wzrost znaczenia CSR?
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2. Metody badań oraz materiały źródłowe

Aby odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania badawcze, została wybrana 
metoda delficka. Jest to metoda znana od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to po raz 
pierwszy została zastosowana jako narzędzie prognostyczne przez T. J. Gordona 
i O. Helmera w RAND Corporation w USA. Jej podstawowym wyróżnikiem jest to, 
że celem badania jest dojście do wspólnego stanowiska ekspertów pomimo sprzecz-
nych opinii na określony temat [24, 7]. Tradycyjnie metoda ta polega na uzyskaniu 
odpowiedzi od wyselekcjonowanych ekspertów na drodze dwóch lub więcej serii 
pytań (osobistych, telefonicznych, ankietowych itp.). Po każdej rundzie odpowiedzi 
są analizowane przez badacza, który wysuwa pewne wnioski, a następnie zwraca się 
do tych samych ekspertów z prośbą o opinie na temat wyciągniętych wniosków [26, 
25]. Od czasu gdy metoda delficka po raz pierwszy została zastosowana do progno-
zowania pewnych zdarzeń i procesów, rozwinęło się wiele jej odmian różniących się 
w pewnych aspektach od oryginalnej metody delfickiej [24, 25, 3]. Do niewątpliwych 
zalet metody należą m.in.: niezależność i anonimowość opinii prezentowanych przez 
ekspertów, unikanie dominujących osobowości, statystyczne opracowanie wyników 
oraz uzgadnianie i sumowanie opinii kompetentnych osób [25, 7]. Metoda delficka 
była już wcześniej stosowana do badania różnych aspektów CSR [17, 27].

Badanie składało się z trzech rund pytań: badania fokusowego oraz dwóch rund 
badania ankietowego. Pierwszą rundę stanowiło badanie fokusowe przeprowadzone 
w 6–8 osobowych grupach ekspertów z zakresu CSR, strategii przedsiębiorstw, zarzą-
dzania przedsiębiorstw itd. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele biznesu, nauki, 
jak i organizacji pozarządowych. Ta część badania została potraktowana jako pierw-
szy etap badania delfickiego służący sformułowaniu problemów badawczych, które 
zostały zweryfikowane na kolejnym etapie, tj. w trakcie badania ankietowego (druga 
runda). Na tym etapie pytania dotyczące przyszłości CSR miały charakter zamknięty. 
Eksperci otrzymali możliwość wyboru jednej z zaproponowanych odpowiedzi, nato-
miast w wybranych przypadkach otrzymali możliwość dodania własnego uzasadnie-
nia odpowiedzi, które były następnie analizowane osobno przez trzech badaczy za 
pomocą technik zawartości tekstu [31]. Odpowiedzi na pytania zamknięte były ana-
lizowane za pomocą prostych technik statystycznych (średnia, częstość). Dodatkowo 
zostały zebrane informacje o ekspertach dotyczące kraju ich pochodzenia, sektora 
gospodarki oraz rodzaju organizacji, w której pracują. Te informacje zostały potem 
wykorzystane dla porównania odpowiedzi w zależności od ich cech demograficznych.

Pierwsze z pytań zadanych ekspertom brzmiało: „Jakie będzie znaczenie CSR 
w ciągu najbliższych pięciu lat?”. (Możliwe odpowiedzi: znaczenie wzrośnie, znacze-
nie nie zmieni się, znaczenie zmaleje). Eksperci zostali również poproszeni o uza-
sadnienie swojej odpowiedzi.
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Kolejne pytanie dotyczyło roli interesariuszy i brzmiało: „Jak ocenia Pan/Pani 
wpływ wymienionych interesariuszy na rozpowszechnienie się CSR w … sektorze?”. 
Eksperci zostali poproszeni, aby ocenić znaczenie wskazanych grup interesariuszy za 
pomocą 5-stopniowej skali Likerta (gdzie 1 oznaczało niskie prawdopodobieństwo, a 5 
– wysokie). W oparciu o istniejąca literaturę do badania wybrano następujące grupy 
interesariuszy: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, konkurentów, konsu-
mentów, pracowników, dostawców, nabywców, przedsiębiorstwa z innych sektorów, 
sektorowe organizacje biznesowe, związki zawodowe oraz sieci CSR [m.in.: 9, 12].

Kolejne pytanie dotyczyło roli różnego rodzaju polityk i instrumentów wdrażanych 
przez rządy państw UE w celu rozpowszechnienia CSR. Brzmiało ono: „Jak ocenia 
Pan/Pani wpływ wymienionych polityk i instrumentów CSR na rozpowszechnianie 
CSR w … sektorze?”. Zastosowana skala była identyczna jak opisano wyżej. Polityki 
i instrumenty CSR wybrano na podstawie prac Steuera [35] oraz Foxa i innych [11].

Wreszcie ostatnie pytania dotyczyły przyszłych trendów, które będą miały istotne 
znaczenie w wybranych sektorach gospodarki, oraz ich wpływu na CSR. Zostały 
zadane dwa pytania, z których pierwsze miało ocenić prawdopodobieństwo wystą-
pienia trendu („Jak Pan/Pani ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia następujących 
trendów w sektorze ….?”), a drugie wpływ tego trendu na znaczenie CSR w sektorze 
(„Czy trend ten spowoduje spadek, wzrost, czy nie będzie miał wpływu na znaczenie 
CSR w sektorze…?”). W przypadku pierwszego pytania wykorzystano 5-stopniową 
skalę, gdzie 1 oznaczało niskie prawdopodobieństwo, a 5 – wysokie. Przy drugim 
pytaniu eksperci zostali poproszeni o zaznaczenie jednej z trzech możliwych odpo-
wiedzi: wzrost (5), spadek (1), bez zmian (3). Trendy, o które zostali zapytani eksperci, 
zostały wybrane na podstawie analizy literatury dotyczącej poszczególnych sekto-
rów oraz wyników prac grup fokusowych. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną 
objętość artykułu nie jest możliwe przywołanie wszystkich pozycji literatury, które 
zostały wykorzystane do identyfikacji weryfikowanych trendów.

Pierwsza runda badania ankietowego (tj. druga runda badania w ogóle) miała 
miejsce między czerwcem 2012 r. a wrześniem 2013 r. Część zagadnień została roz-
strzygnięta w tej rundzie badania i nie była kontynuowana w kolejnej. Jednym z takich 
zagadnień była właśnie przyszłość CSR. Kwestionariusz ankiety został wysłany do 
ponad 2700 ekspertów reprezentujących wymienione wyżej sektory gospodarki we 
wszystkich krajach UE oraz Szwajcarii i Norwegii. Do udziału w badaniu zostali zapro-
szeni przedstawiciele trzech grup ekspertów: przedstawiciele biznesu, naukowcy oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Taki dobór ekspertów był uwarunkowany 
chęcią uzyskania szerokiego i zbalansowanego obrazu badanych zagadnień, w tym 
przyszłości CSR. Kryterium doboru ekspertów była ich dotychczasowa specjalizacja 
i doświadczenie w zakresie m.in.: CSR, zrównoważonego rozwoju, zarządzania i zarzą-
dzania strategicznego, konkurencyjności itp. Przedstawiciele biznesu zostali wybrani 
w oparciu o bazę danych AMADEUS. We wszystkich badanych państwach i sektorach 
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wybranych zostało 300 największych przedsiębiorstw, a następnie wśród nich drogą 
mailową lub telefoniczną poszukiwano i zaproszono do badania menadżerów speł-
niających ww. kryteria specjalizacji i doświadczenia. Aby wybrana próba ekspertów 
biznesowych odzwierciedlała faktyczną strukturę gospodarczą analizowanych sek-
torów w UE (oraz Szwajcarii i Norwegii), została wykorzystana wartość dodana kra-
jowych sektorów w wartości całego sektora UE (mierzona przez Eurostat). Oprócz 
menadżerów do badania zostali także zaproszeni przedstawiciele firm konsultingo-
wych specjalizujących się w wybranych sektorach gospodarki oraz przedstawiciele 
organizacji biznesowych krajowych i ogólnoeuropejskich.

Pozostali eksperci, którzy uczestniczyli w badaniu, należeli do dwóch grup: orga-
nizacji pozarządowych lub instytucji naukowo-badawczych. Ci pierwsi byli człon-
kami m.in.: Global Reporting Initiative, Global Compact, krajowych i europejskich 
związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodo-
wych (np. ILO). Akademicy zostali wybrani na podstawie ich dorobku naukowego 
dotyczącego przedmiotu badania, zweryfikowanego na podstawie ich dotychczaso-
wych publikacji na temat m.in.: wybranych sektorów gospodarki, CSR, zrównowa-
żonego rozwoju. Dokonano tego przez wyszukiwanie ich w bazie danych SCOPUS 
za pomocą słów kluczowych, którymi były ww. zagadnienia. Spośród wszystkich 
ekspertów, do których została skierowana ankieta, w pełni i poprawnie wypełnioną 
odesłało 508 osób. Do badania ankietowego wykorzystano LimeSurvey, tj. darmową 
aplikację sieciową służącą do tworzenia, przeprowadzania oraz analizowania badań 
ankietowych. Badanie objęło pięć sektorów gospodarki, takich jak: przemysł samo-
chodowy (D29), budownictwo (F41, F43), sektor informacji i komunikacji (D26, J 61, 
J62, J63), handel detaliczny (G47.1, G47.2, G47.4, G47.7.1) oraz przemysł tekstylny 
(D 14). Sektory zostały zdefiniowane i wybrane zgodnie ze statystyczną klasyfikacją 
działalności gospodarczych w Unii Europejskiej NACE Revision 2.

Ze względu na to, że niektóre z krajów były reprezentowane niezbyt licznie (choćby 
ze względu na niewielkie rozmiary kraju oraz niewielki udział wybranych sektorów 
w tworzeniu wartości dodanej), wszystkie państwa zostały podzielone na makroregiony 
w myśl pracy Amable [1], który wydzielił następujące typy kapitalizmu w Europie: 
kraje anglosaskie, kraje skandynawskie, kraje morza śródziemnego, kraje centralne 
oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród otrzymanych odpowiedzi regiony 
te były reprezentowane przez odpowiednio: 77, 60, 96, 204 oraz 71. Dodatkowo eks-
perci zostali podzieleni według ich przynależności do różnych rodzajów organizacji, 
a mianowicie: biznes (234), interesariusze (73) oraz badacze (201). Odbyła się rów-
nież kolejna rudna badania ankietowego, w której uczestniczyło 545 ekspertów, ale 
jego wyniki nie są istotne z punktu widzenia niniejszego artykułu, który prezentuje 
jedynie wybrane elementy całego badania. Warto również nadmienić, że badanie 
odbyło się w języku angielskim.
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3. Wyniki badań

Ze względu na ograniczoną dopuszczalną objętość artykułu poniżej zostaną przed-
stawione jedynie najważniejsze wyniki badania dotyczące przyszłości CSR.

W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że rola CSR w UE będzie 
rosła – 60% spośród 508 ekspertów udzieliło takiej odpowiedzi. Zaledwie 36% uznało, 
że znaczenie CSR będzie spadać, natomiast 4% uznało, że jego znaczenie nie ulegnie 
zmianie. Pośród przyczyn wzrostu roli CSR w przyszłości eksperci wymieniali naj-
częściej: wzrost presji konkurencyjnej, oczekiwania konsumentów, rosnące problemy 
społeczne i środowiskowe, rosnącą świadomość społeczną, przyczyny polityczne, 
wzrost etycznych i odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw, rosnące oczekiwa-
nia pracowników, presję ze strony regulacji prawnych oraz globalizacje i swobodny 
przepływ informacji. Ci, którzy przewidywali spadek znaczenia CSR, podkreślali 
także: wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego, brak wpływu CSR na konku-
rencyjność przedsiębiorstw, dominującą rolę regulacji prawnych w rozwiązywaniu 
problemów społecznych i środowiskowych oraz symboliczne znaczenie CSR wyłącz-
nie jako narzędzia marketingowego.

Porównanie odpowiedzi uzyskanych od ekspertów z poszczególnych sektorów, 
regionów Europy oraz grup respondentów reprezentujących różne kategorie orga-
nizacyjne nie wykazały wielu różnic (por. rysunek 1). Warto zwrócić uwagę, że 
eksperci reprezentujący sektor handlu detalicznego byli najbardziej optymistycz-
nie nastawieni wobec przyszłości CSR w ich sektorze. Na drugim końcu znalazł się 
sektor budowlany. Porównując odpowiedzi uzyskane z poszczególnych regionów 
Europy, na uwagę zwraca fakt, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zaled-
wie nieco ponad 40% ekspertów uznało, że rola CSR w ich krajach wzrośnie, pod-
czas gdy odsetek ten był znacznie wyższy w pozostałych regionach. Zauważalna jest 
również różnica między odpowiedziami badaczy i interesariuszy a odpowiedziami 
ekspertów pracujących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu. Ci ostatni najczęściej 
wskazywali wzrost roli CSR w przyszłości. Najmniej optymistyczni byli pod tym 
względem interesariusze, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wśród nich 
byli m.in. członkowie związków zawodowych oraz organizacji ekologicznych, którzy 
są dość sceptyczni w odniesieniu do CSR i rosnącej roli przedsiębiorstw w porządku 
społecznym, gospodarczym i politycznym.

Kolejne pytanie miało na celu wyjaśnienie, którzy interesariusze będą mieli naj-
większy wpływ na rozpowszechnianie się CSR wśród przedsiębiorstw w przyszłości. 
Wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 2. W świetle odpowiedzi uzyskanych 
od ekspertów z całej Europy interesariuszami, którzy będą mieli największy wpływ 
na wzrost popularności społecznej odpowiedzialności biznesu, będą konkuren-
cyjne przedsiębiorstwa, odbiorcy oraz konsumenci. Będzie również zauważalna 
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rola instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych (NGOs). Stosunkowo 
najmniejszy wpływ będą mieli dostawcy, przedsiębiorstwa z innych sektorów oraz 
związki zawodowe.

Rysunek 1. Oczekiwane przyszłe znaczenie CSR
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Źródło: opracowanie własne.

Bardziej szczegółowa analiza nie wykazała wielu różnic w odpowiedziach pomię-
dzy ekspertami z różnych sektorów. Ciekawe jest, że eksperci z sektora informacji 
i komunikacji, handlu oraz tekstylnego przypisywali wyższą (niż pozostali eksperci) 
rolę organizacjom pozarządowym. Jednym z możliwych wyjaśnień tego faktu może 
być to, że sektory te mają szczególny wpływ na kraje rozwijające się, ponieważ więk-
szość ich produkcji jest zlokalizowana właśnie tam. Przedsiębiorstwa te są często 
monitorowane przez międzynarodowe organizacje pozarządowe w następstwie czę-
stego łamania praw pracowniczych, praw człowieka i norm środowiskowych przez 
te przedsiębiorstwa. Co więcej, NGOs, monitorując działalność przedsiębiorstw w kra-
jach rozwijających się, częstokroć wypełniają lukę w postaci braku odpowiednich 
regulacji prawnych w tych krajach, dotyczących ochrony praw pracowników, praw 
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człowieka, ochrony środowiska itd. Porównując odpowiedzi ekspertów reprezentu-
jących poszczególne regiony Europy, zwraca uwagę niższe znaczenie przypisywane 
organizacjom pozarządowym oraz instytucjom publicznym w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej w porównaniu z pozostałymi regionami. Z kolei reprezentanci 
krajów anglosaskich niżej od innych ekspertów ocenili rolę związków zawodowych, 
co można przypisywać najbardziej liberalnemu modelowi kapitalizmu funkcjonu-
jącemu w tych krajach [1, 14].

Rysunek 2. Znaczenie interesariuszy dla rozpowszechniania CSR
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Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem postępowania badawczego było wyjaśnienie znaczenia polityk 
i instrumentów podejmowanych przez rządy państw w celu rozpowszechnienia CSR 
wśród przedsiębiorstw (por. 3). Zdaniem ekspertów najskuteczniejszymi politykami 
i instrumentami są „Zielone zamówienia publiczne” oraz „Subsydia, podatki i inne 
instrumenty ekonomiczne”. Duże znaczenie przypisywane tym instrumentom jest 
wynikiem długiej tradycji ich stosowania oraz faktu, że wpływają one bezpośrednio 
na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw. Kolejno eksperci zwracali uwagę na sto-
sunkowo duże znaczenie standardów raportowania CSR, społecznie odpowiedzialne 
inwestycje oraz międzynarodowe standardy i wytyczne dotyczące CSR.
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Podobnie jak w przypadku wcześniejszego zagadnienia, szczegółowa analiza nie 
wykazała istotnych różnic między ekspertami z różnych badanych grup. Respondenci 
z sektora ICT oraz budowlanego częściej niż inni respondenci podkreślali znacze-
nie „Zielonych zamówień publicznych”, co niewątpliwie wynika z faktu, że sektory 
te częściej niż pozostałe są dotknięte tego typu regulacjami. Pewne różnice można 
również znaleźć między odpowiedziami menadżerów a reprezentantami organiza-
cji pozarządowych i naukowcami. Przedstawiciele biznesu częściej niż interesariusze 
podkreślali rolę „PPP” oraz „Nagród CSR i najlepszych praktyk”, natomiast częściej 
niż interesariusze podkreślali oni znaczenie partnerstw publiczno-prywatnych.

Rysunek 3. Znaczenie polityk publicznych i instrumentów dla rozpowszechniania CSR
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Źródło: opracowanie własne.

Wreszcie w wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano i zweryfikowano 
trendy, które będą miały silny wpływ na wybrane sektory gospodarki oraz które mogą 
wpłynąć na wzrost znaczenia CSR w tych sektorach. Ponownie warto nadmienić, że 
ze względu na ograniczenie objętości artykułu zostaną przedstawione tylko najczę-
ściej wymieniane przez ekspertów trendy.

W sektorze samochodowym eksperci wskazali na dwa trendy, które ich zdaniem 
będą miały największy wpływ na sektor oraz rozpowszechnienie CSR wśród przed-
siębiorstw. Są to: „Rozwój zielonych technologii i materiałów” (prawdopodobieństwo 
wystąpienia: 4,39, wpływ na wzrost znaczenia CSR: 4,39 – w skali 0–5) oraz „Dalszy 
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rozwój alternatywnych źródeł energii” (4,39 i 4,50). Warto również zwrócić uwagę 
na dość wysokie znaczenie przypisane „Narastającym problemom kongestii oraz 
braku przestrzeni” (4,13 i 3,97) oraz „Rosnącej restrykcyjności standardów emisji” 
(4,11 i 3,95). W sektorze budowlanym „Wzrost popularności domów niskoenerge-
tycznych” był wymieniany jako trend, który najsilniej będzie kształtował ten sek-
tor w najbliższej przyszłości (średnie 4,40 i 4,26), oraz ten, który najsilniej wpłynie 
na wzrost znaczenia CSR (4,25 i 4,18). Kolejne zweryfikowane trendy to: „Wzrost 
regulacji dotyczących budownictwa niskoenergetycznego oraz niskowęglowego” 
(4,19 i 4,21), a także „Odnowa istniejącej zabudowy” (4,25 i 4,18) i „Rozwój nowych 
technologii budowlanych” (4,10 i 4,15).

Sektor informacji i komunikacji jest najbardziej dynamicznie zmieniającym się 
sektorem, stąd eksperci niemal wszystkie wymienione trendy ocenili jako wysoce 
prawdopodobne (średnie od 4,00 do 4,47). Szczególne znaczenie zarówno dla sek-
tora, jak i dla wzrostu znaczenia CSR będą miały: dalszy rozwój usług (4,47 i 4,21) 
i aplikacji internetowych (4,38 i 4,04), „Rosnące znaczenie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych dla rozwiązywania problemów społecznych” (4,16 i 4,37) oraz 
„Rosnąca rola pobierania energii” (ang. Energy harvesting) (4,00 i 4,02). Eksperci 
sektora handlu podkreślali znaczenie dwóch trendów na przyszłość sektora: „Prze-
sunięcie w kierunku e-handlu” (4,13) oraz „Rosnąca rola marek własnych” (4,06). 
Jednak zupełnie inne trendy będą miały największy wpływ na wzrost znaczenia CSR. 
Będą to „Rosnąca rola współpracy między sieciami handlowymi a ich dostawcami” 
(3,83 i 4,17) oraz „Rosnący popyt na produkty organiczne” (3,58 i 4,07). Wreszcie 
w sektorze tekstylnym o przyszłym wzroście CSR będą decydować „Dalszy wzrost 
globalnej konkurencji” (4,44 i 4,41) oraz „Rosnącą surowość regulacji środowisko-
wych w UE” (4,01 i 4,15). Inne dwa trendy zostały wskazane jako mogące mieć wpływ 
na wzrost znaczenia CSR, ale nie zostały one uznane za te, które będą miały istotny 
wpływ na sektor w ogóle. Były to: „Wzrost popytu konsumentów na uczciwe warunki 
pracy” (3,82 i 4,10) oraz „Rozwój ekoetykiet” (3,58 i 4,18).

Podsumowanie

Rosnąca presja wywierana na przedsiębiorstwa w celu skłonienia ich do zachowań 
społecznie odpowiedzialnych sygnalizuje zmieniającą się rolę podmiotów gospodar-
czych w społeczeństwie. CSR powinien być rozumiany i analizowany jako funkcja 
wielu procesów społeczno-gospodarczych i politycznych, takich jak: globalizacja, 
postęp techniczny, liberalizacja handlu, rosnąca presja i oczekiwania mediów oraz 
konsumentów, a także pojawienie się polityk i instrumentów promujących CSR [15]. 
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań unikalnego projektu badawczego, którego 
jednym z celów była predykacja przyszłego znaczenia CSR.
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Wyniki badań sugerują, że CSR będzie zyskiwało na znaczeniu w najbliższej przy-
szłości. Właściwie eksperci ze wszystkich badanych regionach Europy przewidują, że 
społecznie odpowiedzialne zachowania przedsiębiorstw będą coraz powszechniej-
sze. Respondenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej są nieco bardziej ostrożni 
w swoich predykcjach. Może to wynikać z faktu, że w krajach tych tradycja CSR jest 
raczej krótka. Co więcej, kraje te wciąż borykają się z istotnymi wyzwaniami insty-
tucjonalnymi, gospodarczymi i społecznymi, co powoduje, że kwestie społecznie 
odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw są odsuwane na dalszy plan. Można 
także sądzić, że pewne uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz instytucjonalne 
mają wpływ na współczesne zachowania przedsiębiorstw oraz oczekiwania w sto-
sunku do nich [20, 35]. Z kolei rosnąca rola CSR w pozostałych krajach Europy może 
być po części tłumaczona dłuższą tradycją CSR oraz wysiłkami Komisji Europejskiej 
prowadzącymi do spopularyzowania i zunifikowania CSR na kontynencie (EC 2011).

Spodziewany wzrost znaczenia CSR będzie przede wszystkim efektem presji kon-
kurencyjnej oraz oczekiwań konsumentów. To zdaje się sugerować, że interesariusze 
o charakterze ekonomicznym będą odgrywać największą rolę w rozpowszechnianiu 
określonych zachowań przedsiębiorstw [29, 32]. Można zatem sądzić, że społecz-
nie odpowiedzialne zachowania przedsiębiorstw będą w coraz większym stopniu 
włączane do procesu podejmowania decyzji ekonomicznych przez konsumentów 
i przedsiębiorstwa. Presja z ich strony będzie również wzmacniana przez aktywność 
instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują także, że eksperci reprezentujący biznes 
i jego otoczenie częściej niż pozostali eksperci odpowiadali, że znaczenie CSR będzie 
rosło. Ci ostatni, wśród których byli reprezentanci NGOs, związków zawodowych, 
badacze, pozostają sceptyczni co do możliwości odgrywania przez przedsiębiorstwa 
większej roli w społeczeństwie, a w szczególności co do możliwości podjęcia przez nie 
części obowiązków tradycyjnie należących do państwa. Potwierdzają to wyniki prac 
Preussa i innych [33], które pokazują niechęć i daleko posunięty sceptycyzm europej-
skich związków zawodowych względem rosnącej roli przedsiębiorstw w społeczeń-
stwie. Z drugiej strony można sądzić, że bardziej optymistyczne opinie menadżerów 
na temat przyszłości CSR są odbiciem motywacji podmiotów gospodarczych do pro-
mowania CSR, takich jak: chęć uniknięcia nowych lub osłabienia istniejących regu-
lacji, chęć wzmocnienia politycznej roli przedsiębiorstw oraz chęć wykorzystania 
projektów CSR do legitymizacji swoich działań. Nie można oczywiście wykluczyć, 
że niektóre podmioty gospodarcze i ich menadżerowie chcą w sposób dobrowolny, 
wykraczający poza ich zobowiązania prawne, przyczynić się do rozwiązania ważnych 
problemów społecznych i środowiskowych.

Przeprowadzone badania sugerują, że ważną rolę w rozpowszechnianiu CSR 
będą również odgrywać polityki publiczne, a w szczególności te, które bezpośrednio 
wpływają na decyzje ekonomiczne przedsiębiorstw, takie jak ‘zielone’ zamówienia 
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publiczne oraz podatki i subsydia. Niektóre ze zidentyfikowanych trendów w bada-
nych sektorach będą również wzmacniać znaczenie CSR.

Zaprezentowane wyniki badań, choć interesujące, są zaledwie przyczynkiem do 
dalszych prac. Postępujące zmiany społeczno-gospodarcze oraz polityczne zmieniają 
rolę i znaczenie przedsiębiorstw w społeczeństwie. Niewątpliwie otwiera to interesu-
jące pola badawcze dotyczące m.in. roli podmiotów gospodarczych w wytwarzaniu 
i dystrybucji dób publicznych oraz ich wpływu na procesy polityczne.
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O PRZYSZŁOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 
– WYNIKI BADAŃ EUROPEJSKICH

Streszczenie

Zainteresowania badaczy społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) sięgają lat 40. minio-
nego wieku. Jak dotąd badacze przedstawili wiele różnych teorii oraz dowodów empirycz-
nych dotyczących narodzin i rozwoju CSR oraz jego wpływu na działalność przedsiębiorstw. 
Niewiele jednak wiemy o tym, jak będzie kształtować się przyszłość CSR. Pewne procesy 
społeczno-gospodarcze i polityczne, takie jak: postępująca globalizacja, liberalizacja handlu, 
słabnąca rola państw, zdają się sugerować, że przedsiębiorstwa będą odgrywać coraz więk-
szą rolę w społeczeństwie. W szczególności będą one coraz częściej angażować się w dobro-
wolne działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnej i środowiska przyrodniczego. 
Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie: jaka będzie przyszłość CSR w Europie? Aby 
ocenić przyszłą rolę CSR, została zastosowana metoda delficka, w ramach której odbyły się 
trzy rundy badania wśród ponad 500 ekspertów z całej Europy. W artykule zaprezentowano 
również znaczenie różnych grup interesariuszy oraz polityk i instrumentów CSR dla wzrostu 
znaczenia społecznie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw w przyszłości. Wreszcie 
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są wskazane przyszłe trendy, które zdaniem ekspertów będą miały wpływ na wzrost znacze-
nia CSR w wybranych sektorach gospodarki, tj. przemyśle samochodowym, budownictwie, 
sektorze informacji i komunikacji, handlu detalicznym oraz przemyśle tekstylnym.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, Corporate 
Social Responsibility, CSR, przyszłość CSR, metoda delficka, Europa

EXPLORING THE FUTURE OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY – FINDINGS FROM THE EUROPE-WIDE 
DELPHI STUDY

Abstract

The academic interest in Corporate Social Responsibility (CSR) reaches back to the 1940s. of 
the twentieth century. So far researchers have developed numerous theories and revealed 
empirical evidence that highlights the emergence and development of CSR and its influ-
ence on the corporate performance. However, we know rather little about the future of CSR. 
Some socio-economic processes which occurred during last decades such as ubiquitous glo-
balization, trade liberalization as well as constantly weakening role of the nation states seem 
to suggest that corporations will play bigger and bigger role in society. In particular, there 
is an expectation that corporations will increasingly engage in voluntary actions targeting 
their employees, local community and the natural environment. The purpose of this arti-
cle is to answer the following question: what will be the future of CSR in Europe? In order 
to answer this question the Delphi study has been carried out among more than 500 experts 
representing numerous European countries. The article also presents the importance of dif-
ferent groups of stakeholders as well as CSR policies in stimulating the future role of socially 
responsible corporate behavior. Finally, the paper reveals the future trends that – according 
to experts – will affect the growth of the CSR importance in the selected sectors, i.e. automo-
tive, construction, IT, retail and textile.

Key words: Corporate Social Responsibility, CSR, future, Delphi 
study, Europe




