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Wstęp
Banki pełnią w gospodarce fundamentalną rolę. Determinują stabilność 

rynków finansowych i przesądzają o zrównoważonym rozwoju ekonomii. 
Jednakże w wyniku kryzysu gospodarczego z początku XXI wieku, do 
którego powstania przyczyniły się między innymi banki, w znacznym 
stopniu utracone zostało zaufanie klientów i innych interesariuszy do 
całego sektora finansowego. Obecnie banki, zmierzając do odbudowania 
swojej wiarygodności i zaufania, dążą do maksymalizacji wartości poprzez 
polepszanie osiągnięć finansowych i rynkowych także dzięki angażowa-
niu się w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social 
Responsibility – CSR). W związku z tym w artykule tym przyjęto następujące 
hipotezy badawcze:

H1: Jednym z narzędzi budowania wartości banków jest ich zaangażo-
wanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu;

H2: Istnieje pozytywna relacja między aktywnością banków w CSR a ich 
dokonaniami finansowymi, przyczyniającymi się do budowania wartości 
banków.

Celem artykułu jest wskazanie relacji między aktywnością banków 
w obszarze CSR a ich dokonaniami finansowymi przyczyniającymi się do 
budowania wartości. Przeprowadzana w opracowaniu analiza o charak-
terze teoretycznym jest uzupełniona o wnioski z badań wyników empi-
rycznych prawie tysiąca banków na świecie, dotyczących relacji pomiędzy 
CSR a ich dokonaniami finansowymi. Wykorzystane metody badawcze 
to przede wszystkim analiza literatury krajowej i zagranicznej, badania 
wtórne, analiza opisowa i porównawcza oraz wnioskowanie logiczne. 
Artykuł ma charakter deskryptywny.

1. Zaangażowanie banków w CSR a budowanie wartości
Banki to instytucje zaufania publicznego, a fakt ten nakłada na nie szcze-

gólne wyzwania i obowiązki w zakresie społecznej odpowiedzialności 

* Dr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk, ul. Sien-
kiewicza 9, 90-113 Łódź, jfijalkowska@spoleczna.pl
** Dr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, b.zyznarska-dworczak@ue.poznan.pl



108 Justyna Fijałkowska, Beata Zyznarska-Dworczak

[Szpringer, 2009, s. 91]. Biorąc pod uwagę zarówno funkcje pełnione przez 
banki, jak i wielkość sektora bankowego, można stwierdzić, iż wywierają 
one znaczny wpływ na społeczeństwo i odgrywają ważną rolę w rozwoju 
ekonomicznym [Levine, 2004, s. 15–20]. Od banków oczekuje się zatem 
dbałości o stabilność gospodarczą, tworzenie dobrobytu społecznego oraz 
kształtowanie pożądanego ładu społeczno-gospodarczego. Ponadto, jak 
zaznacza M. Kumorek [2016, s. 55]: „banki są utożsamiane z instytucjami, 
które winny kreować odpowiednie postawy społeczne i propagować ini-
cjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji”. Zaangażowanie 
banków w działania społecznie odpowiedzialne jest zatem formą odpowie-
dzi na oczekiwania społeczne. Jednak motywacją banków do działalności 
CSR są nie tylko względy moralne, ale także bodźce ekonomiczne [Maron, 
2006, s. XX]. Zdaniem J. Mazurek [2015, s. 31] podstawę budowania trwałej 
wartości firmy stanowi bowiem „osiągnięcie równowagi pomiędzy efek-
tywnością ekonomiczną oraz interesem społecznym”.

Zaangażowanie społeczne banków przejawia się podejmowaniem przez 
nie inicjatyw w zakresie dbania o środowisko, pracowników i społeczności 
lokalne, a także związanych z działalnością charytatywną. Banki dbają 
również o to, by nagłaśniać działania prospołeczne i proekologiczne; same 
tworzą strony internetowe poświęcone zaangażowaniu w CSR, a także 
informują o tym w przekazach reklamowych, kampaniach społecznych 
czy swoich raportach CSR. Przykładowo w Global Reporting Database 
zgromadzono ponad 1650 raportów CSR banków z całego świata, rejestro-
wanych jest ponad 200 raportów rocznie, a liczba ta rokrocznie wzrasta 
[www.globalreporting.org]. Raporty CSR są jedną z dróg przekazywa-
nia interesariuszom informacji o zaangażowaniu banków w działalność 
odpowiedzialną społecznie. Ich głównym celem jest zdobycie zaufania 
różnych kręgów interesariuszy, które w przypadku banków obejmują 
poza właścicielami również klientów, pracowników, dostawców i part-
nerów strategicznych, radę nadzorczą, nadzór bankowy, kierownictwo, 
kapitałodawców, analityków finansowych, agendy państwowe, media, 
konkurencję, społeczności lokalne, społeczeństwo. Przejrzyste i wiary-
godne komunikowanie konkretnych wyników i rezultatów w obszarze 
CSR wzmacnia zaufanie interesariuszy. Zaufanie jest bowiem centralnym 
strategicznym „zasobem” przesądzającym o funkcjonowaniu banków [Lle-
wellyn, 2005, s. 333; Olsen, 2008, s. 2189].

Wiarygodność, rozliczalność i reputacja sektora finansowego, w tym 
banków, stanowią ich fundament i determinują stabilność rynków finan-
sowych [Gaultier-Galliard, Louisot, 2006, s. 425–445]. B. Bossone [2000, 
s. 50–60] i R. Olsen [2008, s. 2191] zaznaczają, że zaufanie i wiarygodność 
banków są podstawowymi warunkami finansowej kondycji banków. Image 
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i reputacja wpływają ponadto na konkurencyjność organizacji [Gray, Bal-
mer, 1998, s. 695], a wyniki badań empirycznych [Schwaiger, 2004, s. 46–71] 
potwierdzają, że CSR tworzy reputację. S. Decker i C. Sale [2009, s. 137] 
podkreślają natomiast związek reputacji z tworzeniem wartości banków, 
wskazując, iż reputacja budowana jest na zaufaniu wypracowywanym 
w odniesieniu do wszystkich interesariuszy i jako zasób niematerialny 
przyczynia się ona do tworzenia wartości instytucji finansowych, a jed-
nocześnie jest nieodzowną przesłanką zrównoważonego rozwoju i eko-
nomicznej stabilności gospodarek. Według M. Marcinkowskiej [2003, 
s. 32] „generowanie wartości banku jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy 
równoważone są potrzeby i oczekiwania różnych grup interesów. Takie 
podejście wpisuje się w coraz powszechniejsze przyjmowanie przez banki 
strategii CSR. Podstawowe zasady CSR, takie jak rozliczalność i transpa-
rentność, leżą bowiem w centrum zainteresowania regulatorów mających 
na względzie zapewnienie, że banki i bankierzy działają, wypracowu-
jąc zaufanie. Według B. Scholtensa [2009, s. 159–175] CSR determinuje 
tworzenie zaufania i reputacji, stąd jest ona coraz ważniejsza dla sektora 
bankowości. Przekłada się na szacunek i lojalność inwestorów i klientów, 
czyli powierzany bankom kapitał, co z kolei skutkuje udziałem banków 
w rynku, poziomem wyników finansowych, a tym samym zwiększaniem 
wartości. Obserwowana dziś tendencja coraz powszechniejszych badań 
i analiz empirycznych, koncentrujących się na wymiarze ekonomicznym 
zaangażowania w CSR, odnosi się do wpływu CSR na tworzenie warto-
ści i zmian w dokonaniach finansowych organizacji, w tym banków, co 
przedstawiono w części 2 i 3 niniejszego opracowania.

2. Relacja między CSR a wynikami finansowymi na przykładzie 
banków – przegląd literatury

W badaniach naukowych wykorzystywane są trzy główne teorie suge-
rujące, iż przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne społecznie, a mia-
nowicie teoria interesariuszy, teoria legitymizacji, teoria agencji1. Ponadto 
badania dotyczące maksymalizacji wartości banków odnoszone są do teorii 
wartości dla właścicieli (shareholders value) oraz wartości dla interesariu-
szy (stakeholders value). W pierwszym przypadku podstawowym celem 
funkcjonowania banku jest generowanie zysków oraz tworzenie wartości 
dla akcjonariuszy, pomijając wszelkie inne cele. Według drugiej, jak pod-
kreśla M. Marcinowska [2003, s. 26], przyjęta jest wiązka celów: zarówno 
ekonomicznych, jak i społecznych, przy czym generowanie wartości dla 

1 Ponadto w ramach teorii zorientowanych systemowo pomocne w ocenie rozwoju sprawo-
zdawczości niefinansowej są również teoria sygnalizacji oraz teoria użyteczności decyzyjnej 
– szerzej na przykład [Zyznarska-Dworczak, 2016, s. 307–315].
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właścicieli jest celem nadrzędnym, przy jednoczesnym zaspakajaniu 
potrzeb pozostałych grup interesów.

Relacje między CSR a korporacyjnymi wynikami finansowymi (Corpo-
rate Financial Performance – CFP) z wykorzystaniem wymienionych teorii są 
od co najmniej 50 lat przedmiotem wielu badań naukowych np. [Friedman, 
1970; Preston, O’Bannon, 1997; Waddock, Graves, 1997; McWilliams, Siegel, 
2001; Orlitzky i inni, 2003; Allouche, Laroche, 2005; Margolis i inni, 2007; 
Aggarwal, 2013; Wang i inni, 2015]. Wyniki nie prowadzą jednak do jed-
nolitych wniosków, a za główne przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje 
się różnice o charakterze koncepcyjnym, operacyjnym i metodycznym 
w definiowaniu i wykorzystaniu wyników społecznych, środowiskowych 
i finansowych. Nie ma bowiem jednolitej metody definiowania, wyznacza-
nia i pomiaru działalności CSR. Jednym ze sposobów uznania jednostki za 
odpowiedzialną społecznie jest włączenie jej do jednego z indeksów CSR, 
jak indeksy Corporate Governance, indeksy Corporate Social Performance czy 
indeks ujawnień GRI. Innym sposobem określenia, czy dana jednostka jest 
odpowiedzialna społecznie, jest publikacja raportów CSR. Te różnorodne 
podejścia do pomiaru aktywności CSR dla celów określenia ich wpływu 
na kreowanie wartości w badaniach naukowych zestawiane są z różnymi 
typami wskaźników osiągnięć finansowo-rynkowych, które można zasad-
niczo podzielić na dwie grupy:

– mierniki bazujące na systemie rachunkowości – jak ROE, ROA, ROS, 
wskaźniki płynności, EBIT a oprocentowanie, aktywa ogółem, EPS,

– mierniki rynkowe – takie jak Alpha, Beta, relacja Price/Earnings, 
CAR, zwrot z nakładów z uwzględnieniem ryzyka, cena akcji, relacja 
wartości rynkowej akcji do ich wartości księgowej.

Heterogeniczność relacji CSR a CFP dodatkowo wzmacnia zależność, iż 
analizowana relacja wykazuje znacznie silniejszy związek w jednostkach 
z krajów rozwiniętych, niż w jednostkach krajów rozwijających się [Peloza 
2009; Wang i inni, 2015; Su i inni, 2016, s. 470–479]. Ponadto różnice wystę-
pują między gałęziami przemysłu, sektorami i instytucjami [Wang i inni, 
2015; Ioannou, Serafeim, 2010].

W celu usystematyzowania wyników badań relacji CSR a CFP należy 
rozpatrywać kierunek tej relacji oraz związek przyczynowo-skutkowy. 
Analizując kierunek badanej relacji, można stwierdzić, iż może mieć on cha-
rakter pozytywny, negatywny, mieszany lub neutralny. Natomiast związek 
przyczynowo-skutkowy określa, czy aktywność i raportowanie CSR może 
wpływać na osiągnięcia i wartość jednostki, i odwrotnie – czy osiągnię-
cia jednostki mogą determinować aktywność i raportowanie CSR. Ana-
liza literatury wskazuje, iż dominują badania ukazujące relację CSR–CFP 
o charakterze pozytywnym, analizującym relację wpływu aktywności 
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społeczno-środowiskowej jednostki na jej wyniki finansowe, co przed-
stawiono w części 3 niniejszego opracowania w odniesieniu do sektora 
banków.

3. Relacja między CSR a wynikami finansowymi na przykładzie 
banków – wyniki badań międzynarodowych

Analiza coraz liczniejszej literatury na temat oddziaływania aktywności 
jednostek w zakresie CSR na ich osiągnięcia finansowe ukazuje różnorod-
ność wyników badawczych – stwierdzone zależności wykazują relację 
od pozytywnych, przez neutralne po negatywne. Na pozytywną relację 
CSR–CFP wskazują wyniki badań przeprowadzonych między innymi 
przez J.D. Margolis i J.P. Walsh [2001]. Naukowcy ci stwierdzili pozy-
tywną zależność wśród 53% z 95 badanych jednostek z lat 1972–2007, 
podczas gdy wyniki badania J. Pelozy [2009] – 63% spośród 159 jednostek 
analizowanych w latach 1972–2008. Ponadto na wysoki odsetek jednostek 
o pozytywnej zależności CSR–CFP w próbie badanych jednostek wykazali 
P. Aggarwal [2013] – 46%, a także G.L. Clark i inni [2015] – 86%. Naukowcy 
podkreślają, iż aktywność i raportowanie   CSR zwiększa satysfakcję różnych 
zainteresowanych stron, a co za tym idzie – reputację jednostki i zaufa-
nie do niej, jej produktów czy usług, co z kolei prowadzi do uzyskania 
lepszych wyników finansowych i zwiększania wartości tych organizacji. 
Badania wykazują również, iż   CSR zwiększa kompetencje menedżerskie, 
przyczynia się do wiedzy organizacyjnej na temat otoczenia rynkowego, 
społecznego, politycznego, technologicznego i innych podmiotów, a tym 
samym zwiększa efektywność organizacji [Orlitzky i inni, 2003, s. 407], 
a więc ma też przełożenie na tworzenie ich wartości.

Na pozytywne powiązanie CSR z osiągnięciami wskazują również bada-
nia, które dowodzą, że analizowany związek przyczynowo-skutkowy 
działa w stronę przeciwną, np. [McGuire i inni, 1988; Waddock, Graves, 
1997; Orlitzky i inni, 2003; Seifert i inni, 2004; Daniel i inni, 2004; Margolis 
i inni, 2007; Albertini, 2012]. Naukowcy zakładają, iż to dobre osiągnięcia 
finansowe jednostki determinują zakres aktywności CSR. Badania naukowe 
potwierdzają, iż   lepsze wyniki finansowe mogą potencjalnie wpływać 
na dostępność zasobów, które wspierają jednostki w inwestowaniu w dzia-
łalność CSR [Waddock, Graves, 1997, s. 312]. W tym podejściu aktywność 
i raportowanie CSR jest traktowane jako efekt lepszych wyników finanso-
wych, a nie jego przyczyna.

Choć większość badań naukowych empirycznie udowadnia pozytywne 
relacje CSR z osiągnięciami jednostek, to jednak istnieją badania wskazujące 
na relacje negatywne, zgodne z postawą Friedmana [1970] i   innymi neokla-
sycznymi argumentami ekonomistów. Przykładowo badania J.J. Griffina 
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i J.F. Mahona [1997] wykazały negatywną relację u 30% badanych jednostek 
w latach 90. XX wieku, a w latach 80. – 46,9%, natomiast G.L. Clark i inni 
[2015] zaobserwowali negatywną relację u 8,5% spośród 110 badanych 
w latach 1970–2014 jednostek. Z kolei badania osiągnięć 182 jednostek 
w latach 1963–2011 przeprowadzone przez J. Kleine i inni [2013] wykazały 
negatywną relację u prawie 30% spośród badanych jednostek. Według 
naukowców lepsze osiągnięcia „społecznych” jednostek mogą obniżyć 
wyniki finansowe w porównaniu do konkurentów [Preston, O’Bannon, 
1997, s. 421]. Osiągnięcia społeczne pociągają bowiem za sobą wyższe 
koszty dla jednostki, np. wyższe nakłady inwestycyjne na specjalne mate-
riały, maszyny i nieruchomości przeznaczone do realizacji zadań polityki 
CSR, kosztowne usługi od dostawców, którzy są również odpowiedzialni 
społecznie, wyższe płace i dodatkowe korzyści satysfakcjonujące pracow-
ników [McWilliams, Siegel, 2001, s. 123]. Koszty aktywności CSR, zgodnie 
z tym podejściem, zmniejszając zyski, przyczyniają się do spadku wartości 
jednostki [Waddock, Graves, 1997, s. 310].

Warto także zwrócić uwagę na rezultaty badań wskazujących nega-
tywną relacje w zakresie wyników finansowych i społecznych: wyższe 
poziomy wyników finansowych czasem wynikają z niższych poziomów 
aktywności CSR. Osiągając lepsze wyniki finansowe, kierownictwo może 
próbować „zarobić” poprzez zmniejszenie wydatków socjalnych w celu 
zwiększenia ich krótkoterminowych zysków. Odwrotnie, rozczarowujące 
wyniki finansowe menedżerowie mogą próbować usprawiedliwiać, anga-
żując się w widoczne programy społeczne [Preston, O’Bannon, 1997, s. 423].

Niektórzy teoretycy [Griffin, Mahon, 1997; McWilliams, Siegel, 2001] 
kwestionują natomiast jakąkolwiek relację CSR z osiągnięciami finanso-
wymi. Wykazują, iż związek ten znika wraz z wprowadzeniem bardziej 
dokładnych zmiennych do modeli ekonometrycznych, takich chociażby jak 
intensywność prac w zakresie badań i rozwoju [Allouche, Laroche, 2005]. 
Twierdzą również, że w analizowaną relację wkrada się tak wiele czynni-
ków, że nie ma powodu, aby oczekiwać jakiegokolwiek związku. Ponadto 
problemy z pomiarem są wciąż na tyle szerokie, że może nie istnieć możli-
wość określenia jakichkolwiek rzeczywistych powiązań [Waddock, Graves, 
1997, s. 310]. Rozwiązania upatruje się w badaniach ilościowych w formie 
metaanaliz, bazujących na bardziej rygorystycznym podejściu metodolo-
gicznym [Orlitzky i inni, 2003; Daniel i inni, 2004; Allouche, Laroche, 2005; 
Margolis i inni, 2007; Albertini, 2012; Wang i inni, 2015]. Metaanaliza opiera 
się jednak na sile, ale nie na kierunku zależności.

Wskazaną niejednorodność i niejednoznaczność zależności między 
aktywnością i ujawnieniami CSR a osiągnięciami jednostek warto odnieść 
do wyników badań empirycznych. Szczególnym podmiotem badań 
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zależności CSR–CFP są banki, które dążą w sposób szczególny do mak-
symalizowania swojej wartości w oparciu o budowanie zaufania i repu-
tacji. Do analizy relacji CSR–CFP w sektorze bankowym przyjęto wyniki 
badań prezentowane w literaturze przedmiotu z różnych krajów świata, 
prezentowanej w bazie GoogleScholar oraz Proquest. Wyniki badań doty-
czące relacji CSR a CFP banków w poszczególnych krajach przedstawiono 
w tablicy 1, a wyniki badań międzynarodowych w tablicy 2.

Tablica 1. Relacje CSR a osiągnięcia finansowe banków w poszczególnych 
krajach

Autor

Przedmiot 
badań – liczba 
banków i ich 
pochodzenie

Stwierdzona zależność CSR 
a wyniki banków 

Okres 
badania

Sandahl, 
2016

5 banków – 
Skandynawia

Brak zależności CSR a wyniki 
finansowe 

2011–2015

Bolton, 
2013

200 
banków – USA

Pozytywna zależność CSR 
a wyniki operacyjne i wartość 
firmy 

1998–2010 

Ofori 
i inni, 2014 

22 banki – Ghana Pozytywna (ale nieistotna 
statystycznie) zależność CSR 
a wyniki finansowe

2009

Sarwar 
Uddin 
i inni, 2012, 

12 banków – 
Bangladesz 

Średni poziom ROA banków 
o wysokim wskaźniku 
ujawniania CSR wyższy niż 
w bankach o niskim poziom CSP, 
brak możliwości potwierdzenia 
statystycznego

2009

Taşkın, 
2015

11 banków – 
Turcja

Brak zależności między CSR 
a ROA i ROE,
Dwukierunkowa zależność CSR 
a marża (net interest margins)

2013

Soana, 
2011

37 banków – 
Włochy 

Brak statystycznie istotnej 
zależności między CSR 
a wynikami finansowymi

2005

Deutsch, 
2016

7 największych 
banków – Węgry

W krótkim okresie – związek 
negatywny między aktywnością 
CSR a ROA, w długim – brak 
zależności

2006–2013

Weshah 
i inni, 2012

8 banków 
giełdowych – 
Jordania

Istotna pozytywna zależność 
między CSR a wynikami 
finansowymi 

2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Sandahl, 2016; Bolton, 2013; Ofori i inni, 2014; 
Sarwar Uddin i inni, 2012; Taşkın, 2015; Soana, 2011; Deutsch, 2016; Weshah i inni, 2012].
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Tablica 2. Relacje CSR a osiągnięcia finansowe banków według badań 
międzynarodowych

Autor

Przedmiot 
badań – liczba 
banków i ich 
pochodzenie

Stwierdzona zależność CSR 
a wyniki banków 

Okres 
badania

Simpson, 
Kohers, 
2002

385 największych 
banków 
na świecie

Silna pozytywna zależność 
między CSR a wynikami 
finansowymi

1993/1994

Cheung, 
Mak, 2010

100 banków 
spośród Global 
Finance‘s Best 
Banks Rankings

Brak jednoznacznej relacji między 
ujawnieniami CSR a wynikami 
finansowymi 

2006–2009

Meng-Wen, 
Chung-
-Hua, 2013 

162 banki 
z 22 krajów

Pozytywna zależność między 
CSR a wynikami finansowymi 
(ROA, ROE, zysk netto) 

2003–2009

Chih i inni, 
2010

instytucje 
finansowe 
z 34 krajów 

Brak relacji CSR a wyniki 
finansowe

2003–2005

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Simpson, Kohers, 2002; Cheung, Mak, 2010; 
Meng-Wen, Chung-Hua, 2013; Chih i inni 2010].

Jak wynika z tablic 1 i 2, wyniki badań, dotyczące łącznie 949 banków, 
nie pozwalają stwierdzić ogólnie obowiązującej relacji między aktywno-
ścią społeczno-środowiskową banków a ich osiągnięciami finansowymi 
i wartością firmy banków. Dominuje relacja pozytywna, która wskazuje, iż 
istnieje oddziaływanie aktywności CSR na poprawę wyników finansowych 
banków. Pozytywne oddziaływanie CSR na osiągane wyniki banków zaob-
serwowano, analizując wyniki rozbudowanych badań o zasięgu świato-
wym, jak i w indywidualnych krajach. Badania W.G. Simpsona i T. Kohersa 
[2002] obejmujące wyniki badań 385 największych banków na świecie 
udowodniły silną relację obserwowaną w latach 90. XX wieku. Tendencję 
tą potwierdziły badania przeprowadzone 10 lat później przez W. Meng-
-Wen i S. Chung-Hua [2013] w odniesieniu do 162 banków z 22 krajów, 
również wykazujące pozytywną relację CSR–CFP. Oczekiwane oddziały-
wanie CSR na lepsze wyniki banków obserwuje się w takich krajach, jak 
Stany Zjednoczone [Bolton, 2013], Ghana [Ofori i inni, 2014], Bangladesz 
[Sarwar Uddin i inni, 2012] czy Jordania [Weshah i inni, 2012]. Wnioski 
z przeprowadzonej analizy mogą uzasadniać dążenie banków do budo-
wania wartości za pomocą działań CSR.

Jednak również w odniesieniu do banków istnieją (choć nieliczne) 
badania wskazujące na brak zależności CSR–CFP, czego dowodem są 
przykładowo wyniki badań banków w krajach skandynawskich [Sandahl, 
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2016], Turcji [Taşkın, 2015] czy Włoch [Soana, 2011], a także wyniki badań 
o światowym zasięgu przeprowadzone przez Cheung i Mak [2010] oraz 
Chih i inni [2010]. Zgodnie z nimi w sektorze bankowym relacji CSR z osią-
gnięciami finansowymi nie można uznać za jednoznaczną.

Zakończenie
Coraz więcej banków na świecie podejmuje zaangażowanie w działal-

ność CSR. Jej celem jest dobro ogółu, ale poza względami moralnymi oraz 
potrzebą odbudowy wiarygodności w oczach klientów i inwestorów liczą 
się także bodźce ekonomiczne. W artykule, na podstawie analizy teoretycz-
nej oraz badań empirycznych, potwierdzono (wykazano/udowodniono 
tezę) hipotezę, iż zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzial-
ności jest jednym z narzędzi budowania wartości banków, gdyż nakłady 
ponoszone przez banki na CSR przekładają się na odbudowywanie wia-
rygodności banków po kryzysach finansowych, wzrost zaufania klientów, 
inwestorów oraz innych interesariuszy, silniejszą pozycję rynkową, co 
w długim okresie przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a w rezultacie 
wzrost wartości banków.

Przeprowadzone badania literaturowe ukazujące utylitarne przełożenie 
relacji CSR–CFP u prawie tysiąca banków służyły weryfikacji hipotezy 2, 
dotyczącej relacji między aktywnością banków w CSR a ich dokonaniami 
finansowymi, przyczyniającymi się do budowania wartości banków. 
Wyniki badań wskazały jednak niejednorodność i niejednoznaczność 
zależności między aktywnością i ujawnieniami CSR; badana relacja nie 
jest jednoznaczna i jednolita w badaniach międzynarodowych, a także 
w badaniach w poszczególnych krajach. Przeważa pozytywna relacja, 
potwierdzająca, że status społecznie odpowiedzialnego banku jest dla 
niego opłacalny. Natomiast występująca w niektórych badaniach nega-
tywna relacja zaangażowania społecznego z wynikami finansowymi może 
być tłumaczona brakiem dojrzałości rynków finansowych, a także krótką 
perspektywą oddziaływania nakładów na działania CSR, wiążących się 
z ponoszeniem kosztów w danym okresie, czyli bieżącym obniżeniem 
wyników.
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Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie relacji między aktywnością banków w obsza-

rze CSR a ich dokonaniami finansowymi, przyczyniającymi się do budowania 
wartości. Jego realizacja wymagała przeprowadzenia analizy relacji między 
aktywnością banków w CSR a ich wynikami finansowymi, zarówno z punktu 
widzenia teoretycznego, jak i dotychczasowych badań empirycznych prezento-
wanych w światowej literaturze przedmiotu. Przeprowadzona analiza umożliwiła 
weryfikację hipotezy, iż zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności 
jest jednym z narzędzi budowania wartości banków. Nakłady ponoszone przez 
banki na CSR przyczyniają się do budowy zaufania interesariuszy do banków, 
determinują sytuację finansową i rynkową banków, co przekłada się w długim 
okresie na wymierne korzyści ekonomiczne, a w rezultacie budowanie wartości 
banków. Weryfikacja hipotezy 2, dotyczącej relacji między aktywnością banków 
w CSR a ich dokonaniami finansowymi nie pozwoliła na jednoznaczne wnioski. 
Badania wskazały na heterogeniczność relacji CSR a CFP zarówno w badaniach 
międzynarodowych, jak i w poszczególnych krajach. Dominuje jednak pozytywna 
relacja, potwierdzająca, że status społecznie odpowiedzialnego banku jest dla niego 
opłacalny, a tym samym CSR buduje wartość. Realizacja celu artykułu wymagała 
zastosowania metod badawczych w postaci analizy literatury krajowej i zagra-
nicznej, badań wtórnych, analizy opisowej i porównawczej oraz wnioskowania 
logicznego.
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Corporate Social Responsibility and value creation in banks 
(Summary)

The aim of the article is to indicate the relationship between the activity of banks 
in the area of   CSR and their financial performance contributing to the building 
of value. In this article we analyzed the relationship between CSR activities 
and their financial results, both from the theoretical point of view and the empir-
ical research presented so far in the global literature of the subject. The analysis 
allowed the verification of the hypothesis that engagement in the area of   social 
responsibility is one of the tools for building the value of banks. The engagement 
of banks in CSR contributes to the building of stakeholder confidence in banks, 
determine their financial and market situation, which translates into long-term 
measurable economic benefits and consequently builds the value. The verification 
of hypothesis number 2, concerning the relationship between the activity of banks 
in CSR and their financial performance, did not allow for unambiguous conclu-
sions. Studies have shown the heterogeneity of CSR and CFP relationships both 
in international studies and in individual countries. There is, however, a dominant 
positive relationship that confirms that the status of socially responsible banks 
pays off and that CSR therefore builds value. In order to realize the purpose 
of this article the analysis of domestic and foreign literature research method was 
applied together with secondary research, descriptive and comparative analysis 
and logical inference.
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