
RELACJE Z INTERESARIUSZAMI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ŁAD KORPORACYJNY 

Kwestie etyki biznesowej, konflikty i sukcesy dotyczą relacji. Budowanie efektywnych relacji jest dziś 

uważane za jeden z najważniejszych obszarów biznesu. Wiele firm uważa etykę biznesową za sport 

zespołowy, w którym każdy członek wykonuje i wspiera innych. Firma istnieje dzięki relacjom między 

pracownikami, klientami, udziałowcami lub inwestorami, dostawcami i menedżerami, którzy 

opracowują strategie umożliwiające osiągnięcie sukcesu. Ponadto organizacja ma zwykle organ 

zarządzający, często nazywany radą dyrektorów, który zapewnia nadzór i wytyczne, aby zapewnić, że 

organizacja pozostaje skupiona na swoich celach w sposób etyczny, prawny i odpowiedzialny 

społecznie. W przypadku wykrycia nieetycznych czynów w organizacjach w większości przypadków 

współpraca lub współudział ułatwiały akceptację i utrwalanie nieetycznego postępowania. Niewiele 

decyzji podejmuje jedna osoba. Dlatego relacje są związane z sukcesem organizacyjnym, a także z 

niewłaściwym postępowaniem organizacyjnym. Struktura interesariuszy identyfikuje interesariuszy 

wewnętrznych (pracowników, zarządy i menedżerów) oraz interesariuszy zewnętrznych (klientów, 

grupy specjalnego interesu, organy regulacyjne i inne), którzy zgadzają się, współpracują i angażują się 

w konfrontacje w kwestiach etycznych. Większość problemów etycznych istnieje z powodu konfliktów 

wartości i wzorców przekonań na temat dobra i zła pomiędzy i wewnątrz grup interesariuszy. Ramy te 

pozwalają organizacji identyfikować, monitorować i reagować na potrzeby, wartości i oczekiwania 

różnych grup interesariuszy. Formalnym systemem odpowiedzialności i kontroli zachowań etycznych i 

odpowiedzialnych społecznie jest ład korporacyjny. W teorii rada dyrektorów zapewnia nadzór nad 

wszystkimi decyzjami i wykorzystaniem zasobów. Kwestie etyczne dotyczą roli zarządu, relacji z 

akcjonariuszami, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i wynagrodzeń kadry kierowniczej. 

Etyczne przywództwo wiąże się z odpowiednim ładem korporacyjnym. 

INTERESARIUSZE OKREŚLAJĄ KWESTIE ETYCZNE W BIZNESIE 

W kontekście biznesowym klienci, inwestorzy i udziałowcy, pracownicy, dostawcy, agencje rządowe, 

społeczności i wiele innych osób, które mają „udziały” lub roszczenia w odniesieniu do niektórych 

aspektów produktów, operacji, rynków, przemysłu i wyników firmy, są znane jako interesariusze . 

Biznes wpływa na te grupy, ale te grupy mają również możliwość wpływania na biznes; tak więc relacje 

między firmami a ich interesariuszami mają charakter dwukierunkowy. Czasami działania i negatywna 

prasa generowana przez specjalne grupy interesu zmuszają firmę do zmiany praktyk. Na przykład grupy 

konsumenckie wywierają presję na rząd i biznes, aby zmniejszyć ilość sodu, cukrów i innych tłustych 

składników w fast foodach i napojach gazowanych. Ta zwiększona presja, a także tendencja do 

zdrowszej żywności skłoniły Olive Garden, Red Lobster i Carl’s Jr. do zmniejszenia ilości sodu w 

niektórych pozycjach menu. Dodatkowo Boston Market usunął solniczki ze stolików w swoich 

restauracjach. Istnieją trzy podejścia do teorii interesariuszy: normatywne, opisowe i instrumentalne. 

Podejście normatywne określa wytyczne etyczne, które dyktują, w jaki sposób firmy powinny 

traktować interesariuszy. Zasady i wartości nadają kierunek decyzjom normatywnym. Podejście 

opisowe koncentruje się na faktycznym zachowaniu firmy i zwykle dotyczy sposobu podejmowania 

decyzji i strategii dotyczących relacji z interesariuszami. Instrumentalne podejście do teorii 

interesariuszy opisuje, co się dzieje, gdy firmy zachowują się w określony sposób. Podejście to jest 

przydatne, ponieważ bada relacje związane z zarządzaniem interesariuszami, w tym procesy, struktury 

i praktyki, które wdrażają relacje z interesariuszami w organizacji. Przetrwanie i wyniki każdej 

organizacji są funkcją jej zdolności do tworzenia wartości dla wszystkich głównych interesariuszy i 

próby osiągnięcia tego, nie faworyzując jednej grupy nad innymi. Wiele firm doświadcza konfliktów z 

kluczowymi interesariuszami, co w konsekwencji szkodzi ich reputacji i zaufaniu akcjonariuszy. Chociaż 

wiele zagrożeń dla reputacji wynika z niekontrolowanych wydarzeń, takich jak warunki ekonomiczne, 

nadużycia etyczne są trudniejsze do przezwyciężenia niż słabe wyniki finansowe. U interesariuszy 



najbardziej bezpośrednio dotkniętych negatywnymi wydarzeniami następuje odpowiednia zmiana w 

postrzeganiu reputacji firmy. Z drugiej strony firmy czasami otrzymują negatywną opinię za 

niewłaściwe postępowanie, które niszczy zaufanie i szkodzi ich reputacji, utrudniając zatrzymanie 

obecnych klientów i przyciągnięcie nowych. Aby zachować zaufanie swoich interesariuszy, dyrektorzy 

generalni i inni najwyżsi menedżerowie powinni działać w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. 

Przekazywanie interesariuszom nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji jest, jeśli nie 

nielegalne, z pewnością nieetyczne i może skutkować utratą zaufania. Brian Dunn, były dyrektor 

generalny Best Buy, został zwolniony za niewłaściwe relacje z pracownikiem. Richard Schulze, 

założyciel Best Buy i były prezes firmy, również został usunięty, gdy ustalono, że wiedział o związku, ale 

nie zgłosił tego panelowi audytowemu zarządu. Niewłaściwe postępowanie etyczne i decyzje, które 

szkodzą interesariuszom, ogólnie wpływają na reputację firmy, zarówno pod względem zaufania 

inwestorów, jak i konsumentów. Gdy postrzeganie i decyzje inwestorów zaczynają zbierać swoje 

żniwo, wartość dla akcjonariuszy spada, wystawiając firmę na kontrolę konsumentów, która może 

zwiększyć szkody. Według niedawnego badania zaufania Edelmana, trzy branże pod względem 

najniższego poziomu zaufania to media, banki i usługi finansowe; najbardziej zaufanymi branżami były 

technologie, motoryzacja oraz żywność i napoje. Reputacja jest czynnikiem wpływającym na 

postrzeganie przez konsumentów atrybutów produktów i wizerunku firmy i może prowadzić do chęci 

kupowania towarów i usług po korzystnych cenach. Postrzegane wykroczenia lub wątpliwe zachowanie 

mogą prowadzić do bojkotów i agresywnych kampanii obniżających sprzedaż i zyski. Kiedy Apple 

zdecydowało się opuścić zielony rejestr EPEAT, rejestr wspierany przez rząd, który certyfikuje produkty 

w oparciu o ich zrównoważony rozwój, firma nie przewidziała reakcji rządów. San Francisco ogłosiło, 

że bojkotuje Apple, nie kupując już komputerów Apple dla swoich agencji. Pod tą presją Apple 

ponownie dołączył do rejestru. Nowe reformy mające na celu poprawę odpowiedzialności 

korporacyjnej i przejrzystości sugerują, że interesariusze, w tym agencje regulacyjne, społeczności 

lokalne, prawnicy i publiczne firmy księgowe, odgrywają główną rolę we wspieraniu odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji. Interesariusze stosują swoje wartości i standardy do różnych kwestii, w tym 

warunków pracy, praw konsumentów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i właściwego 

ujawniania informacji, które mogą, ale nie muszą, wpływać bezpośrednio na dobro poszczególnych 

interesariuszy. Możemy ocenić poziom odpowiedzialności społecznej, jaką organizacja ponosi, 

analizując jej wpływ na kwestie istotne dla jej interesariuszy. Interesariusze zapewniają zasoby 

kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy. Zasoby te mogą być materialne i niematerialne. Na 

przykład udziałowcy dostarczają kapitał; dostawcy oferują zasoby materialne lub niematerialną 

wiedzę; pracownicy i menedżerowie zapewniają wiedzę, przywództwo i zaangażowanie; klienci 

generują przychody i zapewniają lojalność poprzez szeptane promocje; społeczności lokalne 

zapewniają infrastrukturę; a media przekazują pozytywne obrazy korporacyjne. W duchu wzajemności 

interesariusze powinni być uczciwi, lojalni i traktować korporację w sposób odpowiedzialny. Gdy 

poszczególni interesariusze podzielają oczekiwania dotyczące pożądanego postępowania w biznesie, 

mogą zdecydować się na utworzenie formalnych społeczności zajmujących się definiowaniem i 

propagowaniem tych wartości i oczekiwań lub dołączenie do nich. Zdolność interesariuszy do 

wycofania tych potrzebnych zasobów daje im władzę nad firmami. 

Identyfikacja interesariuszy 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje interesariuszy. Główni interesariusze to ci, których ciągłe powiązanie 

jest absolutnie konieczne dla przetrwania firmy. Należą do nich pracownicy, klienci, inwestorzy i 

akcjonariusze, a także rządy i społeczności zapewniające niezbędną infrastrukturę. Niektóre firmy 

podejmują działania, które niszczą relacje z głównymi interesariuszami. Etyczne kultury korporacyjne 

są ważne, ponieważ są powiązane z pozytywnymi relacjami z interesariuszami. Z tego samego powodu 

troska o potrzeby i oczekiwania interesariuszy jest konieczna, aby uniknąć konfliktów etycznych. 



Wtórni interesariusze zazwyczaj nie zawierają transakcji z firmą i dlatego nie są niezbędni dla jej 

przetrwania. Należą do nich media, stowarzyszenia branżowe i specjalne grupy interesu, takie jak 

American Association of Retired People (AARP), grupa specjalnego zainteresowania działająca na rzecz 

wspierania praw emerytów, takich jak świadczenia zdrowotne. Zarówno główni, jak i drugorzędni 

interesariusze wyznają określone wartości i standardy, które narzucają akceptowalne i 

niedopuszczalne zachowania korporacyjne. Menedżerowie powinni zdawać sobie sprawę, że chociaż 

grupy podstawowe mogą przedstawiać więcej codziennych obaw, grup drugorzędnych nie można 

ignorować ani poświęcać mniejszego uwagi w procesie podejmowania decyzji etycznych. W tym 

modelu interakcji z interesariuszami istnieją wzajemne relacje między firmą a wieloma 

interesariuszami. Oprócz podstawowego wkładu inwestorów, pracowników i dostawców, podejście to 

uwzględnia innych interesariuszy i wyraźnie potwierdza, że istnieje dialog między środowiskiem 

wewnętrznym i zewnętrznym firmy. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które w 

centrum swoich działań stawiają pracowników, zyskują poparcie interesariuszy zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

Orientacja na interesariuszy 

Stopień, w jakim firma rozumie i reaguje na żądania interesariuszy, można określić jako zorientowanie 

na interesariuszy. Orientacja na interesariuszy obejmuje „działania i procesy w ramach systemu 

instytucji społecznych, które ułatwiają i utrzymują wartość poprzez relacje wymiany z wieloma 

interesariuszami”. Ta orientacja obejmuje trzy zestawy działań: (1) generowanie danych na temat grup 

interesariuszy w całej organizacji i ocena wpływu firmy na te grupy; (2) rozpowszechnianie tych 

informacji w całej firmie; oraz (3) reakcja organizacji jako całości na te informacje. Generowanie danych 

o interesariuszach rozpoczyna się od zidentyfikowania interesariuszy istotnych dla firmy. Odpowiednie 

grupy interesariuszy należy analizować na podstawie władzy, jaką mają, a także więzi między nimi a 

firmą. Następnie firma powinna scharakteryzować obawy dotyczące postępowania biznesowego, jakie 

ma każda z odpowiednich grup interesariuszy. Informacje te pochodzą z badań formalnych, w tym 

ankiet, grup fokusowych, wyszukiwań w Internecie i przeglądów prasy. Na przykład Best Buy uzyskuje 

informacje na temat odpowiedzialności społecznej i środowiskowej od przedstawicieli firm, 

dostawców, klientów i liderów społeczności. Shell prowadzi internetowe forum dyskusyjne, na którym 

osoby odwiedzające witrynę mogą wyrażać swoje opinie na temat konsekwencji działań firmy. 

Pracownicy i menedżerowie również generują te informacje nieformalnie, wykonując swoje codzienne 

czynności. Na przykład menedżerowie ds. Zakupów wiedzą o wymaganiach dostawców, dyrektorzy ds. 

Public relations są dostrojeni do mediów, radcy prawni znają otoczenie regulacyjne, dyrektorzy 

finansowi łączą się z inwestorami, przedstawiciele handlowi są w kontakcie z klientami, a doradcy ds. 

Zasobów ludzkich komunikują się bezpośrednio z pracowników. Wreszcie, firmy powinny ocenić swój 

wpływ na kwestie ważne dla różnych zidentyfikowanych przez siebie interesariuszy. Podczas gdy 

akcjonariusze pragną dużej rentowności i wzrostu, interesariusze społeczni mają potrzeby 

wykraczające poza te dwa wymogi. Biorąc pod uwagę różnorodność pracowników zaangażowanych w 

generowanie informacji o interesariuszach, istotne jest, aby zebrane informacje były 

rozpowszechniane w całej firmie. Firma musi ułatwiać przekazywanie wszystkim członkom organizacji 

informacji o charakterze odpowiednich społeczności interesariuszy, kwestiach i wpływie firmy na te 

kwestie. Rozpowszechnianie danych wywiadowczych zainteresowanych stron można formalnie 

zorganizować za pośrednictwem biuletynów i wewnętrznych forów informacyjnych. W szczególności 

firmy powinny wykorzystywać te działania do przekazywania pracownikom kodeksu postępowania 

firmy. Taka komunikacja informuje pracowników o odpowiednim i niewłaściwym postępowaniu w 

organizacji. Badania sugerują, że pracownicy w organizacjach, w których obowiązują etyczne kodeksy 

postępowania, w mniejszym stopniu akceptują potencjalne niewłaściwe postępowanie wobec 

interesariuszy. Kodeksy etyczne są mało przydatne, jeśli nie są skutecznie komunikowane w całej 



firmie. Orientacja na interesariuszy nie jest kompletna bez uwzględnienia działań, które dotyczą kwestii 

interesariuszy. Na przykład producenci w niektórych krajach byli atakowani z powodu problemów z 

jakością produktów i naruszeń bezpieczeństwa. Walmart znalazł się w centrum uwagi, gdy opinia 

publiczna dowiedziała się, że fabryka w Bangladeszu z niebezpiecznymi warunkami pracy produkowała 

towary dla sprzedawcy. Połączenie to zostało odkryte po pożarze fabryki, w którym zginęło 112 

pracowników. Walmart twierdził, że niektórzy dostawcy korzystali z fabryki bez zgody. Nawet jeśli 

Walmart nie miał wiedzy o fabryce, jako najpotężniejszy członek łańcucha dostaw oczekuje się, że firma 

będzie promować bezpieczeństwo i prawa pracowników w całej swojej sieci dystrybucji. Reagowanie 

organizacji jako całości na wywiad interesariuszy składa się z inicjatyw podejmowanych przez firmę w 

celu zapewnienia, że spełnia lub przekracza oczekiwania interesariuszy oraz ma pozytywny wpływ na 

kwestie interesariuszy. Takie działania są prawdopodobnie specyficzne dla określonej grupy 

interesariuszy (na przykład przyjazne rodzinie harmonogramy pracy) lub dla określonej kwestii 

interesariuszy (np. Programy redukcji zanieczyszczeń). Te elastyczne procesy zazwyczaj obejmują 

udział zainteresowanych grup interesariuszy. Na przykład Kraft włącza do swoich programów specjalne 

grupy interesu i przedstawicieli uniwersytetów, dzięki czemu firma jest wyczulona na obecne i przyszłe 

kwestie etyczne. Orientację na interesariuszy można postrzegać jako kontinuum, ponieważ firmy 

prawdopodobnie przyjmą tę koncepcję w różnym stopniu. Aby ocenić orientację firmy na 

interesariuszy, konieczne jest dokonanie oceny, w jakim stopniu firma przyjmuje zachowania, które 

charakteryzują generowanie i rozpowszechnianie informacji o interesariuszach oraz reagowanie na te 

informacje. Dana organizacja może generować i rozpowszechniać więcej informacji na temat 

niektórych społeczności interesariuszy niż inne i odpowiednio reagować 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ETYKA 

Terminy etyka i odpowiedzialność społeczna są często używane zamiennie, ale każdy z nich ma inne 

znaczenie. W rozdziale 1 zdefiniowaliśmy odpowiedzialność społeczną jako obowiązek organizacji do 

maksymalizacji pozytywnego wpływu na interesariuszy i minimalizowania negatywnego wpływu. Na 

przykład Google stawia sobie za cel stanie się firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla, inwestując w 

alternatywne źródła energii, kupując kompensację emisji dwutlenku węgla i konstruując bardziej 

energooszczędne centra danych. Intuit dopasowuje darowizny pracowników i zapewnia pracownikom 

płatny czas wolny na wolontariat w ich społecznościach. SC Johnson przeznacza 5 procent zysków przed 

opodatkowaniem na cele korporacyjne i inwestuje w turbiny wiatrowe, aby zasilać niektóre ze swoich 

zakładów produkcyjnych. Z drugiej strony, jedno badanie wykazało, że marża sprzedaży firmy zostanie 

obniżona z powodu nieetycznego traktowania interesariuszy. Wiele innych firm próbowało określić, 

jakie relacje, obowiązki i obowiązki są właściwe między ich organizacjami a różnymi interesariuszami. 

Odpowiedzialność społeczną można postrzegać jako kontrakt ze społeczeństwem, podczas gdy etyka 

biznesowa obejmuje starannie przemyślane zasady lub heurystykę postępowania biznesowego, które 

kierują podejmowaniem decyzji. Istnieją cztery poziomy odpowiedzialności społecznej - ekonomiczny, 

prawny, etyczny i filantropijny. Na najbardziej podstawowym poziomie firmy mają obowiązek osiągać 

zyski na akceptowalnym poziomie, aby realizować cele akcjonariuszy i tworzyć wartość. Oczywiście od 

firm oczekuje się również przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji. Na przykład 

Unia Europejska ustanowiła przepisy dotyczące prywatności w Internecie wykraczające poza 

wymagania innych krajów. Zgodnie z prawem osoby fizyczne będą mogły usunąć przesłane dane 

osobowe, jeśli nie ma uzasadnionych podstaw do ich zatrzymania. Prawo dotyczy również plików 

cookie, popularnych plików internetowych używanych przez witryny internetowe do zapamiętywania 

danych o użytkownikach, które inne firmy zbierają w celu śledzenia zachowania użytkowników w 

Internecie. Oznacza to, że jeśli amerykańska firma, taka jak Google, chce prowadzić działalność w UE, 

musi przestrzegać prawa lub zapłacić do 1,4 miliona USD za każde naruszenie. Etyka biznesowa, 

zgodnie z wcześniejszą definicją, obejmuje zasady i wartości, które spełniają oczekiwania 



interesariuszy. Odpowiedzialność filantropijna odnosi się do działań, które nie są wymagane od firm, 

ale które przyczyniają się do dobrobytu ludzi lub dobrej woli. Etyka jest więc jednym z wymiarów 

odpowiedzialności społecznej. Decyzje etyczne podejmowane przez jednostki i grupy prowadzą do 

właściwych decyzji i są powiązane ze wszystkimi poziomami odpowiedzialności społecznej. Na przykład 

poziom ekonomiczny może mieć konsekwencje etyczne przy podejmowaniu decyzji zarządczych. 

Termin obywatelstwo korporacyjne jest często używany do określenia zakresu, w jakim 

przedsiębiorstwa w sposób strategiczny wypełniają obowiązki gospodarcze, prawne, etyczne i 

filantropijne nałożone na nich przez różnych interesariuszy. Obywatelstwo korporacyjne ma cztery 

powiązane ze sobą wymiary: silne, trwałe wyniki ekonomiczne, rygorystyczne przestrzeganie 

przepisów, etyczne działania wykraczające poza to, co wymaga tego prawo oraz dobrowolne wpłaty, 

które poprawiają reputację i zaangażowanie interesariuszy organizacji. Zaangażowanie firmy na rzecz 

obywatelstwa korporacyjnego wskazuje na strategiczne skupienie się na wypełnianiu obowiązków 

społecznych, których oczekują jej interesariusze. Obywatelstwo korporacyjne obejmuje działanie 

zgodnie z zaangażowaniem firmy w filozofię obywatelstwa korporacyjnego i mierzenie zakresu, w jakim 

się ona realizuje poprzez faktyczne wdrażanie inicjatyw obywatelskich. Jak wykazano w Rozdziale 1, 

wiele z tych firm osiąga lepsze wyniki finansowe w porównaniu z indeksami innych firm notowanych 

na giełdzie. Reputacja jest jednym z największych niematerialnych aktywów organizacji o wymiernej 

wartości. Wartość pozytywnej reputacji jest trudna do oszacowania, ale jest ważna. Pojedynczy 

negatywny incydent może wpłynąć na postrzeganie wizerunku i reputacji firmy natychmiast i przez 

wiele lat. Reputacja, wizerunek i marki firmy są ważniejsze niż kiedykolwiek i należą do najbardziej 

krytycznych aspektów utrzymywania relacji z inwestorami, klientami, pracownikami, mediami i 

organami regulacyjnymi. Chociaż organizacja nie kontroluje swojej reputacji w sposób bezpośredni, jej 

działania, wybory, zachowania i konsekwencje wpływają na postrzeganie jej przez interesariuszy. Na 

przykład pracownicy mogą postrzegać inicjatywy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w 

ich firmie jako autentyczne, jeśli program wydaje się pasować do prawdziwej tożsamości firmy i jeśli 

przejmują rolę przywódczą w tych inicjatywach. Pracownicy, którzy uważają, że programy społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw są autentyczne, są bardziej skłonni do identyfikowania się i łączenia 

z organizacją 

KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Odpowiedzialność społeczna opiera się na orientacji interesariuszy. Realia globalnego ocieplenia, 

otyłości, ochrony konsumentów i innych kwestii sprawiają, że firmy patrzą na szerszą, bardziej 

inkluzywną orientację na interesariuszy. Innymi słowy, szersze spojrzenie na odpowiedzialność 

społeczną wykracza poza pragmatyczne i skoncentrowane na firmach interesy i uwzględnia 

długoterminowy dobrobyt społeczeństwa. Każdemu zainteresowanemu poświęcono należytą uwagę. 

Musi nastąpić odejście od samolubnej „kooptacji” i zawężenie koncentracji na maksymalizacji zysku. 

W rzeczywistości istnieją mocne dowody na to, że nadmierny nacisk na maksymalizację zysków 

przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Długoterminowe relacje z interesariuszami rozwijają 

zaufanie, lojalność i wyniki niezbędne do utrzymania rentowności. Zagadnienia ogólnie związane z 

odpowiedzialnością społeczną można podzielić na cztery ogólne kategorie: kwestie społeczne, ochrona 

konsumentów, zrównoważony rozwój i ład korporacyjny. Kwestie społeczne są związane z dobrem 

wspólnym. Innymi słowy, kwestie społeczne dotyczą problemów wpływających na duże segmenty 

społeczeństwa i dobrobyt całego społeczeństwa. Jeśli chodzi o odpowiedzialność społeczną, 

menedżerowie zajmują się kwestiami społecznymi, badając różne grupy, do których są zobowiązani. 

Marketerzy, którzy nie wywiązują się z tych zobowiązań społecznych, mogą powodować krytykę i 

negatywny rozgłos dla ich organizacji. Kwestie społeczne mogą obejmować wydarzenia, takie jak utrata 

miejsc pracy w wyniku outsourcingu, aborcja, prawa do posiadania broni i ubóstwo. Chociaż kwestie 

te mogą być pośrednio związane z biznesem, istnieje potrzeba zastanowienia się nad nimi przy 



opracowywaniu strategii w niektórych przypadkach. Kwestie bezpośrednio związane z biznesem 

obejmują otyłość, palenie i wykorzystywanie narażonych lub zubożałych populacji, a także szereg 

innych kwestii. Na przykład marketerzy coraz częściej kierują reklamy żywności do dzieci za 

pośrednictwem witryn internetowych. Jedno z badań wykazało, że około 85 procent marek żywności 

ma witryny internetowe z treścią skierowaną do dzieci. Wraz ze wzrostem epidemii otyłości wśród 

dzieci, sprzedawcy żywności postrzeganej jako niezdrowa są naciskani, aby zmienić swoje strategie, 

aby to uwzględnić. rosnący niepokój. Ponadto niektóre kwestie gospodarcze mają konsekwencje dla 

społeczeństwa, takie jak przepisy antymonopolowe, dobrostan pracowników, wykorzystywanie 

informacji poufnych i inne kwestie, które zmniejszają konkurencję i wybór konsumentów. Innym 

ważnym problemem społecznym, który zyskuje na znaczeniu, jest śledzenie Internetu i prywatność w 

celach marketingowych. Wielu konsumentów jest zszokowanych, gdy zdają sobie sprawę, że 

marketerzy używają plików cookie i innych mechanizmów do śledzenia ich aktywności online. 

Prywatność w Internecie może wkrótce stać się kwestią ochrony konsumentów, ponieważ rząd 

rozważa przyjęcie przepisów ograniczających typy śledzenia, które firmy mogą wykonywać w 

Internecie bez zgody użytkowników. Z drugiej strony firmy, które rozwijają sygnały na ich stroni 

internetowej zapewniające konsumentów, że ich informacje pozostaną prywatne, mają większe szanse 

na zbudowanie zaufania konsumentów, co może pomóc w budowaniu wzajemnie korzystnych relacji 

online. Drugą ważną kwestią jest ochrona konsumentów, która często występuje w formie przepisów 

uchwalonych w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi i oszukańczymi praktykami 

biznesowymi. Kwestie związane z ochroną konsumenta mają zwykle bezpośredni wpływ na 

konsumenta po dokonaniu zakupu. Główne obszary zainteresowania obejmują reklamę, ujawnianie 

informacji, praktyki finansowe i bezpieczeństwo produktów. Ponieważ konsumenci mają mniejszą 

wiedzę na temat niektórych produktów lub praktyk biznesowych, na firmach spoczywa 

odpowiedzialność za podjęcie środków ostrożności, aby ich produkty nie skrzywdziły konsumentów. 

Na przykład firmy sprzedające produkty, które mogą być potencjalnie szkodliwe, mają obowiązek 

umieszczania etykiet ostrzegawczych na swoich produktach. Federalna Komisja Handlu i Biuro Ochrony 

Finansów Konsumentów zamierzają egzekwować przepisy dotyczące ochrony konsumentów i ścigać 

ich naruszenia. Zwodnicza reklama była gorącym tematem w obszarze ochrony konsumentów. Na 

przykład tajny marketing ma miejsce, gdy firmy używają narzędzi promocyjnych, aby przekonać 

konsumentów, że promocja pochodzi od niezależnej strony trzeciej, a nie od firmy. Często firmy są 

zmuszone do ujawnienia konsumentom, czy płacą innemu podmiotowi za promowanie ich produktów. 

Jednak, podobnie jak w przypadku wielu kwestii związanych z etyką biznesową, niektóre praktyki 

reklamowe omijają granicę między zachowaniem etycznym a wątpliwym. Na przykład niektórzy 

uważają, że promocje osadzone w programach telewizyjnych bez informowania konsumentów są 

rodzajem ukrytego marketingu, który gwarantuje lepszą ochronę konsumentów. Firmy muszą mieć 

wiedzę na temat przepisów dotyczących ochrony konsumentów i wiedzieć, czy ich praktyki mogą być 

interpretowane jako wprowadzające w błąd lub nieuczciwe. Trzecią ważną kwestią jest zrównoważony 

rozwój. Zrównoważony rozwój definiujemy jako potencjał długofalowego dobrostanu środowiska 

naturalnego, w tym wszystkich bytów biologicznych, a także wzajemnie korzystne interakcje między 

naturą a osobami, organizacjami i strategiami biznesowymi. W obliczu poważnych wyzwań 

środowiskowych, takich jak globalne ocieplenie i przyjęcie nowych przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, firmy nie mogą już sobie pozwolić na ignorowanie środowiska naturalnego jako 

interesariusza. Nawet branże tradycyjnie uważane za wysoce zanieczyszczone, takie jak przemysł 

naftowy i gazowy, inwestują w zrównoważone praktyki, takie jak alternatywne źródła energii. 

Ponieważ zrównoważony rozwój jest głównym problemem etycznym, omówimy ten temat bardziej 

szczegółowo w rozdziale 12. Ład korporacyjny to czwarta ważna kwestia społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Ład korporacyjny obejmuje rozwój formalnych systemów odpowiedzialności, nadzoru i 

kontroli. Silne mechanizmy ładu korporacyjnego uniemożliwiają pracownikom podejmowanie 



nieetycznych decyzji. Badania wykazały, że ład korporacyjny ma pozytywny związek z 

odpowiedzialnością społeczną. Na przykład jedno badanie wykazało pozytywną korelację z ładem 

korporacyjnym i zaangażowaniem w społeczną odpowiedzialność biznesu. Ponadto firmy posiadające 

silne mechanizmy ładu korporacyjnego, które skłaniają je do ujawniania swoich inicjatyw w zakresie 

odpowiedzialności społecznej, mogą zapewnić legitymację i zaufanie wśród swoich interesariuszy 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZNACZENIE ORIENTACJI INTERESARIUSZY 

Wielu ludzi biznesu i naukowców kwestionuje rolę etyki i społecznej odpowiedzialności w biznesie. 

Obowiązki prawne i ekonomiczne są powszechnie uznawane za najważniejsze wyznaczniki wyników. 

„Jeśli jest to dobrze zrobione”, mówią klasyczni teoretycy ekonomii, „zyski są maksymalizowane mniej 

więcej w sposób ciągły, a firmy wypełniają swoje główne obowiązki wobec społeczeństwa”. 40 

Niektórzy ekonomiści uważają, że jeśli firmy zajmują się kwestiami ekonomicznymi i prawnymi, 

zaspokajają potrzeby społeczne, a próba przewidzenia i zaspokojenia dodatkowych potrzeb byłaby 

prawie niemożliwa. Cytuje się Miltona Friedmana, który powiedział, że „podstawową misją biznesu jest 

[…] wytwarzanie dóbr i usług z zyskiem, a robiąc to, biznes [wnosi] maksymalny wkład w społeczeństwo 

i faktycznie jest społecznie odpowiedzialny. ” Nawet w obliczu skandali związanych z etyką biznesową 

XXI wieku Friedman sugeruje, że chociaż osoby winne wykroczeń powinny zostać pociągnięte do 

odpowiedzialności, to rynek lepiej odstrasza przed nadużyciami niż nowe przepisy i regulacje. W ten 

sposób Friedman zmniejszyłby rolę interesariuszy, takich jak rząd i pracownicy, w wymaganiu od firm, 

aby wykazywały się odpowiedzialnym i etycznym zachowaniem. Kapitalizm Friedmana jest daleki od 

Adama Smitha, jednego z twórców kapitalizmu. Smith rozwinął koncepcję niewidzialnej ręki i zbadał 

rolę własnego interesu w systemach ekonomicznych; jednakże, wyjaśnił dalej, że „dobro wspólne jest 

związane z sześcioma motywami psychologicznymi i że każda osoba musi działać dla dobra wspólnego, 

z takimi wartościami, jak przyzwoitość, roztropność, rozsądek, sentyment i promowanie szczęścia 

ludzkości ”. Wartości te są skorelowane z potrzebami i obawami interesariuszy. Smith ustalił 

normatywne oczekiwania dotyczące motywów i zachowań w swoich teoriach dotyczących 

niewidzialnej ręki. Na przykład rozróżnił sprawiedliwość jako składającą się z doskonałych lub 

niezbywalnych praw, takich jak prawo do własności, od korzyści, które składają się z niedoskonałych 

praw, które powiny być wykonywany, ale nie można ich wymusić. Perspektywa zorientowana na 

interesariuszy wymagałaby, aby menedżerowie brali pod uwagę zarówno doskonałe, jak i niedoskonałe 

prawa interesariuszy. Jednak gdy konieczne są kompromisy, sprawiedliwość powinna mieć 

pierwszeństwo przed dobroczynnością. Dowody sugerują, że troska o dobro interesariuszy prowadzi 

do zwiększonych zysków. Jedno z badań wykazało, że firmy zostały umieszczone w społecznie 

odpowiedzialnym indeksie, interesariusze zareagowali pozytywnie. Inne badania również łączą 

orientację na interesariuszy ze zwiększonymi zyskami. Dlatego też, chociaż celem orientacji na 

interesariuszy jest maksymalizacja pozytywnych wyników, które odpowiadają ich potrzebom, 

wsparcie, jakie mają interesariusze dla firm, które postrzegają jako odpowiedzialne społecznie, służy 

również zwiększeniu rentowności firm. 

ŁAD KORPORACYJNY ZAPEWNIA SFORMALIZOWANĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC 

INTERESARIUSZY 

Większość biznesów, a często wiele przedmiotów nauczanych w szkołach biznesu, działa w oparciu o 

założenie, że celem biznesu jest maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy - takie założenie przejawia 

się chociażby w orzeczeniu Sądu Najwyższego Michigan z 1919 roku. W sprawie Dodge przeciwko Ford 

Motor Co. sąd orzekł, że firma istnieje dla zysku akcjonariuszy, a rada dyrektorów powinna 

skoncentrować się na tym celu. W przeciwieństwie do tego model interesariuszy stawia zarząd w 

pozycji równoważenia interesów i konfliktów różnych okręgów wyborczych firmy. Zewnętrzna kontrola 

korporacji spoczywa nie tylko na rządowych regulatorach, ale także na kluczowych interesariuszach, w 



tym pracownikach, konsumentach i społecznościach, którzy wywierają presję na odpowiedzialne 

postępowanie. W rzeczywistości działania z zakresu społecznej odpowiedzialności pozytywnie 

wpływają na identyfikację konsumentów z marką i stosunek do niej. Mandaty dotyczące interesów 

interesariuszy zostały zinstytucjonalizowane w prawodawstwie, które zapewnia zachęty do 

odpowiedzialnego postępowania. Akcjonariusze domagali się większej władzy w zarządzie, ponieważ 

wielu uważa, że ich interesy nie były dobrze reprezentowane w rozwiązywaniu takich kwestii, jak 

wynagrodzenie kadry zarządzającej. Obecnie brak równowagi między interesami interesariuszy może 

skutkować niepowodzeniem w maksymalizowaniu bogactwa akcjonariuszy. Zarządzający pieniędzmi 

czasami angażują się w ryzykowne transakcje, które prowadzą do dużych strat, czego dowodem jest 

postępowanie traderów w Citi. Inwestor w JP Morgan był nazywany London Whale ze względu na 

swoje ryzykowne transakcje. Ostatecznie te transakcje straciły firmę na miliardy. Większość firm 

zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego modelu interesariuszy, ponieważ widzą, że takie 

podejście podtrzymuje relacje niezbędne do długoterminowego sukcesu. Zarówno dyrektorzy, jak i 

urzędnicy korporacji są powiernikami akcjonariuszy. Powiernicy to osoby na zaufanych stanowiskach, 

które działają w interesie organizacji. Mają tak zwany obowiązek staranności, aby podejmować 

świadome i rozważne decyzje. Dyrektorzy mają obowiązek unikać niewłaściwego postępowania 

etycznego i przewodzić decyzjom mającym na celu zapobieganie niewłaściwemu postępowaniu w 

organizacji. Dyrektorzy generalnie nie są odpowiedzialni za negatywne skutki, jeśli zostali 

poinformowani i sumienni w podejmowaniu decyzji. Członkowie zarządu mają obowiązek zwracać się 

o informacje, prowadzić badania, korzystać z usług księgowych i prawników oraz korzystać z usług 

konsultantów ds. Etyki, aby zapewnić etyczne prowadzenie korporacji, w których są zainteresowani. 

National Association of Corporate Directors, grupa handlowa rady dyrektorów, pomogła sformułować 

przewodnik dla rad, aby pomóc im lepiej zarządzać korporacyjną Ameryką. Dyrektorzy mają obowiązek 

lojalności, co oznacza, że wszystkie ich decyzje powinny leżeć w najlepszym interesie korporacji i jej 

interesariuszy. Konflikty interesów mają miejsce, gdy dyrektor wykorzystuje stanowisko w celu 

uzyskania osobistych korzyści, zwykle kosztem organizacji. Na przykład przed wejściem w życie ustawy 

Sarbanes-Oxley w 2002 r. Dyrektorzy mogli udzielać sobie i swoim funkcjonariuszom 

nieoprocentowanych pożyczek. Skandale w Tyco, Kmart i WorldCom są kojarzone z tym, że 

funkcjonariusze otrzymują pożyczki osobiste, które szkodzą korporacji. 

Pakiety wynagrodzeń oficerów stanowią wyzwanie dla dyrektorów, zwłaszcza tych w zarządzie, którzy 

nie są niezależni. Dyrektorzy mają możliwość głosowania za wynagrodzeniem innych osób w zamian za 

własne zwiększone wynagrodzenie. W następstwie globalnego kryzysu finansowego wielu dyrektorów 

nieudanych firm otrzymało wielomilionowe premie, mimo że ich firmy wymagały ogromnych 

rządowych dotacji, aby utrzymać się na powierzchni. Doprowadziło to do większej aktywności 

akcjonariuszy w kwestii wynagrodzeń kadry kierowniczej. Dyrektorzy stwierdzili, że akcjonariusze chcą 

teraz głosować w sprawie wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych i chociaż ich głosy nie są wiążące, 

presja inwestorów zwiększyła rolę akcjonariuszy w podejmowaniu decyzji o wynagrodzeniach kadry 

kierowniczej. Na przykład inwestorzy głosowali przeciwko planowi wynagrodzeń zaproponowanemu 

prezesowi Citigroup Vikramowi Panditowi z powodu niezadowolenia z wyników firmy. Wiedza 

dyrektorów na temat inwestycji, przedsięwzięć biznesowych i informacji giełdowych firmy stwarza 

problemy, które mogą naruszyć ich obowiązek lojalności. Obrót akcjami firmy na podstawie informacji 

poufnych podlega określonym zasadom, a naruszenia powinny skutkować poważnymi karami. 

Obowiązki dyrektorów i urzędników w zakresie odpowiedzialności prawnej i etycznej są ze sobą 

powiązane i pasują do siebie w oparciu o ich relacje powiernicze. Wartości etyczne powinny 

przyświecać decyzjom i zabezpieczać możliwość postępowania niezgodnego z prawem. 

Wraz ze zwiększoną presją na dyrektorów, aby sprawowali nadzór nad etyką organizacyjną, istnieje 

tendencja do przechodzenia przez dyrektorów szkoleń w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie 



opracowywania programów etycznych, a także w innych obszarach, takich jak rachunkowość. 

Zautomatyzowane systemy do monitorowania i mierzenia występowania problemów etycznych w 

organizacjach są coraz częściej wykorzystywane w tym procesie nadzoru. Odpowiedzialność jest ważną 

częścią ładu korporacyjnego. Odpowiedzialność odnosi się do stopnia zgodności decyzji w miejscu 

pracy z określonym kierunkiem strategicznym firmy oraz jej zgodności z względami etycznymi i 

prawnymi. Nadzór zapewnia system kontroli i równowagi, który ogranicza możliwości pracowników i 

menedżerów do odstępstwa od zasad i strategii mających na celu zapobieganie nieetycznym i 

nielegalnym działaniom. Kontrola to proces audytu i doskonalenia decyzji i działań organizacyjnych. 

Jasne określenie odpowiedzialności pomaga pracownikom, klientom, inwestorom, organom 

regulacyjnym i innym interesariuszom zrozumieć, dlaczego iw jaki sposób organizacja identyfikuje i 

osiąga swoje cele. Ład korporacyjny określa podstawowe systemy i procesy służące zapobieganiu i 

wykrywaniu nadużyć, prowadzeniu dochodzeń i dyscyplinowaniu oraz naprawianiu i ciągłym 

doskonaleniu. Skuteczny ład korporacyjny tworzy kulturę zgodności i etyki, dzięki czemu pracownicy 

czują, że uczciwość jest podstawą konkurencyjności. Nawet jeśli firma przyjmuje konsensusowe 

podejście do podejmowania decyzji, powinien istnieć nadzór i upoważnienie do delegowania zadań, 

podejmowania trudnych, a czasem kontrowersyjnych decyzji, równoważenia władzy w całej firmie i 

przestrzegania zasad etycznych. Zarządzanie zapewnia również mechanizmy identyfikacji zagrożeń i 

planowania naprawy w przypadku wystąpienia błędów lub problemów. Rozwój orientacji na 

interesariuszy powinien być powiązany ze strukturą zarządzania korporacji. Ład korporacyjny pomaga 

również ustanowić integralność wszystkich relacji. System zarządzania pozbawiony mechanizmów 

kontroli i równowagi stwarza menedżerom wyższego szczebla możliwości wyrażania własnego interesu 

przed interesami ważnych interesariuszy. Na przykład, podczas gdy wiele osób straciło swoje 

inwestycje podczas ostatniego kryzysu finansowego, niektórzy dyrektorzy generalni faktycznie na tym 

zyskali. Niektórzy dyrektorzy dostosowali cele wydajności, aby ułatwić osiągnięcie celów, aby mogli 

otrzymać więcej pieniędzy bonusowych. Premie stały się kwestią sporną, ponieważ są częścią 

wynagrodzenia dyrektora najbardziej zależną od wyników. Wiele osób pyta, dlaczego menedżerowie 

otrzymują premie, gdy ich firmy upadają; faktem jest, że większość premii dla kierownictwa jest 

związana z innymi celami niż ceny akcji. Obawy o potrzebę lepszego ładu korporacyjnego nie 

ograniczają się do Stanów Zjednoczonych. Na całym świecie zachodzą reformy struktur zarządzania i 

problemów. 

Ład korporacyjny zwykle obejmuje strategiczne decyzje i działania podejmowane przez zarządy, 

właścicieli firm, kierownictwo najwyższego szczebla i innych menedżerów o wysokim poziomie 

uprawnień i odpowiedzialności. W przeszłości osoby te były stosunkowo wolne od kontroli, ale zmiany 

technologiczne, takie jak media społecznościowe, aktywizm konsumencki, a także ostatnie skandale 

etyczne zwróciły nową uwagę na komunikację i przejrzystość. Menedżerowie korporacji angażują się 

w dialog z aktywistami akcjonariuszy, gdy firma jest duża, reaguje na interesariuszy, dyrektor generalny 

jest przewodniczącym zarządu i jest niewielu dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy kontrolują 

znaczące udziały w akcjach. 

Poglądy na temat ładu korporacyjnego 

Aby lepiej zrozumieć rolę ładu korporacyjnego w dzisiejszym biznesie, musimy zastanowić się, jak 

odnosi się on do fundamentalnych przekonań dotyczących celu biznesu. Niektóre organizacje uważają, 

że dopóki maksymalizują majątek i rentowność akcjonariuszy, wypełniają swoje podstawowe 

obowiązki. Jednak inne firmy uważają, że firma jest ważnym członkiem społeczeństwa, a nawet 

obywatelem, i dlatego musi przyjąć szerokie obowiązki, które obejmują przestrzeganie norm i 

oczekiwań społecznych. Z tych założeń możemy wyprowadzić dwa główne podejścia do ładu 

korporacyjnego: model akcjonariusza i model interesariuszy. Model ładu korporacyjnego posiadający 



własność jest oparty na klasycznych zasadach ekonomicznych, w tym na celu maksymalizacji bogactwa 

inwestorów i właścicieli. W przypadku firm notowanych na giełdzie ład korporacyjny koncentruje się 

na rozwijaniu i ulepszaniu formalnego systemu utrzymywania odpowiedzialności za wyniki pomiędzy 

najwyższym kierownictwem a akcjonariuszami firmy. Zatem orientacja na akcjonariusza powinna 

kierować decyzjami firmy tak, aby służyły najlepszym interesom inwestorów. U podstaw tych decyzji 

leży klasyczny problem agencji, w którym własność (inwestorzy) i kontrola (menedżerowie) są 

oddzielne. Menedżerowie pełnią rolę agentów inwestorów, których głównym celem jest zwiększenie 

wartości posiadanych akcji. Jednak inwestorzy i menedżerowie to odrębne strony o unikalnych 

spostrzeżeniach, celach i wartościach w odniesieniu do biznesu. Na przykład menedżerowie mogą mieć 

motywacje wykraczające poza wartość dla akcjonariuszy, takie jak udział w rynku, osobiste 

wynagrodzenie lub przywiązanie do określonych produktów i projektów. Z powodu tych potencjalnych 

różnic potrzebne są mechanizmy ładu korporacyjnego, aby dostosować interesy inwestorów i 

kierownictwa. Model akcjonariusza był krytykowany za jego szczególny cel i cel, ponieważ istnieją inne 

sposoby „inwestowania” w biznes. Dostawcy, wierzyciele, klienci, pracownicy, partnerzy biznesowi, 

społeczność i inni również inwestują swoje zasoby w sukces firmy. 

Model ładu korporacyjnego przyjmujący udziałowców przyjmuje szersze spojrzenie na cel prowadzonej 

działalności. Chociaż firma z pewnością ponosi odpowiedzialność za sukces gospodarczy i rentowność, 

aby zadowolić swoich akcjonariuszy, musi również odpowiadać innym interesariuszom, w tym 

pracownicy, dostawcy, regulatorzy rządowi, społeczności i specjalne grupy interesów, z którymi 

współpracuje. Ze względu na ograniczone zasoby firmy muszą określić, którzy z ich interesariuszy są 

główni. Po zidentyfikowaniu głównych grup menedżerowie muszą wdrożyć odpowiednie mechanizmy 

ładu korporacyjnego, aby promować rozwój długoterminowych relacji. Takie podejście pociąga za sobą 

tworzenie systemów zarządzania, które uwzględniają dobro interesariuszy w połączeniu z potrzebami 

i interesami korporacji. Patagonia, Yahoo! I Google używają modelu ładu korporacyjnego 

interesariuszy do kierowania swoimi działaniami biznesowymi. Chociaż te dwa podejścia reprezentują 

końce kontinuum, w rzeczywistości model akcjonariusza jest bardziej restrykcyjnym prekursorem 

orientacji na interesariuszy. Wiele firm przekształciło się w model interesariuszy w wyniku inicjatyw 

rządowych, aktywizmu konsumenckiego, działalności przemysłu i innych sił zewnętrznych. 

Rola zarządów 

W przypadku korporacji publicznych zarządy dyrektorów ponoszą ostateczną odpowiedzialność za 

sukces lub porażkę swoich firm, a także za etykę swoich działań. Ten organ zarządzający jest 

odpowiedzialny na mocy poprawek z 2004 i 2007 r. Do Federalnych wytycznych dotyczących kar dla 

organizacji (FSGO) za tworzenie kultury etycznej, która zapewnia przywództwo, wartości i zgodność. 

Członkowie rady dyrektorów spółki ponoszą odpowiedzialność prawną za zasoby i decyzje firmy oraz 

wyznaczają jej najwyższe kierownictwo. Członkowie zarządu mają obowiązek powierniczy, co oznacza, 

że przyjęli stanowisko zaufania i pewności siebie, które pociąga za sobą określone obowiązki, w tym 

działanie w najlepszym interesie tych, którym służą. W związku z tym członkostwo w zarządzie nie ma 

na celu osiągnięcia osobistych korzyści finansowych; raczej zapewnia niematerialne korzyści w postaci 

zapewnienia sukcesu zarówno organizacji, jak i osób zaangażowanych w porozumienie powiernicze. 

Rola i oczekiwania zarządów nabrały większego znaczenia po skandalach księgowych na początku XXI 

wieku, a światowy kryzys finansowy zmotywował wielu interesariuszy do domagania się większej 

odpowiedzialności od rad. Pomimo tego nowego nacisku na odpowiedzialność członków zarządu, wielu 

nadal uważa, że obecni dyrektorzy nie ponoszą poważnych konsekwencji za wykroczenia korporacyjne. 

Chociaż dyrektorzy mogą być pozywani przez akcjonariuszy, SEC zazwyczaj nie ściga dyrektorów 

korporacyjnych za niewłaściwe postępowanie, chyba że można udowodnić, że działali w złej wierze. 

Tradycyjne podejście do dyrektorów zakładało, że członkowie zarządu zarządzali biznesem korporacji, 



ale badania i praktyczne obserwacje pokazują, że rady dyrektorów rzadko, jeśli w ogóle, pełnią funkcje 

zarządcze. Zarządy spotykają się tylko kilka razy w roku, co uniemożliwia im efektywne zarządzanie. 

Ponadto złożoność współczesnych organizacji wymaga codziennej pełnej uwagi. Dlatego zarządy 

zajmują się przede wszystkim monitorowaniem decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą w 

imieniu firmy. Ta funkcja obejmuje wybór najwyższej kadry kierowniczej, ocenę ich wyników, pomoc 

w wyznaczaniu kierunku strategicznego oraz zapewnienie nadzoru, kontroli i mechanizmów 

odpowiedzialności. W ten sposób członkowie zarządu przejmują najwyższy autorytet w zakresie 

skuteczności ich organizacji i późniejszych wyników. Być może jednym z najtrudniejszych problemów 

etycznych, z jakimi muszą się zmierzyć rady dyrektorów, jest odszkodowanie. Rozważając podwyżki 

wynagrodzeń dyrektorów, dyrektorzy mogą przedkładać własny interes ponad interesy akcjonariuszy. 

Inną kwestią jest wynagrodzenie, jakie otrzymują sami dyrektorzy. Trendy pokazują, że wynagrodzenia 

dyrektorów rosną, a analitycy przewidują, że 50 procent zarządów może odnotować podwyżki nawet 

o 15 procent w ciągu jednego roku. Zwolennicy twierdzą, że wysokie wynagrodzenie za pracę w 

niepełnym wymiarze godzin jest konieczne, ponieważ dyrektorzy mają trudną pracę i potrzebna jest 

dobra płaca, aby przyciągnąć najwyższej jakości talenty. Z drugiej strony krytycy uważają, że taki 

poziom wynagrodzenia powoduje konflikt interesów w przypadku dyrektorów. Niektórzy spekulują, że 

wynagrodzenie przekraczające 200 000 dolarów sprawia, że dyrektorzy są bardziej zadowoleni z siebie; 

stają się mniej zainteresowani „kołysaniem łodzią”, a bardziej zainteresowani utrzymaniem dobrze 

płatnych stanowisk. Najwyraźniej nadal trwa debata na temat odpowiedzialności dyrektora. 

Większe wymagania dotyczące odpowiedzialności i przejrzystości 

Tak jak lepsze podejmowanie decyzji etycznych wymaga więcej pracowników i kadry kierowniczej, 

zarządy również odczuwają większe zapotrzebowanie na odpowiedzialność i przejrzystość. 

W przeszłości członkami zarządu byli często emerytowani dyrektorzy firmy lub przyjaciele obecnych 

dyrektorów, ale obecnie panuje trend w kierunku „dyrektorów zewnętrznych”, którzy mają niewielki 

interes w firmie przed objęciem roli dyrektora. Dyrektorzy wewnętrzni to dyrektorzy korporacji, 

konsultanci, główni akcjonariusze i inni, którzy bezpośrednio odnoszą korzyści z sukcesu organizacji. 

Dyrektorzy są obecnie coraz częściej wybierani ze względu na ich wiedzę, kompetencje i umiejętność 

wnoszenia różnorodnych perspektyw do strategicznych dyskusji. Uważa się również, że dyrektorzy 

zewnętrzni zapewniają niezależność funkcji monitorującej, ponieważ nie są związani przeszłymi 

lojalnościami, przyjaźniami, obecną rolą w firmie lub innymi kwestiami co powoduje konflikt interesów. 

Wiele skandali korporacyjnych ujawnionych w ostatnich latach mogłoby nie mieć miejsca, gdyby 

zarządy spółek były lepiej wykwalifikowane, kompetentne i mniej stronnicze. Różnorodność członków 

zarządu, zwłaszcza pod względem wieku i płci, wiąże się z lepszymi wynikami społecznymi. 

Zaangażowanie akcjonariuszy w zmianę składu rad zawsze napotykało na trudności. Większość rad nie 

jest prawdziwymi demokracjami, a wielu akcjonariuszy ma minimalny wpływ na podejmowanie 

decyzji, ponieważ są tak rozproszeni. Znana jest koncepcja powiązania członków zarządu z więcej niż 

jedną firmą jako współdziałająca dyrekcja. Praktyka nie jest uważana za nielegalną, chyba że dotyczy 

bezpośredniego zawodnika. Badanie przeprowadzone przez USA Today wykazało, że zarządy spółek w 

znacznym stopniu się pokrywają. Ponad 1000 członków rad korporacyjnych zasiada w czterech lub 

więcej radach, a wśród prawie 2000 rad dyrektorów w Stanach Zjednoczonych, ponad 22 000 ich 

członków jest powiązanych z zarządami więcej niż jednej firmy. Na przykład z 1000 największych firm 

20 procent ma co najmniej jednego członka zarządu z innym 1000 największych firm. To nakładanie się 

stwarza okazję do konfliktów interesów przy podejmowaniu decyzji i ogranicza niezależność 

poszczególnych rad dyrektorów. W niektórych przypadkach wydaje się, że osoby zasiadały w wielu 

zarządach, ponieważ zyskały reputację współpracujących z najwyższym kierownictwem i nigdy nie 

zadających pytań. Taki trend sprzyja kulturze korporacyjnej, która ogranicza zewnętrzny nadzór nad 



decyzjami najwyższego kierownictwa. Chociaż działalność związana z pracą i publicznym funduszem 

emerytalnym stoczyła w ostatnich latach setki walk zastępczych, rzadko miała duży wpływ na docelowe 

firmy. Teraz działacze akcjonariuszy atakują proces, w którym sami dyrektorzy są wybierani. 

Akcjonariusze Saks nie są jedynymi, którzy głosują za zmianą zasad wyborów do zarządu. Uchwały w 

setkach firm wymagają, aby kandydaci na dyrektorów uzyskali większość głosów, zanim będą mogli 

dołączyć do rady. Mamy nadzieję, że ta praktyka sprawi, że rady dyrektorów będą bardziej uważne i 

odpowiedzialne. 

Wynagrodzenie kierownictwa 

Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się rady dyrektorów korporacji, są wynagrodzenia 

kadry zarządzającej. W rzeczywistości większość zarządów poświęca więcej czasu na decydowanie o 

wysokości wynagrodzenia kadrze kierowniczej, niż na zapewnianiu integralności systemów 

sprawozdawczości finansowej firmy. Sposób wynagradzania kadry kierowniczej za przywództwo, 

służbę organizacyjną i wyniki stało się tematem kontrowersyjnym. Po ogłoszeniu, że Hostess 

zbankrutuje, dyrektor generalny Hostess, Gregory Rayburn, został ostro skrytykowany za obniżanie 

wynagrodzeń pracowników, ale nie cięcia własnych. Chociaż zrezygnował z premii, wielu interesariuszy 

było niezadowolonych, że otrzymał tak wysokie odszkodowanie, mimo że firma poniosła porażkę. 

Wiele osób uważa, że żaden dyrektor nie jest wart miliony dolarów rocznej pensji i opcji na akcje, nawet 

jeśli przynosi inwestorom duży zwrot finansowy. Ich obawy często koncentrują się na relacji między 

najlepiej opłacanymi członkami kadry kierowniczej a medianą wynagrodzeń pracowników w firmie. 

Jeśli stosunek ten zostanie uznany za zbyt duży, krytycy uważają, że pracownicy nie otrzymują 

sprawiedliwego wynagrodzenia lub wysokie pensje kadry kierowniczej oznaczają niewłaściwe 

wykorzystanie zasobów firmy. Według AFL-CIO, przeciętne wynagrodzenie dyrektora w spółce z 

indeksem S&P 500 wynosi prawie 13 milionów dolarów. Premie dla kierownictwa mogą sięgać setek 

tysięcy dolarów. Zrozumiałe jest, że wielu interesariuszy jest złych z powodu tej sytuacji. Prasa 

biznesowa teraz obsługuje wysokie poziomy wynagrodzenia kadry kierowniczej tylko wtedy, gdy jest 

bezpośrednio związane z dobrymi wynikami firmy. Chociaż kwestia wynagrodzeń kadry kierowniczej 

zyskała ostatnio wiele uwagi w mediach, niektórzy właściciele firm od dawna dostrzegali jej 

potencjalne złe skutki. Na przykład na początku XX wieku JP Morgan wdrożył politykę ograniczającą 

wynagrodzenie najwyższych menedżerów w przedsiębiorstwach, których był właścicielem, do nie 

więcej niż 20-krotności wynagrodzenia jakiegokolwiek innego pracownika. 

Inni ludzie argumentują, że ponieważ kierownicy podejmują tak duże ryzyko w imieniu firmy, zasługują 

na nagrody wynikające z dobrych wyników firmy. Ponadto życie osobiste i zawodowe wielu 

menedżerów łączy się w takim stopniu, w jakim są oni pod telefonem 24 godziny na dobę. Ponieważ 

nie każdy ma umiejętności, doświadczenie i chęć podjęcia presji i odpowiedzialności związanej ze 

stylem życia kierownictwa, siły rynkowe dyktują wysoki poziom wynagrodzenia. Kiedy pula 

wykwalifikowanych osób jest ograniczona, wielu członków zarządu korporacji uważa, że oferowanie 

dużych pakietów wynagrodzeń jest jedynym sposobem na przyciągnięcie i zatrzymanie kadry 

kierowniczej, zapewniając w ten sposób ich firmom utrzymanie silnej pozycji lidera. W erze, w której 

kierownicy najwyższego szczebla są coraz bardziej skłonni „przeskoczyć” do innych firm oferujących 

wyższe wynagrodzenie, potencjalnie lukratywne opcje na akcje, premie i inne korzyści, takie myślenie 

nie jest bezwartościowe. Wynagrodzenie kadry kierowniczej jest trudną, ale ważną kwestią do 

rozważenia przez zarządy i inne zainteresowane strony, ponieważ poświęca się jej dużo uwagi w 

mediach, iskrzą obawy akcjonariuszy i jest przedmiotem gorących dyskusji na temat ładu 

korporacyjnego. Członkowie zarządu muszą wziąć pod uwagę stopień, w jakim wynagrodzenie kadry 

kierowniczej jest powiązane z wynikami firmy. Plany opierające wynagrodzenie na osiąganiu celów 

wydajnościowych, w tym zysków i przychodów, mają na celu dostosowanie interesów właścicieli do 



interesów zarządu. Wobec rosnących skarg dotyczących nadmiernych wynagrodzeń kadry kierowniczej 

coraz większa liczba zarządów spółek narzuca cele dotyczące wyników na akcje i opcje na akcje, które 

uwzględniają w paczkach dyrektorów generalnych. Niektóre rady również zmniejszają wynagrodzenie 

kadry zarządzającej za straty korporacyjne lub niewłaściwe postępowanie. Na przykład dyrektor 

generalny JP Morgan Chase James Dimon otrzymał połowę obniżki wynagrodzenia po tym, jak skandal 

handlowy obarczony wysokim ryzykiem kosztował firmę ponad 6,2 miliarda dolarów strat handlowych. 

Jako dyrektor generalny jest odpowiedzialny za zauważanie sygnałów ostrzegawczych, które 

sygnalizują potencjalne niewłaściwe postępowanie w firmie. Firmy proponowane przez SEC ujawniają, 

w jaki sposób wynagradzają pracowników niższego szczebla, a także kadrę kierowniczą. Propozycja ta 

była częścią przeglądu polityki wynagrodzeń kadry kierowniczej, która dotyczyła przekonania, że wiele 

korporacji finansowych w przeszłości podejmowało zbyt duże ryzyko. SEC uważa, że rekompensata 

może wiązać się z podejmowaniem nadmiernego ryzyka. Inną kwestią jest to, czy wynagrodzenie 

zależne od wyników zachęca kadrę kierowniczą do skupienia się na krótkoterminowych wynikach 

kosztem długoterminowego wzrostu. Jednak obecnie akcjonariusze mogą być coraz bardziej 

zaniepokojeni przejrzystością i jej wpływem na krótkoterminowe wyniki i wynagrodzenie kadry 

zarządzającej. Jedno z badań wykazało, że firmy, które ujawniają więcej szczegółów na temat swoich 

praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, generują wyższe zwroty dla akcjonariuszy niż mniej 

przejrzyste firmy 

WDRAŻANIE PERSPEKTYWY INTERESARIUSZY 

Organizacja, która opracowuje skuteczny ład korporacyjny i rozumie znaczenie etyki biznesowej i 

odpowiedzialności społecznej w osiąganiu sukcesu, powinna również opracować procesy zarządzania 

tymi ważnymi problemami. Chociaż istnieją różne podejścia do tej kwestii, przedstawiamy 

podstawowe kroki, które są skuteczne w wykorzystywaniu struktury interesariuszy do zarządzania 

odpowiedzialnością i etyką biznesową. Kroki obejmują (1) ocenę kultury korporacyjnej, (2) 

identyfikacja grup interesariuszy, (3) identyfikacja kwestii interesariuszy, (4) ocena zaangażowania 

organizacji w odpowiedzialność społeczną, (5) identyfikacja zasobów i określenie pilności oraz (6) 

uzyskanie informacji zwrotnej od interesariuszy. Kroki te obejmują uzyskiwanie informacji zwrotnych 

od odpowiednich interesariuszy podczas formułowania strategii organizacyjnej i wdrażania. 

Krok 1: Ocena kultury korporacyjnej 

Aby zwiększyć dopasowanie organizacyjne, program odpowiedzialności społecznej musi być zgodny z 

kulturą korporacyjną organizacji. Celem tego pierwszego kroku jest określenie misji organizacyjnej, 

wartości i norm, które mogą mieć wpływ na odpowiedzialność społeczną. Odpowiednie istniejące 

wartości i normy to te, które określają grupy interesariuszy i kwestie interesariuszy uznane przez 

organizację za najważniejsze. Często odpowiednie wartości i normy organizacyjne można znaleźć w 

dokumentach korporacyjnych, takich jak deklaracja misji, raporty roczne, broszury sprzedażowe i 

strony internetowe. Na przykład REI twierdzi, że jego misją jest „inspirowanie, kształcenie i 

wyposażanie na całe życie w przygodach na świeżym powietrzu i zarządzaniu”. REI wypełnia swoją 

misję, oferując wysokiej jakości produkty outdoorowe, inwestując w zieloną energię i zapewniając 

zajęcia na świeżym powietrzu w obszarach takich jak wspinaczka skałkowa, jazda na rowerze i kemping. 

Krok 2: Identyfikacja grup interesariuszy 

W zarządzaniu tym etapem ważne jest, aby rozpoznać potrzeby, pragnienia i pragnienia interesariuszy. 

Wiele ważnych kwestii staje się widocznych, ponieważ kluczowe środowiska, takie jak grupy 

konsumentów, organy regulacyjne lub media, wyrażają zainteresowanie. Kiedy istnieje porozumienie, 

współpraca, a nawet konfrontacje, potrzebny jest proces decyzyjny, taki jak model współpracy, aby 

przezwyciężyć kontradyktoryjne podejście do rozwiązywania problemów. Menedżerowie mogą 



zidentyfikować odpowiednich interesariuszy, na których może wpływać lub mogą wpływać na rozwój 

polityki organizacyjnej. Interesariusze mają pewną władzę nad firmą, ponieważ mogą do pewnego 

stopnia wstrzymać zasoby organizacyjne. Interesariusze mają największą władzę, gdy sukces 

organizacji nie wpływa na ich przetrwanie i gdy mają dostęp do ważnych zasobów organizacyjnych. Na 

przykład większość konsumentów butów nie musi kupować butów Nike. Dlatego decydując się na 

bojkot Nike, znoszą tylko drobne niedogodności. Niemniej lojalność konsumentów wobec Nike jest 

kluczowa dla dalszego sukcesu giganta odzieży sportowej. Właściwa ocena władzy, jaką posiada dana 

społeczność interesariuszy, obejmuje ocenę zakresu, w jakim społeczność ta współpracuje z innymi, 

aby wywierać presję na firmę. 

Krok 3: Identyfikacja problemów z interesariuszami 

Razem, kroki 1 i 2 prowadzą do zidentyfikowania interesariuszy, którzy są jednocześnie najpotężniejsi 

i najbardziej uprawnieni. Poziom uprawnień i legitymacji interesariuszy określa stopień pilności w 

zaspokojeniu ich potrzeb. Krok 3 polega zatem na zrozumieniu głównych kwestii, którymi interesują 

się interesariusze. Warunki współpracy istnieją, gdy problemy są tak złożone, że do ich rozwiązania 

potrzeba wielu interesariuszy, a kontradyktoryjne podejścia do rozwiązywania problemów są wyraźnie 

nieodpowiednie. Na przykład otyłość u dzieci staje się problemem we wszystkich grupach i 

interesariuszach. Stany Zjednoczone są najbardziej otyłym krajem na świecie, w którym prawie 40 

procent populacji jest otyłych lub z nadwagą. Skutkuje to ogromnym wzrostem problemów 

zdrowotnych. Ponadto, podczas gdy Amerykanie tradycyjnie nie popierają rządowych planów opieki 

zdrowotnej, rosnące koszty opieki zdrowotnej powodują, że niektórzy interesariusze ponownie 

rozważają swoje stanowisko. Koszty ubezpieczenia zdrowotnego opartego na pracy dla rodzin 

podwoiły się w ostatnim dziesięcioleciu. W 2011 roku ponad 15 procent Amerykanów nie miało 

ubezpieczenia zdrowotnego, chociaż liczba osób nieubezpieczonych zmniejszyła się w porównaniu z 

rokiem poprzednim. Obawy zainteresowanych stron zmusiły rząd do podjęcia działań w tej ważnej 

sprawie poprzez uchwalenie ustawy o przystępnej cenie. Szacuje się, że ustawa o przystępnej cenie 

poszerzy zakres opieki zdrowotnej do 30 milionów Amerykanów 

Krok 4: Ocena zaangażowania organizacji w odpowiedzialność społeczną 

Kroki od 1 do 3 są ukierunkowane na generowanie informacji na temat odpowiedzialności społecznej 

wśród różnych czynników wpływających w organizacji i wokół niej. Krok 4 łączy te trzy etapy, aby dojść 

do zrozumienia odpowiedzialności społecznej, które jest szczególnie zgodne z organizacją będącą 

przedmiotem zainteresowania. Ta ogólna definicja zostanie następnie wykorzystana do oceny 

obecnych praktyk i wybrania konkretnych inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej. Firmy 

takie jak Starbucks wybrały działania, które odnoszą się do obaw interesariuszy. Starbucks 

sformalizował swoje inicjatywy w oficjalnych dokumentach, takich jak raporty roczne, strony 

internetowe i broszury firmowe. Starbucks troszczy się o środowisko i integruje zasady i programy we 

wszystkich aspektach swojej działalności, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko. Firma 

prowadzi również wiele programów budowania społeczności, które pomagają jej być dobrym sąsiadem 

i pozytywnie wpływać na społeczności, w których żyją, pracują i bawią się jej partnerzy i klienci. 

Krok 5: Identyfikacja zasobów i określenie pilności 

Priorytetyzacja interesariuszy i kwestii oraz ocena dotychczasowych wyników prowadzą do alokacji 

zasobów. Można wziąć pod uwagę dwa główne kryteria: poziom inwestycji finansowych i 

organizacyjnych wymaganych przez różne działania oraz pilność przy ustalaniu priorytetów wyzwań 

związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Kiedy rozważane wyzwanie jest postrzegane jako istotne 

i można spodziewać się nacisków ze strony interesariuszy na dany problem, wyzwanie to jest 

rozważane i pilne. Na przykład Federalna Komisja Handlu nałożyła na Google grzywnę w wysokości 



22,5 miliona dolarów w celu uregulowania opłat wprowadzających użytkowników w błąd dotyczących 

ustawień prywatności w przeglądarce Safari. Chociaż użytkownikom powiedziano, że zrezygnują ze 

śledzenia, firma obchodziła ustawienia prywatności i wykorzystywała pliki cookie do śledzenia 

użytkowników w celach reklamowych. Prywatność w Internecie stała się takim problemem, że organy 

regulacyjne proponują listę „Do Not Track” oraz kartę praw dla sieci społecznościowych. 

Krok 6: Uzyskanie opinii interesariuszy 

Informacje zwrotne od zainteresowanych stron są generowane na różne sposoby. Po pierwsze, ogólną 

ocenę firmy i jej praktyk interesariuszy można uzyskać za pomocą badań satysfakcji lub reputacji. Po 

drugie, aby ocenić postrzeganie przez interesariuszy wkładu firmy w określone kwestie, można ocenić 

media generowane przez interesariuszy, takie jak blogi, strony internetowe, podcasty i biuletyny. Po 

trzecie, bardziej formalne badania mogą być prowadzone z wykorzystaniem grup fokusowych, 

obserwacji i ankiet. Wiele grup nadzorujących korzysta z sieci do informowania konsumentów i 

publikowania ich wiadomości. Na przykład Consumer Watchdog, grupa z Kalifornii, która obserwuje 

wszystko, od edukacji po przemysł naftowy, wezwała nowego przewodniczącego FTC do 

priorytetowego traktowania ochrony prywatności konsumentów w Internecie. Ochrona ta obejmuje 

wywieranie presji na Kongres, aby uchwalił przepisy dotyczące zakazu śledzenia, tworzenie przepisów 

regulujących brokerów danych oraz opracowywanie kodu zwiększającego przejrzystość w zakresie 

wykorzystywania danych przez urządzenia mobilne. 

WKŁAD PERSPEKTYWY INTERESARIUSZY 

Chociaż zapewniamy ramy wdrażania perspektywy interesariuszy, wyważenie interesów interesariuszy 

wymaga dobrej oceny. Kiedy firmy próbują zapewnić to, czego chcą konsumenci, szersze interesy 

społeczne mogą powodować konflikty. Weź pod uwagę, że najtańszym samochodem na świecie jest 

Tata Nano, wyprodukowany w Indiach. Cena wywoławcza Nano to 2900 dolarów, ale ma tylko mały 

dwucylindrowy silnik o mocy 35 koni mechanicznych, który mógłby być samobójstwem na 

nowoczesnej drodze ekspresowej. Ponadto samochód ma słabą ochronę przed zderzeniem i nie ma 

poduszek powietrznych. Producent Nano tnie wiele zakrętów, aby być tanim, w tym używając trzech 

nakrętek zamiast czterech, aby przytrzymać koło na osi. Po odpaleniu auta Tata wzmocnił osłonę 

termiczną wydechu i po kilkukrotnym dodaniu bezpiecznika do instalacji elektrycznej samochody 

zapaliły się. Firma planuje eksport Nano do Stanów Zjednoczonych, ale aby skutecznie stworzyć rynek 

eksportowy, firma musi zainstalować bardziej przyjazne dla środowiska silniki; spowoduje to wzrost 

ceny. Istnieje szereg etycznych, społecznych oraz kwestie interesariuszy z Nano. Wielu konsumentów 

może stać tylko na samochód za 2900 dolarów. Z drugiej strony zainteresowane strony związane z 

bezpieczeństwem samochodowym mogą sprzeciwić się samochodowi, którego prowadzenie jest 

potencjalnie niebezpieczne. W Stanach Zjednoczonych organy regulacyjne uniemożliwiają sprzedaż 

sprzętu w Indiach. Oczywiste jest, że wyważenie interesów interesariuszy może być trudnym 

procesem. Ten rozdział zawiera dobry przegląd problemów, konfliktów i możliwości lepszego 

zrozumienia relacji z interesariuszami. Struktura interesariuszy rozpoznaje problemy, identyfikuje 

interesariuszy i analizuje rolę zarządów i menedżerów w promowaniu etyki i odpowiedzialności 

społecznej. Perspektywa interesariuszy tworzy organizację bardziej etyczną i renomowaną. 

PODSUMOWANIE 

Etyka biznesowa, problemy i konflikty krążą wokół relacji. Klienci, inwestorzy i akcjonariusze, 

pracownicy, dostawcy, agencje rządowe, społeczności i wiele innych osób, które mają udziały lub 

roszczenia w aspekcie produktów, operacji, rynków, przemysłu i wyników firmy, są znani jako 

udziałowcy. Interesariusze znajdują się pod wpływem przedsiębiorstw i mają możliwość wpływania na 

nie. Interesariusze zapewniają zarówno materialne, jak i niematerialne zasoby, które są kluczowe dla 



długoterminowego sukcesu firmy, a ich względna zdolność do wycofania tych zasobów daje im władzę. 

Interesariusze definiują istotne kwestie etyczne w biznesie. Głównymi interesariuszami są ci, których 

stałe powiązanie jest absolutnie konieczne dla przetrwania firmy. Wtórni interesariusze zazwyczaj nie 

zawierają transakcji z firmą i nie są niezbędni do jej przetrwania. Sugeruje model interakcji z 

interesariuszami istnieją wzajemne relacje między firmą a wieloma interesariuszami. Stopień, w jakim 

firma rozumie i odnosi się do żądań interesariuszy, jest wyrażany jako orientacja interesariuszy i 

obejmuje trzy zestawy działań: (1) generowanie danych o swoich grupach interesariuszy i ocenę 

wpływu firmy na te grupy, (2) dystrybucja tych informacji w całej firmie oraz (3) reagowanie na te dane 

wywiadowcze na każdym szczeblu firmy. Orientację na interesariuszy można postrzegać jako 

kontinuum, ponieważ firmy prawdopodobnie przyjmą tę koncepcję w różnym stopniu. Chociaż terminy 

etyka i odpowiedzialność społeczna są często używane zamiennie, mają różne znaczenia. 

Odpowiedzialność społeczna w biznesie odnosi się do zobowiązania organizacji do maksymalizacji 

pozytywnego wpływu i minimalizowania negatywnego wpływu na społeczeństwo. Istnieją cztery 

poziomy odpowiedzialności społecznej - ekonomiczny, prawny, etyczny i filantropijny - i można je 

postrzegać jako piramidę. Termin „obywatelstwo korporacyjne” jest używany do określenia zakresu, w 

jakim przedsiębiorstwa w sposób strategiczny wywiązują się z obowiązków gospodarczych, prawnych, 

etycznych i filantropijnych nałożonych na nie przez ich interesariuszy. Z punktu widzenia 

odpowiedzialności społecznej etyka biznesowa obejmuje standardy, normy i oczekiwania, które 

odzwierciedlają obawy głównych interesariuszy, w tym konsumentów, pracowników, akcjonariuszy, 

dostawców, konkurentów i społeczności. Tylko wtedy, gdy firmy uwzględniają kwestie etyczne w 

podstawowych wartościach i włączają etykę do strategii biznesowych, odpowiedzialność społeczna 

jako wartość może być zakorzeniona w codziennym podejmowaniu decyzji. Kwestie odpowiedzialności 

społecznej obejmują kwestie społeczne, kwestie ochrony konsumentów, zrównoważony rozwój i ład 

korporacyjny. Kwestie społeczne są związane z dobrem wspólnym i obejmują takie kwestie, jak otyłość 

dziecięca czy prywatność w Internecie. Ochrona konsumentów często występuje w formie przepisów 

uchwalonych w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi i oszukańczymi praktykami 

biznesowymi. Zrównoważony rozwój to potencjał dla długoterminowego dobrobytu środowiska 

naturalnego, w tym wszystkich bytów biologicznych, a także wzajemnie korzystne interakcje między 

przyrodą a osobami, organizacjami i strategiami biznesowymi. Ład korporacyjny obejmuje rozwój 

formalnych systemów odpowiedzialności, nadzoru i kontroli. Większość firm działa z założeniem, że 

głównym celem działalności jest maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy. Model interesariuszy stawia 

zarząd w pozycji równoważenia interesów i konfliktów różnych okręgów wyborczych. Zarówno 

dyrektorzy, jak i urzędnicy korporacji są powiernikami akcjonariuszy. Dyrektorzy mają obowiązek 

unikać niewłaściwego postępowania etycznego i kierować decyzjami dotyczącymi zapobiegania 

nadużyciom etycznym w swoich organizacjach. Aby uniemożliwić pracownikom podejmowanie 

nieetycznych decyzji, większość firm opracowuje formalne systemy odpowiedzialności, nadzoru i 

kontroli, znane jako ład korporacyjny. Odpowiedzialność odnosi się do stopnia zgodności decyzji w 

miejscu pracy z określonym kierunkiem strategicznym firmy oraz jej zgodności z względami etycznymi 

i prawnymi. Nadzór zapewnia system kontroli i równowagi, który ogranicza możliwości pracowników i 

menedżerów do odstępstwa od zasad i strategii mających na celu zapobieganie nieetycznym i 

nielegalnym działaniom. Kontrola to proces audytu i doskonalenia decyzji i działań organizacyjnych. 

Istnieją dwa sposoby postrzegania ładu korporacyjnego, które można postrzegać jako ciągłość. Model 

akcjonariusza opiera się na klasycznych zasadach ekonomicznych, obejmujących maksymalizację 

bogactwa inwestorów i właścicieli. Model interesariuszy przyjmuje szersze spojrzenie na cel 

biznesowy, który obejmuje zaspokajanie obaw innych interesariuszy, od pracowników, dostawców i 

rządowych organów regulacyjnych po społeczności i specjalne grupy interesu. Dwa główne elementy 

ładu korporacyjnego, które odnoszą się do etycznego podejmowania decyzji, to rola rady dyrektorów 

i wynagrodzenie kadry kierowniczej. Członkowie zarządu spółki publicznej ponoszą prawną 



odpowiedzialność za zasoby i decyzje firmy. Ważne kwestie związane z radami dyrektorów obejmują 

odpowiedzialność, przejrzystość i niezależność. Zarządy są również odpowiedzialne za powoływanie 

członków najwyższego kierownictwa i ustalanie ich wynagrodzenia. Obawy związane z 

wynagrodzeniem kadry kierowniczej dotyczą często nieproporcjonalnego związku między 

wynagrodzeniem kadry kierowniczej a medianą wynagrodzeń pracowników w firmie. Organizacja, 

która opracowuje skuteczny ład korporacyjny i rozumie znaczenie etyki biznesowej i odpowiedzialności 

społecznej w osiąganiu sukcesu powinno opracować proces zarządzania tymi ważnymi problemami. 

Chociaż istnieją różne podejścia, zidentyfikowano kroki, które okazały się skuteczne w wykorzystaniu 

struktury interesariuszy do zarządzania odpowiedzialnością i etyką biznesową. Te kroki to: (1) ocena 

kultury korporacyjnej, (2) identyfikacja grup interesariuszy, (3) identyfikacja kwestii interesariuszy, (4) 

ocena zaangażowania organizacji w odpowiedzialność społeczną, (5) identyfikacja zasobów i określenie 

pilności oraz (6) zdobycie opinie interesariuszy. 

 


