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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ODPOWIEDZIALNY BIZNES W ASPEKCIE
OSIĄGANYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW
AGROBIZNESU
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie osiąganych korzyści ekonomicznych przez badane przedsiębiorstwa agrobiznesu w aspekcie wdrażania zasad CSR.
W pierwszej części artykułu zaprezentowana zostanie istota odpowiedzialnego biznesu, natomiast w drugiej – wyniki badań przeprowadzonych w 2011 roku na terenie województwa
mazowieckiego. Przeprowadzone analizy pokazały, że jedynie co czwarty badany zauważył,
że przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności wpływa na tworzenie przewagi konkurencyjnej, a tym samym na wynik finansowy.
Słowa kluczowe: odpowiedzialny biznes, korzyści ekonomiczne, przedsiębiorstwo, agrobiznes.

1. Wstęp
W praktyce biznesowej panowało zazwyczaj powszechne przekonanie, że przedsiębiorstwa istnieją wyłącznie po to, aby uzyskiwać zysk dla ich właścicieli. Niewielu
przedsiębiorców i menedżerów dostrzegało potrzebę łączenia działalności swoich
firm z etyką, a zwłaszcza z powinnościami wobec społeczeństwa czy środowiska
przyrodniczego. Podobne stwierdzenia można także przeczytać w publikacjach autorów o neoliberalnych zapatrywaniach. Powoływano się przy tym na poglądy Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, który jest zdania,
że w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa swoje zasoby i całą energię powinny
wykorzystać na pomnażanie zysków, opierając się na określonych normach postępowania, bez naciągania i oszustw1.
Stąd też od pewnego czasu zaobserwować można rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania biznesem, polegającą na świadomym działaniu zorientowanym
nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także na szeroko rozumia1

M. Friedman, The essence of Friedman, Hoover Institution Press, 1987.
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ny interes społeczny i ekologiczny. Koncepcja ta zbudowana na fundamencie etyki
opiera się na rozumieniu, że działania przedsiębiorstwa dotykają nie tylko właścicieli, menedżerów, pracowników i akcjonariuszy, lecz także klientów i innych podmiotów, na które organizacja wywiera wpływ bezpośredni i pośredni2.
Wspomniana koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu funkcjonująca
pod nazwą CSR (Corporate Social Responsibility), szerzej CR (Corporate Responsibility), czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa coraz większą popularność
nie tylko w środowiskach akademickich, lecz również biznesowych. Na zainteresowanie się przez przedsiębiorców koncepcją odpowiedzialności społecznej miały też
wpływ korporacje międzynarodowe, które zmuszały swoich partnerów biznesowych
do przestrzegania podobnych zasad, do jakich odwołują się oni w swej działalności.
Ponadto przedsiębiorcy i menedżerowie zaczynają dostrzegać pewne korzyści
z wdrażania tej idei do swoich przedsiębiorstw. I nie chodzi tu wyłącznie o aspekt
ekonomiczny, widziany w krótkim horyzoncie czasowym, lecz również, a może
przede wszystkim, o zapewnienie sobie dobrej pozycji do startu w przyszłość. Co
więcej, zaczynają zdawać sobie sprawę, że skoro funkcjonują w określonej przestrzeni społecznej i w konkretnym środowisku przyrodniczym, to są zobowiązani
do przestrzegania określonych norm moralnych, etycznych i środowiskowych, do
brania odpowiedzialności za własne decyzje. Przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej przejrzyste, a informacje o ich różnych zachowaniach, zwłaszcza tych mało
etycznych, w krótkim czasie docierają do szerokiego grona interesariuszy, którzy na
tej podstawie podejmują różne decyzje3.
Koncepcja CSR skupia się na budowaniu nowej równowagi pomiędzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym funkcjonowania przedsiębiorstwa
oraz rozwojem gospodarczym. Obecnie jej zwolennicy nie negują znaczenia zysku
dla rozwoju biznesu, uważają jednak, iż roli przedsiębiorstw nie można sprowadzić
wyłącznie do pomnażania dochodu.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie osiąganych korzyści ekonomicznych przez badane przedsiębiorstwa agrobiznesu w aspekcie wdrażania zasad
CSR. W pierwszej części artykułu zaprezentowana zostanie istota odpowiedzialnego
biznesu, natomiast w drugiej części – wyniki badań przeprowadzonych w 2011 roku
na terenie województwa mazowieckiego.

2. Istota odpowiedzialnego biznesu (CSR)
Wzrost zainteresowania społeczną odpowiedzialnością, jaki obserwujemy w ostatnich latach, może mieć wiele przyczyn. Można do nich zaliczyć: globalizację, poM. Ratajczak, J. Wołoszyn, E. Stawicka, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 5.
3
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
2004, s. 37.
2
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stępującą degradację środowiska naturalnego, zmieniające się uwarunkowania społeczno-kulturowe, zmianę świadomości pracowników i całego społeczeństwa oraz
nasilającą się konkurencję. Idea społecznej odpowiedzialności zakłada odchodzenie
od tradycyjnego postrzegania firmy, przedsiębiorstwa, organizacji, korporacji itd.
jako organizacji autonomicznej, która wytwarza określone dobro w oderwaniu od
sytuacji społecznej, w której funkcjonuje. Organizacja jest bowiem zbiorem interesów tych, którzy są wewnątrz i na zewnątrz niej, a jej przetrwanie zależy od stopnia
realizacji oczekiwań zainteresowanych grup4.
Idea CSR sięga też korzeniami do koncepcji zrównoważonego rozwoju, powstałej na przełomie lat 60. i 70 XX w. w USA i Europie Zachodniej, według której
w rozwoju gospodarczym ważny jest nie tylko aspekt ekonomiczny, lecz również
społeczny i ekologiczny. Przedsiębiorcy i menedżerowie firm pod presją rządu oraz
społeczeństwa zaczęli dostrzegać, obok wskaźników ekonomicznych (tempo wzrostu PKB, inflacja, stopa procentowa), również pozaekonomiczne kryteria rozwoju
(społeczne i ekologiczne). Doszli bowiem do wniosku, że postrzeganie celu firmy
tylko jako osiągania zysku będzie powodować konflikt interesów pomiędzy firmą
a ludnością, co może mieć niekorzystny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. W jej
obrębie wykrystalizowały się dwa nurty, tzw. nacisku obywatelskiego i tzw. samoregulacji biznesu. Pierwszy z nich akcentuje prawa człowieka do godnego życia,
do możliwości zakupu wysokiej jakości produktów. Bardzo dużą rolę w tym nurcie
odegrały ruchy konsumenckie, pomysł ochrony środowiska naturalnego oraz dbania o dobrostan zwierząt gospodarskich. Nurt „samoregulacji biznesu” był związany z powstaniem ruchu społecznego, który dążył do wyeliminowania korupcji
i oszustw w biznesie. Jego celem było zwrócenie uwagi na szerzącą się korporację,
na budowanie pozytywnych relacji z klientami i konsumentami poprzez wypracowanie dobrych praktyk biznesu i podniesienie standardów etyki w biznesie5.
Wielu autorów podkreśla, że na wykrystalizowanie się idei CSR miała wpływ
rewolucja przemysłowa z końca XIX w. i z pierwszej połowy XX w. Obok aspektów
ekonomicznych i technicznych jej istotę stanowiły zmiany o podłożu społecznym.
W tym czasie zaszły ogromne przemiany w stylu życia i rozwoju intelektualnym
społeczeństwa6. Odnotować można też olbrzymi postęp w medycynie, który zaowocował wzrostem skuteczności leczenia chorób. W tym czasie również rządy państw
włączyły się w aktywne działania na rzecz poprawy standardu życia ludności. Było
to m.in. wynikiem buntu proletariatu fabrycznego wobec szkodliwych warunków
pracy i rosnącego bezrobocia. Z biegiem czasu rządy wielu państw same zaczęły
J. Korpus, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska
pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006, s. 78.
5
M. Bojar, Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007, s. 20.
6
J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2003, s. 138, za: M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 18.
4
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podejmować różnego rodzaju inicjatywy na rzecz ograniczenia pogłębiających się
społecznych dysproporcji. Zaczęto dostrzegać kwestie opieki socjalnej, ubezpieczeń
czy też opieki medycznej7.
Odpowiedzialność, która zajmuje kluczową pozycję w CSR, może mieć różne
wymiary. A. Carroll zaproponował piramidę odpowiedzialności, która zawiera jej
cztery rodzaje, tj. odpowiedzialność:
1) filantropijną (programy wspierające społeczeństwo, kierunkujące działania
biznesu na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat),
2) etyczną (unikanie niepożądanych zachowań, etyczne przywództwo),
3) prawną (przestrzeganie prawa na wszystkich polach działania przedsiębiorstwa),
4) związaną z zyskownością (maksymalizowanie dochodów, minimalizowanie
kosztów)8.
Zapewne najważniejszą inicjatywą w zakresie propagowania idei CSR było
opublikowanie przez Komisję Europejską Zielonej Księgi na temat Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Dokument ten systematyzuje koncepcję CSR na
poziomie europejskim. Ogłoszenie Zielonej Księgi zainicjowało szeroką debatę na
temat sposobu, w jaki UE może aktywnie promować koncepcję CSR na płaszczyźnie europejskiej oraz globalnej.
Obok przywołanych dokumentów międzynarodowych zawierających kodeksy
etyczne, w maju 2010 roku na sesji plenarnej ISO w Kopenhadze przyjęto pierwszy międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności, ISO 26000. Jej treść,
obok zasad społecznej odpowiedzialności, zawiera opis podstawowych siedmiu obszarów CSR, odnoszących się do:
• ładu korporacyjnego (organizacyjnego),
• praw człowieka,
• praktyk w miejscu pracy (relacji z pracownikami),
• środowiska,
• praktyk rynkowych,
• kwestii konsumenckich (relacji z konsumentami),
• zaangażowana społecznego i rozwoju.
Nadrzędnym celem podjęcia prac nad stworzeniem normy ISO 26000 było osiągnięcie globalnego porozumienia przez ekspertów i obserwatorów ze wszystkich krajów zaangażowanych w powstanie tego standardu. Porozumienie to dotyczyło głównie kwestii podstawowych definicji oraz obszarów społecznej odpowiedzialności
i wytycznych w jej implementacji. Jej twórcom przyświecała idea stworzenia pracy
o charakterze poradnika i przewodnika po koncepcji zrównoważonego biznesu, zaM. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 12-23.
8
A. Carroll, za: A. Poliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 67.
7

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 631

2014-02-24 08:34:19

Marcin Ratajczak

632

wierającej wytyczne (stąd nazwa Guidance on socjal responsibility) obejmujące wiele dziedzin funkcjonowania życia gospodarczego, napisanej zrozumiałym, prostym
językiem, użytecznej dla wszystkich osób, nie tylko specjalistów z tej dziedziny.
Ma ona wspierać organizacje w obszarze społecznej odpowiedzialności, dostarczać
praktycznych wskazówek związanych z wprowadzaniem koncepcji, identyfikacją
interesariuszy, poprawą wiarygodności raportów, zwiększać zaufanie do organizacji i między interesariuszami oraz zwiększać świadomość społecznej odpowiedzialności9.

3. Odpowiedzialny biznes w aspekcie osiąganych korzyści
ekonomicznych na przykładzie badanych przedsiębiorstw
Badania sondujące opinie przedsiębiorców i menedżerów na temat znajomości przez
nich koncepcji CSR i jej zakresu oraz stosowania zasad społecznej odpowiedzialności zostały przeprowadzone w 2011 roku i obejmowały 137 mikro- (0-9 osób),
małych (10-49 pracowników) oraz średnich (50-249) przedsiębiorstw agrobiznesu
prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.
W badanej próbie przeważały małe przedsiębiorstwa – stanowiły 61,5%, firmy
mikro odpowiednio 31,5%, natomiast firmy średnie stanowiły 7% badanej populacji.
Struktura badanych przedsiębiorców wiejskich według sekcji, w jakiej prowadzili działalność gospodarczą, przedstawiona jest na rys. 1.

Transport
Rolnictwo
Handel hurtowy i detaliczny

0,8%
15,3%
21,9%

Przetwórstwo przemysłowe

62,0%

Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według sekcji gospodarki (%)
Źródło: badania własne.

9
P. Hąbek, P. Szewczyk, Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 36.
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Ponad 60% ankietowanych prowadziło działalność w sekcji przetwórstwa
przemysłowego, co jest charakterystyczne także dla wszystkich małych i średnich
podmiotów agrobiznesu w skali kraju, zwłaszcza na terenie obszarów wiejskich.
Natomiast znacznie większy udział występował przedsiębiorców zajmujących się
handlem hurtowym i detalicznym, co wynikało z częstego lokalizowania tych podmiotów na obszarach wiejskich w pobliżu dużych miast. Pozostałe sekcje, Transport
oraz Rolnictwo, stanowiły około 16% struktury badanych podmiotów.
Interesującą rzeczą jest także to, jakie formy prawne miały badane podmioty
gospodarcze z obszarów wiejskich (rys. 2).
65,7%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

11,7%

20,0%

11,7%

10,2%
0,7%

10,0%
0,0%

osoba fizyczna

spółki z o.o.

spółki cywilne

spółki jawne

spółki akcyjne

Rys. 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według formy prawnej (%)
Źródło: badania własne.

Najwięcej badanych podmiotów wiejskich (ponad 65%) funkcjonowało jako
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ta forma prawna wyraźnie
zdominowała badaną populację i jest także najbardziej popularna w skali całego
kraju. W pozostałych przypadkach ankietowanych przedsiębiorstw zarejestrowane
były one jako spółki jawne, spółki cywilne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (co dziesiąta badana firma) oraz było 1 przedsiębiorstwo zarejestrowane jako
spółka akcyjna.
Ciekawe jest, że co czwarty badany przedsiębiorca potwierdzał, jakoby działania społecznie odpowiedzialne przynosiły korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwu i prawie tyle samo przedsiębiorców zaprzeczało, że działania CSR są dla firm
opłacalne. Zdecydowana większość, bo aż 51% badanych, nie wyraziła opinii co do
opłacalności CSR w praktyce. Przedstawiono to na rys. 3.
Przedsiębiorcy, którzy dostrzegają źródła korzyści ze stosowania zasad społecznie odpowiedzialnych w praktyce, stwierdzali, że najczęściej są to korzyści ekonomiczne. Badani przyznali, że zaangażowanie w dobre praktyki opłaca się, bo najczęściej obniża koszty (np. zużycia energii, wody, materiałów czy surowców). Wpływa
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25,6%
51,0%

tak
nie
nie mam zdania

23,4%

Rys. 3. Korzyści ekonomiczne wynikające z faktu wdrażania zasad CSR (%)
Źródło: badania własne.

również na poprawę jakości, promuje zaangażowanie w tworzenie jeszcze lepszych
produktów i usług dla wymagających, ale zadowolonych odbiorców. Kształtuje także pozytywny odbiór dobrych praktyk na rynku, co sprzyja zainteresowaniu inwestorów i konsumentów (rys. 4).

33,3%

33,3%

40,0%
30,0%

16,7%

16,7%

20,0%
10,0%
0,0%
niższe koszty

poprawa
wizerunku

wyższy zysk

wyższa jakość
towarów

Rys. 4. Rodzaj korzyści ekonomicznych wynikających z wdrażania praktyk CSR (%)
Źródło: badania własne.

Podjęto także próbę określenia statystycznej niezależności pomiędzy sekcją
działalności a odnoszeniem korzyści ekonomicznych wynikających z faktu wdrażania zasad CSR. Przeprowadzony w tym celu test niezależności χ2 wykazał, że
badane zmienne nie są wzajemnie niezależne. Badane małe i średnie przedsiębior-
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stwa z branży przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego i detalicznego
jako główne korzyści ekonomiczne wskazywały niższe koszty, dzięki czemu osiągały wyższe zyski będące konsekwencją wdrożenia zasad odpowiedzialnego biznesu.
Natomiast przedsiębiorcy z branży rolniczej i transportowej w dużej mierze podkreślali kwestie wyższej jakości towarów, które oferują na rynku dzięki przestrzeganiu
zasad CSR. Istotną zależność między analizowanymi cechami podkreślają obliczone współczynniki, zwłaszcza skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona
osiągnął wysoką wartość (tab. 1).
Tabela 1. Określenie statystycznej niezależności pomiędzy sekcją działalności (PKD)
a odnoszeniem korzyści ekonomicznych wynikających z faktu wdrażania zasad CSR
TEST NIEZALEŻNOŚCI χ2
Hipotezy:
H0: [badane zmienne są wzajemnie niezależne]
H1: [badane zmienne nie są wzajemnie niezależne]
χ2 = 27,93 > χα2 = 21,03 zatem odrzucamy hipotezę H0 na rzecz H1 przy α = 0,05
Współczynnik zbieżności T Czuprowa

Txy = 0,49

Współczynnik kontyngencji C Pearsona – zwykły

Cxy = 0,63

Współczynnik kontyngencji C Pearsona – skorygowany

skorCxy = 0,71

Zmienna X: Sekcja działalności (PKD)
Zmienna Y: Korzyści ekonomiczne wynikające z faktu wdrażania zasad CSR
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Określenie statystycznej niezależności pomiędzy formą prawną przedsiębiorstwa
a odnoszeniem korzyści ekonomicznych z faktu wdrażania zasad CSR
TEST NIEZALEŻNOŚCI χ2
Hipotezy:
H0: [badane zmienne są wzajemnie niezależne]
H1: [badane zmienne nie są wzajemnie niezależne]
χ2 = 19,18 > χα2 = 9,48 zatem odrzucamy hipotezę H0 na rzecz H1 przy α = 0,05
Współczynnik zbieżności T Czuprowa

Txy = 0,51

Współczynnik kontyngencji C Pearsona – zwykły

Cxy = 0,58

Współczynnik kontyngencji C Pearsona – skorygowany

skorCxy = 0,71

Zmienna X: Forma prawna przedsiębiorstwa
Zmienna Y: Korzyści ekonomiczne wynikające z faktu wdrażania zasad CSR
Źródło: opracowanie własne.

W celu określenia statystycznej niezależności pomiędzy formą prawną przedsiębiorstwa a odnoszeniem korzyści ekonomicznych z faktu wdrażania zasad CSR

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 635

2014-02-24 08:34:19

Marcin Ratajczak

636

został przeprowadzony test niezależności χ2, który wykazał, że badane zmienne są
wzajemnie zależne. Korzyści ekonomiczne, przede wszystkim niższe koszty oraz
osiągane wyższe zyski, wskazywały przedsiębiorstwa posiadające formę prawną
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W najmniejszym zakresie korzyści w aspekcie ekonomicznym
wskazywały podmioty gospodarcze funkcjonujące jako spółki cywilne. Obliczone
współczynniki pokazały stosunkowo silną zależność między tymi cechami (tab. 2).
W ocenie badanych pojawiła się również kwestia dostrzegania przez nich zależności pomiędzy CSR a wynikami finansowymi. Pomimo że tylko 25% badanych
potwierdziło wymierne korzyści ekonomiczne z tytułu stosowania zasad społecznie
odpowiedzialnych, to jednak o 8% więcej badanych dostrzega zależności miedzy
CSR a zyskami, choć nie deklaruje osiągania korzyści w chwili obecnej (rys. 5).

34,3%
tak
nie
nie mam zdania
57,7%
8,0%

Rys. 5. Zależność pomiędzy wynikami finansowymi a wdrażaniem zasad CSR (%)
Źródło: badania własne.

Ta relacja nie jest zadowalająca, lecz optymistyczna. Jeśli przedsiębiorcy zaczną
dostrzegać dobre praktyki w zakresie CSR potwierdzone wymiernymi korzyściami ekonomicznymi będzie to skutkować większym zainteresowaniem analizowaną
koncepcją z ich strony.

4. Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, trzeba stwierdzić, że jedynie co czwarty badany zauważył, że przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności wpływa na tworzenie przewagi konkurencyjnej, a tym samym przekłada się na wynik finansowy.
Byli to przede wszystkim przedsiębiorcy z branży przetwórstwa przemysłowego.
Dostrzegali oni korzyści, takie jak: wyższa jakość towarów, oszczędność zasobów,
takich jak woda czy energia, i powiązane z tym niższe koszty. Z kolei przedsiębiorcy
z branży rolniczej i transportowej w dużej mierze podkreślali kwestie wyższej jakości towarów, które oferują na rynku dzięki zasadom CSR. Korzyści ekonomiczne
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osiągane przez badanych przedsiębiorców to przede wszystkim niższe koszty oraz,
co jest z tym powiązane, wyższe osiągane zyski.
Warto podkreślić, że CSR to nie tylko koszty, na które przedsiębiorstw nie stać,
bo muszą zmierzyć się z trudnościami i ciągle walczyć o przetrwanie na rynku, ale
to również korzyści ekonomiczne i społeczne dla ich właścicieli oraz interesariuszy.
Przedsiębiorcy w Polsce nie mają często tej świadomości, jest więc konieczne, aby
instytucje zajmujące się promocją mocniej podkreślały znaczenie aspektu odpowiedzialności społecznej w praktyce biznesowej, na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
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RESPONSIBLE BUSINESS
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC BENEFITS GAINED
ON THE EXAMPLE OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES
Summary: The purpose of this paper is to present the economic benefits achieved by the surveyed companies in terms of agribusiness implementation of the principles of CSR. The first
part of this article will present a responsible business entity, while the second part the results
of research carried out in 2011 in Mazovia Voivodeship. The carried out analyzes showed that
only one in four respondents noticed that the principles of social responsibility influenced the
creation of competitive advantage, and thus the financial result.
Keywords: responsible business, economic benefits, enterprise, agribusiness.
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