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Badania nad koncepcją interesariusza 
R. Edwarda Freemana obejmują dwa zagad-
nienia. Pierwsze z  nich odnosi się historii 
tej propozycji. W kolejnych etapach postę-
powania badawczego – prowadzonego 
przez Freemana – zyskuje na znaczeniu 
refl eksja etyczna nad interesariuszem. 
Umożliwia ona szacowanie ryzyka, jakie 
stwarza interesariusz, zwracając się prze-
ciwko przedsiębiorstwu. Kluczowe znacze-
nie ma pytanie, kiedy może on liczyć na 
wsparcie opinii publicznej. Doprecyzowu-
jąc myśl należy ustalić, co sprawia, że spo-
łeczne otoczenie interesariusza identyfi ku-
je się z nim oraz jego roszczeniami. Drugie 
zagadnienie dotyczy właściwego doboru 
środków etycznych. Podążając tropem 
Freemana, akcent pada najpierw na fi lozo-
fi ę transcendentalną. Wynikiem współpra-
cy Freemana z  Evanem jest skojarzenie 
kantowskiej metafi zyki moralności ze spo-
łecznymi przekonaniami o  tym, jak być 

powinno (czy przynajmniej z  wiedzą 
o zasadach ich kształtowania się). Niestety 
to rozwiązanie napotyka przeszkody apli-
kacyjne stawiające pod znakiem zapytania 
jego przydatność. Z tego powodu Freeman 
sięga po konstruktywistyczne narzędzie. 
Traktując normę etyczną jako przedmiot 
społecznych uzgodnień, odtwarza on ewo-
luujące kryterium poparcia dla interesariu-
sza. Instrumentalnym zastosowaniom rze-
czonego kryterium towarzyszy wątpliwość 
co do jego reprezentatywności (umocowa-
nia epistemologicznego). Stąd potrzeba 
wytyczenia granic, w których znajdowałoby 
ono zastosowanie niebudzące (poznaw-
czych) kontrowersji.
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Wprowadzenie

Trudno dziś wyobrazić sobie spór o kryteria efektywnego pomnaża-
nia dóbr materialnych z pominięciem kategorii interesariusza. Choć 
jej geneza sięga lat trzydziestych XX wieku, to do słownika teorii 
zarządzania i  etyki gospodarczej weszła ona pół wieku później1. 
Stało się to za sprawą R. Edwarda Freemana (1984). O atrakcyjności 
jego propozycji przesądziły dwie przesłanki. Po pierwsze, pojęcie 
interesariusza (stakeholder) użył on, by zwrócić uwagę menedżera 
na uczestników życia gospodarczego niebędących ani pracobiorca-
mi, ani udziałowcami (stockholders)2. Po drugie, Freeman przedsta-
wił interesariuszy jako roszczeniodawców przedsiębiorstwa przeko-
nanych, że ponieśli stratę w wyniku jego błędów lub nadużyć (Evan, 
Freeman 1997). Połączenie obu czynników wystarczyło, by do kom-
petencji zarządczych włączyć umiejętność wyodrębnienia jedno-
stek i grup mających realny wpływ na losy przedsięwzięcia gospo-
darczego.

Niestety dyrektywa Freemana z pozoru tylko określała obowiąz-
ki menedżera. Zdroworozsądkowa intuicja, iż w pomnażaniu zaso-
bów ekonomicznych trzeba liczyć się z innymi, pomijała kluczowe – 
w  tym kontekście – pytanie trwałość i  intensywność zagrożeń, 
których źródłem są owi inni. Nie sposób zabezpieczyć się przed 
wszystkimi. Jak więc szacować ryzyko (otwartego) konfl iktu z nimi? 
Pieniacz upominający się o gruszki na wierzbie nie jest tym samym, 
co zdeterminowana grupa pieniaczy. Ci natomiast – jako przypadek 
– nie zasługują na uwagę, jaką należy poświęcić osobom bądź gru-
pom wzbudzającym zainteresowanie opinii publicznej. Ważniejsze 
od lokalnie pojętych incydentów z udziałem interesariuszy są spo-

1  Ch. Randall, Th e Evolution of Stakeholders, https://www.linkedin.com/pulse/evolution-
-stakeholders-chelsea-randall [dostęp: 12.10.2016].
2  D. Stanny, Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka, http://odpowie-
dzialnybiznes.pl/artykuly/teoria-interesariuszy-wczesnego-freemana-nie-tylko-etyka/ 
[dostęp: 10.07.2016]; E. Younkins, Stockholders as Stakeholders, https://fee.org/articles/
stockholders-as-stakeholders/ April 01, 1997 [dostęp: 13.08.2016]; por. Friedman 1997: 
149–159.
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łeczne (bądź środowiskowe) następstwa ich wystąpień. Interesa-
riusz rozproszony – choćby miał słuszność we wszystkim, czego się 
domaga – nie ma wpływu na krzywdzącą go fi rmę. Decyduje to, jak 
wielu ludzi stanie po jego stronie oraz jak silne będzie ich wsparcie.

Z  ostatniego ustalenia wynika, iż koncepcja interesariusza 
powiązana jest ściśle z przekonaniami normatywnymi społecznego 
otoczenia organizacji gospodarczej. Aby efektywnie wdrażać pro-
gramy dedykowane interesariuszowi, trzeba zdobyć się na wysiłek 
rozumienia motywów, którymi kierują się aktorzy wcielający się 
w  tę rolę. W  przeciwnym razie każdy niezadowolony interlokutor 
przedsiębiorstwa będzie się jawił jego kierownictwu jako śmiertelny 
wróg. Stąd znaczenie wiedzy oferowanej przez etyki stosowane, 
kulturoznawstwo czy socjologię moralności. Innym powodem, dla 
którego koncepcja interesariusza nie może obyć się bez wsparcia 
nauk normatywnych, jest niesprawiedliwość społecznego otoczenia 
fi rmy. Opinia publiczna tyleż reprezentować może społeczeństwo 
świadome tego, dokąd zmierza oraz jakimi środkami dysponuje; co 
społeczeństwo niezdolne do skorelowania własnych planów rozwo-
jowych z bezrefl eksyjnie powielanymi wzorcami kultury (tu wzorca-
mi kultury gospodarczej). W drugim przypadku nadmierne oczeki-
wania wobec wolnej przedsiębiorczości – zaspokajającej jego 
żywotne potrzeby – czynią je krzywdzicielem samego siebie. Szansą 
dla niego staje się wówczas dialog inicjowany przez jego gospodar-
czych partnerów wcielających się w  rolę interesariusza wspólnoty 
aksjologicznie zagubionej. Zanim owi partnerzy uznają, iż znaleźli 
się w (trwale) nieprzyjaznym środowisku społecznym, mogą podej-
mować działania naprawcze polegające na promocji rozwiązań nor-
matywnych zadowalających obie strony. Tak czy inaczej, powraca 
etyka jako konieczny składnik kompetencji zarządczej.

Badania podjęte w  niniejszym artykule podporządkowane są 
dwóm celom. Pierwszym jest skorelowanie zagrożeń, których źró-
dłem są interesariusze z  etycznym narzędziem umożliwiającym 
ocenę poziomu ich społecznego poparcia. Wiedza tego rodzaju 
pozwala jej gospodarczemu dysponentowi na coś więcej niż progno-
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zowanie społecznych zachowań. Za jej pomocą może on pozyskiwać 
zaufanie (potencjalnych) sojuszników interesariusza, zwiększając 
w ten sposób szanse na ich sprawiedliwy osąd. Celem drugim jest 
zatem uwiarygodnienie etycznego narzędzia. Wykorzystane do 
budowania symbolicznej przewagi przedsiębiorstwa, budzi ono 
obawy co do rozjemczych funkcji etyki. Dlatego zasadne staje się 
uzupełnienie ustaleń dotyczących jej instrumentalnych zastosowań 
rozważaniami nad symetrią uprawnień uczestników życia gospo-
darczego do wcielania się w rolę interesariusza.

Interesariusz w ujęciu zarządczym, interesariusz 
w perfekcjonistycznej perspektywie etycznej 

Nietrudno domyślić się dlaczego koncepcja interesariusza zrobiła 
w  ostatnich dziesięcioleciach prawdziwie zawrotną karierę. Któż 
chciałby powierzyć los fi rmy komuś, kto nie jest świadom konse-
kwencji wikłania jej w konfl ikt ze społecznym otoczeniem? Niestety 
owa prawidłowość, jako rdzeń przesłania, raczej wywołuje, niż roz-
wiązuje problem. Brakiem ujawniającym się we wczesnej propozycji 
Freemana są takie kwestie jak szacowanie poziomu zagrożeń stwa-
rzanych przez osoby bądź grupy wcielające się w rolę interesariusza 
albo znaczenie opinii publicznej w sporze przedsiębiorstwa z  jego 
adwersarzami (przekonanymi o  społecznej zasadności ich rosz-
czeń). Wątpliwości te skłoniły Freemana do uzupełnienia ustaleń 
zarządczych dotyczących defi nicji interesariusza wskazaniami 
etycznymi umożliwiającymi jej zawężenie (oraz merytoryczną 
korektę jej zawartości). Intencje Freemana były jasne. Postanowił 
on odróżnić roszczeniodawców fi rmy – z  najrozmaitszych powo-
dów – pomijających wymóg uczciwości i powściągliwości w sądze-
niu, od tych, którzy mają powód, by uważać się za jej ofi arę. 

Przełom przyniosła współpraca Freemana z Williamem Evanem. 
Zaowocowała ona ustanowieniem kryterium etycznego poprzedzo-
nym sugestywnym politologicznym uzasadnieniem towarzyszącego 
mu roszczenia do ważności (Evan, Freeman 1997: 185–205). Obaj 
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autorzy przekonani byli, iż w realiach ustrojowych nazwanych przez 
nich kapitalizmem menedżerskim, podmiotowość integracyjnie 
i  perswazyjnie słabszych uczestników rynku powinna podlegać 
(nadwyżkowej) ochronie sprawowanej przez te organizacje, które 
stanowią dla nich największe zagrożenie. W ten sposób na przedsię-
biorstwo jako organizatora życia gospodarczego nałożony został 
dodatkowy wymóg odpowiedzialności za utrzymanie ładu moralne-
go (Young 2006: 169).

Z rozumowaniem Freemana i Evana trudno byłoby się nie zgo-
dzić, gdyby nie sztywność i  ciasnota defi nicyjnych ram, w  które 
wtłoczyli oni interesariusza. Owszem, wyjaśnili oni, dlaczego fi rma 
czyniąca użytek z  wolności gospodarczej powinna dbać o  jakość 
relacji ze społecznym otoczeniem. Jakkolwiek domyślnie, powiązali 
jej zobowiązania etyczne z tym, co leży w jej interesie. Zapędzili się 
natomiast w  ustaleniach związanych z  tożsamością tych, którym 
jest ona coś winna. Freeman i Evan posłużyli się mianowicie impe-
ratywem kategorycznym Kanta. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, 
gdyby nie kontekst teoretyczny, w jakim wybór ten został dokona-
ny. Uzupełnieniem zarządczych ustaleń dotyczących stosunku 
przedsiębiorstwa do jego społecznych partnerów stała się metafi zy-
ka moralności. Rozważania królewieckiego mistrza dotyczące tego, 
jak powinność (sollen) konstytuuje podmiot transcendentalny skło-
niły Evana i Freemana, by podążyć jego tropem. Niestety, czyniąc 
to, spotęgowali – zamiast złagodzić – wątpliwości towarzyszące 
zastosowaniu owej perfekcjonistycznej miary.

Tytułem wyjaśnienia, imperatyw kategoryczny nakłada na pod-
miot zobowiązania moralne niezależne od jego nawykowego poj-
mowania tego, co słuszne. W  największym skrócie, obejmują one 
wybór norm poprawnościowych, „które mogłyby stawać się 
powszechnym prawem” w  tym obowiązek traktowania innych 
„zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka” (Kant 1971: 
50–51). W praktyce oznacza to bezustanne zderzanie się wyznaw-
ców kantowskiego pryncypium ze światem skłaniającym ich do 
moralnych uchyleń oraz partykularyzacji perspektyw ewaluacyj-
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nych. Dopowiedzenia wymaga, iż porównanie tego, jak jest, z tym, 
jak być powinno, w żaden sposób nie deprecjonuje propozycji Kan-
ta. Przeciwnie, czyni z niej gotowy program oświecenia polegające-
go na stopniowym eliminowaniu przez ludzkość przeszkód unie-
możliwiających jej racjonalne funkcjonowanie, co należy rozumieć, 
życie w zgodzie z deontologicznymi wskazaniami (Kant 1966).

Tymczasem to, co stanowi atut Kanta, zamienia się w przeszko-
dę utrudniającą (lub uniemożliwiającą) prawidłowe szacowanie 
roszczeń aktorów wcielających się w  rolę interesariusza. Na czoło 
wybijają się dwie kwestie. Po pierwsze, interesariusz – pojmowany 
po kantowsku – tyleż podlega ochronie prawa moralnego, co stosuje 
się do niego (zwłaszcza gdy inni odczuwają skutki jego nagannego 
postępowania). Ujmując rzecz zwięźle, zasadą ważną bezwzględnie 
jest tu symetria zobowiązań. Inaczej natomiast pojmują ją Evan 
i  Freeman. Nakazowi moralnej wzajemności przeciwstawiają oni 
politologiczny argument mówiący o  wymykaniu się przedsiębior-
stwa spod społecznej kontroli3. Nie spierając się o trafność ich dia-
gnozy, zauważyć trzeba, iż pozostaje ona w ambiwalentnym związ-
ku z  treścią imperatywu kategorycznego. Przewaga integracyjna 
i perswazyjna organizacji gospodarczej ma się nijak do tego, co jej 
zagraża ze strony niesprawiedliwych roszczeniodawców. Pozbawio-
na etycznej ochrony może padać ich ofi arą. Tego najwyraźniej nie 
wzięli pod uwagę badacze zmierzający do ustanowienia perfekcjoni-
stycznego kryterium przynależności go grupy interesariuszy. 

Wskazana niekonsekwencja wiedzie do drugiej wątpliwości, ści-
śle związanej z pierwszą. Celem dokonanej przez Evana i Freemana 
gospodarczej adaptacji kantyzmu była systematyzacja ustaleń doty-
czących znaczenia interesariuszy w  procesie kierowania przedsię-
biorstwem. Za pomocą deontologicznego narzędzia menedżer 
odróżniać miał interesariuszy od rzeszy pieniaczy i oportunistów4. 

3  W realiach ustrojowych nazywanych przez obu autorów kapitalizmem menedżerskim.
4  Przyjmując wraz z tym do wiadomości, iż sam pozbawiony został tytułu moralnego do 
upominania się o krzywdę, która spotyka jego organizację.



69

Prakseologia nr 159/2017

Niestety, zamiast spodziewanych ułatwień narzędzie to utrudniło 
wdrożenie dyrektyw zarządczych Freemana z wcześniejszego okre-
su działalności, kiedy jego motywem przewodnim były zagrożenia 
dla przedsiębiorstwa, wynikające z niedoszacowania skutków kon-
fl iktu z  interesariuszami. W  tym kontekście stwierdzić należy, iż 
współpraca Freemana z Evanem nie dała nic poza – kontrowersyj-
nym – przeciwstawieniem interesariuszy moralnych i  interesariu-
szy niemoralnych, ewentualnie, moralnie zagubionych (tzn. takich, 
którzy nie są świadomi, że w ocenie spraw wspólnych posługują się 
partykularną miarą). Z zarządczego punktu widzenia wszystko wra-
cało do punktu wyjścia. Menedżerowi z głową na karku nie wolno 
bowiem zlekceważyć żadnego z wymienionych aktorów5. 

Krąg zatoczony przez Freemana – jako czynność badawcza – 
wywołał niemałe zamieszanie. W  sporze o  przydatność kantow-
skiej metafi zyki moralności dla teorii zarządzania najwyraźniej 
zapomniał on o  tym, czemu miało służyć skojarzenie jednego 
z drugim. Zresztą nie on jedyny. Depozytariusze wiedzy o specyfi -
ce życia społecznego (i gospodarczego) nader często próbują prze-
być drogę na skróty prowadzącą od tego, co jest, do tego, jak być 
powinno. Albo zamykają się w wieży z kości słoniowej, absolutyzu-
jąc roszczenie słusznościowe kosztem danych empirycznych, albo 
z różnorodności owych danych usiłują wydobyć etyczną prawidło-
wość skojarzoną przez Hume’a i jego następców z błędem naturali-
stycznym (Moore 1919: 127). Tymczasem wcale tak być nie musi. 
Z wniosków, którymi Hume domyka badania dotyczące zasad życia 
zbiorowego, wynika, iż mają one konwencjonalny charakter (Hume 
1963: 127, 2005: 37–90, por. Habermas 2009: 25–26). Aby przeko-
nać się, w jakich okolicznościach zostaje naruszone poczucie spra-
wiedliwości społecznych partnerów, należy odtworzyć – respekto-
wane przez nich – konwencje.

5  R.K. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a  Th eory of Stakeholder. Identifi cation and 
Salience: Defi ning the Principle of Who and What Really Counts, www.ronaldmitchel.org/publica-
tions/mitchel%20agle%20wood%201997 [dostęp: 17.12.2014], por.: Mendel 2001: 16–18.
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Dysponując rzeczoną wiedzą, można pokusić się o próbę syste-
matyzacji dyrektyw zarządczych odnoszących się do interesariusza. 
W tym postępowaniu akcent przeniesiony zostaje z twardych wska-
zań etyki fi lozofi cznej na środki, jakie ma do zaoferowania etyka 
gospodarcza. Dopiero one znajdują zastosowanie w prognozowaniu 
skutków zatargu przedsiębiorstwa z interesariuszami. Owszem, nie 
wolno lekceważyć tego, co składa się na integralność podmiotu 
gospodarczego (DeGeorge 1993: 187–191, 1986: 17, 18, por. Fre-
eman 1996). W procesie kształtowania (się) jego tożsamości aksjo-
logicznej chodzi wszak o  coś więcej niż przystosowanie się do 
warunków zewnętrznych. Najpierw jednak trzeba rozpoznać owe 
warunki. Doprecyzowując myśl, menedżer szacujący cudze roszcze-
nia nie powinien ograniczać się do reguł oceny spraw wspólnych 
preferowanych przez jego organizację. Wtedy bowiem może pomi-
nąć kogoś, kto – zwracając się przeciwko niej – znajduje uznanie 
w oczach innych uczestników (bądź obserwatorów) spornego zda-
rzenia.

W  przypadku interesariusza cieszącego się takim poparciem 
odróżnienia wymagają dwie ewentualności. Może on przynależeć 
do grupy trwale identyfi kującej się z jego celami. Nie szukając dale-
ko, organizacje konsumenckie roztaczają opiekę nad skrzywdzo-
nym klientem a  rolą związków zawodowych jest ochrona upraw-
nień pracowniczych. Jest to zależność banalna, niewnosząca nic 
nowego do praktyki zarządczej. Unikanie konfl iktu z aktorami dys-
ponującymi znaczącymi zasobami integracyjnymi i perswazyjnymi 
jest kwestią zdrowego rozsądku. Inaczej ma się sprawa z interesa-
riuszem niepowiązanym w punkcie wyjścia z żadną z grup interesu 
obecnych na scenie gospodarczej. Nie pomijając innych czynników, 
tu kumulują się trudności związane z  szacowaniem ryzyka stwa-
rzanego przez interesariusza. Poparcie każdej z  wymienionych 
grup wzmacnia jego pozycję. Nietrudno domyślić się, iż podlega 
ono sumowaniu. Stąd wniosek, iż siłą decydującą o znaczeniu rosz-
czeń formułowanych przez krytycznie usposobionych interlokuto-
rów przedsiębiorstwa jest opinia publiczna. 
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Dokonane ustalenie urasta do miana brakującego ogniwa kon-
cepcji interesariusza. Kryterium odróżniające aktorów, którzy 
zasadnie wcielają się w  tę rolę, od tych, którzy nie mają po temu 
(wystarczających) powodów, tyleż znajduje zastosowanie w prakty-
ce zarządczej, co osadzone zostaje w  etycznych ramach. Z  jednej 
strony menedżer otrzymuje środki pozwalające mu na zawężenie 
pola obserwacji do interesariuszy wzbudzających zainteresowanie 
ich społecznego otoczenia. Z drugiej strony podporządkowanie się 
społecznej normie przez fi rmę obawiającą się konfl iktu z interesa-
riuszami nie jest ostateczne. Choć sposób pojmowania przez opinię 
publiczną tego, co dobre i  słuszne, może się znacząco rozmijać 
z interesem wolnej przedsiębiorczości, to uznanie tego za stan per-
manentny (nazywany przez marksistów walką klas) wydaje się 
przedwczesne. Powojenna historia świata zachodniego dostarcza 
przykładów świadczących o  tym, że na wsparcie opinii publicznej 
mogą liczyć nie tylko interesariusze organizacji gospodarczej, lecz 
także ona sama jako interesariusz społeczeństwa obywatelskiego. 
Występując w obronie standardów kojarzonych z ideałem liberalnej 
demokracji, przekracza ono granice partykularnej oceny spraw 
wspólnych6.

6  Zarazem rację mają ci, którzy głoszą, iż polityczna rozwaga nie jest cechą dystynktyw-
ną społecznych partnerów przedsiębiorstwa. Wobec niepewności co do ich potrzeb, ocze-
kiwań czy fobii, powraca pytanie o zagrożenia, sprawcami których mogą być interesariu-
sze nieumiarkowani a  przy tym cieszący się wsparciem opinii publicznej? Odpowiedzi 
dostarcza – pozyskana zawczasu – wiedza o  kulturze gospodarczej miejsca, w  którym 
zainicjowana została działalność biznesowa. Jakkolwiek pesymistycznie to zabrzmi, 
z gospodarczego punktu widzenia nie z każdym warto współpracować. Osobną sprawą są 
– kompleksowo szacowane – koszty migracji przedsiębiorstwa. Mając je na względzie war-
to pokusić się o  kalkulację dotyczącą opłacalności inwestycji w  sprawnie funkcjonujący 
mechanizm komunikacyjny. Chodzi o to, by złej woli otoczenia nie mylić z niezrozumie-
niem wzajemnym.
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W stronę przekonań normatywnych. 
Etyka interesariusza jako konstrukt społeczny

Postulat rozumienia motywów, którymi kierują się realni i poten-
cjalni adwersarze przedsiębiorstwa, koresponduje z wnioskami, do 
których – w trzecim etapie twórczości – doszedł Freeman. Wspólnie 
z Andrew C. Wicksem, Jeff reyem S. Harrisonem i innymi porzucił 
od deontologiczny trop badawczy na rzecz rozwiązań konstrukty-
wistycznych (Wicks, Freeman 1998; Phillips et al. 2005). Argumen-
ty przytoczone w  poprzednim paragrafi e przeciwko łączeniu kon-
cepcji interesariusza z etyką Kanta zdają się potwierdzać zasadność 
tego zwrotu. Wraz z nimi jednak uwzględnienia wymagają zarzuty 
formułowane przez krytyków konstruktywizmu. Wyjaśnienie tej 
kontrowersji jest ważne z dwóch powodów. Z jednej strony dotyczy 
ona walorów porządkujących doktryny fi lozofi cznej ufundowanej 
na założeniu o płynności jej epistemologicznych podstaw. Z drugiej 
strony przedmiotem obaw jest użyteczność koncepcji interesariu-
sza odniesionej do różnych sposobów pojmowania tego, jak być 
powinno. Czy zatem, pytają oponenci, nie jest nim potencjalnie 
każdy uczestnik życia gospodarczego niezadowolony z tego, co go 
spotyka? Doprecyzowując myśl, czy skorygowane wyobrażenie 
interesariusza – po raz kolejny – nie czyni menedżera bezsilnym 
wobec ogromu wyzwań, którym ma stawić czoło?

Maciej Soin w  następujący sposób odnosi się do poruszonych 
kwestii:

Trzeba zauważyć, że ani konstruktywistyczna teza o  społecz-
nym tworzeniu rzeczywistości, ani ustalenia klasyków prag-
matyzmu na temat procesów nadawania sensu jej elementom 
nie nadają się do jakkolwiek rozumianego uzasadnienia teorii 
interesariuszy. Już z  tego prostego powodu, że dopasować do 
nich można w zasadzie każdą treść, niezależnie od jej politycz-
nych, etycznych czy nieetycznych koneksji. Jest tak dlatego, że 
mechanizmy „sensotwórczości” wskazywane przez socjologicz-
nych klasyków pragmatyzmu mają w zasadzie czysto formalny 
charakter, odsyłając głównie do sposobu, w  jaki odbywa się 
nadawanie sensu. I  nic dziwnego, skoro każda idea może być 
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przedmiotem rozpowszechniania, obiektywizacji, socjalizacji 
i internalizacji, w tym samym stopniu demokratyczna, co auto-
rytarna, zarówno konserwatywna, jak i  liberalna. Jeśli jednak 
pragmatyzm nie nadaje się do uzasadniania, to jego użyteczność 
dla odpowiedzi na najbardziej praktyczne pytanie przywoływa-
ne przez Freemana, mianowicie: co powinniśmy robić? – jest 
zerowa. Tym bardziej, gdy chodzi o równie praktyczne pytanie, 
które idee winniśmy rozpowszechniać i  których idei mamy 
nauczać (Soin 2016: 14).

Soin podaje w wątpliwość walory poznawcze i porządkujące kon-
struktywizmu społecznego. Sformułowane zastrzeżenia odnosi do 
zamierzeń badawczych Freemana i Wicksa. Łącząc jedno z drugim, 
Soin wskazuje problem, bez rozwiązania którego nie może być 
mowy o  skutecznym posługiwaniu się pojęciem interesariusza. 
Ponieważ główną inspiracją Freemana i  Wicksa jest koncepcja 
Richarda Rorty`ego, przedmiotem oceny staje się – najpierw – 
(neo-)pragmatyczne uzasadnienie stanowiska w  sprawie tego, „co 
powinniśmy robić” (Soin 2016: 12–15). Rorty, podobnie jak inni 
fi lozofowie postanalityczni – Hillary Putnam, Willard Van Orman 
Quine, Donald Davidson – skupia uwagę na cechach języka natural-
nego. Przy pomocy Nietzschego – przestrzegającego przed kłam-
stwem słów – zrywa on z metafi zycznym wyobrażeniem języka jako 
stałego i niezmiennego depozytu znaczeń. Perspektywa ta zastąpio-
na zostaje (Wittgensteinowską) wizją rzeczywistości rozbitej na 
autonomiczne gry językowe. Według Rorty’ego, warunkiem doga-
dywania się z  ich uczestnikami jest (uwewnętrzniona) zgoda na 
wieloznaczność (Kmita 2000: 97–137).

Ostatnia myśl skłania Rorty’ego do odtworzenia reguł postępo-
wania decydujących o jakości życia indywidualnego i wspólnotowe-
go. Pisze on o potrzebie wytwarzania – przez każdego z nas – iro-
nicznego dystansu do tych zwłaszcza programów społecznych bądź 
politycznych, z którymi najchętniej identyfi kujemy się. Chodzi o to, 
by słowa nie przysłaniały tego, co nas spotyka (Rorty 1996). Do 
apelu o polityczną rozwagę Rorty dodaje moralny nakaz pielęgno-
wania nawyku (spontanicznego) solidaryzowania się z  ludźmi 
potrzebującymi naszej pomocy. Jakże często etyka – rozumiana 
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jako nienadążające za wyzwaniami dnia powszedniego gry języko-
we – osłabia w  nas, zamiast wzmacniać, wolę odpowiedzialnego 
postępowania (Rorty 1996). Nie wszystko można skodyfi kować, nie 
wszystko da się zastąpić powszechnie ważną regulacją.

Dokonane przybliżenie odsyła na powrót do opinii Soina doty-
czącej do walorów poznawczych i aplikacyjnych koncepcji Rorty’ego. 
Poprzestając na tym, co Rorty ma do zaproponowania, można zgo-
dzić się z Soinem przynajmniej w jednej sprawie. Rorty i inni fi lozo-
fowie postanalityczni, odzierając język z  metafi zycznego przebra-
nia, zagalopowali się w  diagnozie mówiącej o  labilności procesu 
wymiany informacji. Owszem, mają rację, głosząc, że cechą imma-
nentną języka naturalnego jest przygodność. Jeżeli jednak wynikać 
ma z tego, że społeczeństwa (zachodnie) pozbawione są stabilnego 
gruntu komunikacyjnego, to – zapytać trzeba – jak to się stało, że 
odniosły one spektakularny sukces, kierując procesem unowocze-
śnienia? Proces ten był sumą działań kolektywnych, rozciągniętych 
w  czasie, opartych na kompetencji i  wzajemnym zrozumieniu. 
Nawet jeśli podać w wątpliwość moralne i polityczne skutki unowo-
cześnienia, poza dyskusją pozostają zmiany dokonujące się w sferze 
techniczno-użytkowej. Nie byłyby one możliwe bez współpracy, 
synonimem której jest język. Na tej podstawie Jerzy Kmita formu-
łuje tezę, iż brakującym elementem postanalitycznej doktryny jest 
kultura (1999: 149–193). To normy kulturowe powodują, że użyt-
kownicy – z natury wieloznacznych – słów i wyrażeń wiedzą jak pra-
widłowo posługiwać się nimi. Wiedzą, gdyż praktyka językowa 
powiązana została z ich doświadczeniem powszednim.

Czymś innym tymczasem są przekonania normatywne uczestni-
ków publicznej debaty. Potrafi ą oni – przy odrobinie wysiłku – wnik-
nąć w  sens cudzych wyborów moralnych bądź politycznych. Nie 
mają natomiast środków po temu, by sprowadzać konkurencyjne 
perspektywy (poznawcze i ewaluacyjne) do wspólnego mianownika. 
To, że ludzie myślą inaczej, wynika z  ich kulturowych nawyków 
i społecznego usytuowania. Nie zawsze potrafi ą oni wyrazić to, co 
ich dzieli. Przeszkodą większą od kompetencji językowych jest jed-
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nak to, co poprzedza czynności językowe. Karl Mannheim, Pierre 
Bourdieu i inni socjolodzy wiedzy kładą nacisk na różnice w pojmo-
waniu spraw wspólnych dzielące społecznych aktorów (Mannheim 
1992; Rotengruber 2000; Bourdieu i in. 2001: 104–127; por. Ziół-
kowski 2000: 62). Podziały, o których mowa, nie są kwestią sympa-
tii czy chwilowych zapatrywań. Wynikają raczej z przynależności do 
grupy kształtującej postawy i stymulującej zachowania jej członków 
w sposób odpowiadający temu, co leży w jej interesie7. 

Sformułowana teza wymaga dwóch dopowiedzeń. Po pierwsze, 
uczestnicy życia gospodarczego wchodzą ze sobą w interakcje, gdy 
przedmiotem ich oceny staje się organizacja zagrażająca któremuś 
z nich. Stosunkowo łatwa do przewidzenia jest ich reakcja na zacho-
wania uznawane przez nich za naganne (niezależnie od dzielących 
ich przekonań normatywnych). Kiedy jednak różnią się w  ocenie 
tego, co któryś z  nich zgłosił jako nadużycie, wtedy ich werdykt 
bywa niejednoznaczny. Na tym polega przeciwdziałanie zagroże-
niom, źródłem których jest interesariusz wzbudzający zaintereso-
wanie opinii publicznej. Jej zróżnicowane reakcje lokują interesa-
riusza pośród wyrazicieli wielu poglądów. Im bardziej opinia 
publiczna podzielona w  jego ocenie, w  tym mniejszym stopniu 
zagraża on przedsiębiorstwu. Po drugie, nie ma pewności, czy oce-
ny, o  których mowa, ograniczają się do kilku perspektyw grupo-
wych. W świecie wspólnych interesów i mnożących się stylów życia 
do głosu dochodzą nowe plemiona (Maff esoli 2008). Nawet jeśli za 
przesadzone uznać hipotezy mówiące o rozpadaniu się tradycyjnych 
form społecznego bytowania, bezsprzeczne jest to, że zyskują na 
znaczeniu formy alternatywne. Zamiast kwestionować ich istnie-
nie, dużo lepiej je zaakceptować. Jedynym skutkiem rugowania ich 
będzie bowiem zagubienie ofi ar symbolicznego ataku (pogłębiające 
następnie ich nieufność do innych) [Rotengruber 2006].

7  Bourdieu przedstawia ów proces jako nabywanie kompetencji w grze o lepsze życie rozgry-
wanej w wybranym polu Metafora gry jest ważna o tyle, że zakłada istnienie reguł respekto-
wanych przez graczy pod rygorem przynależności do grupy. Zob. np. Jacyno 1997: 26.
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Aby połapać się w tym, co przydarza się człowiekowi współcze-
snemu, potrzebna  jest dyskusja z  udziałem konstruktywistów. 
Polemika Kmity z  fi lozofi ami postanalitycznymi jest tego najlep-
szym przykładem. Niejasne natomiast jest, co łączy krytykę owych 
programów z  koncepcją interesariusza Freemana? To prawda, że 
w omawianym przypadku rozwiązanie konstruktywistyczne wska-
zane zostało jako przepis na (prawidłową) identyfi kację adwersarzy 
przedsiębiorstwa. Rzecz w  tym, że – wobec tak sformułowanego 
problemu – sprawą drugorzędną jest, czy mają oni rację w tym, co 
głoszą. Rozważania dotyczące przydatności teorii interesariusza 
wzniesionej na deontologicznej podstawie doprowadziły do wnio-
sku, iż kluczowe w nich jest pytanie o to, jak odróżnić roszczenio-
dawców zagrażających organizacji gospodarczej (i każdej innej) od 
tych, których nie musi się ona obawiać i którym nic nie jest winna. 
Niestety w poszukiwaniu rzeczonego kryterium zawiodła zarówno 
teoria zarządzania, jak i etyka perfekcjonistyczna. Pierwsza z nich 
objęła zbyt wielką, druga zbyt małą (a przy tym błędnie wyselekcjo-
nowaną) grupę interlokutorów.

Porównanie obu perspektyw ewaluacyjnych skłoniło Freemana 
do wytyczenia nowej drogi postępowania, tym razem drogi, której 
drogowskazem jest społeczna norma. Jakkolwiek normie tej nie 
można ufać bez reszty, trudno o  lepszą podpowiedź w  sprawie 
potencjalnych sojuszników interesariusza. Cóż bowiem, poza nią, 
dostarcza wiedzy o przekonaniach uczestników życia gospodarcze-
go? Na tej podstawie stwierdzić należy, iż Freeman osiągnął swój cel 
(przynajmniej cel początkowy). Powiązanie postulatu przeciwdzia-
łania przez przedsiębiorstwo zagrożeniom stwarzanym przez inte-
resariuszy z  badaniami społecznymi w  przedstawionym kształcie 
okazało się prognostycznie użyteczne. Parafrazując pragmatystów 
amerykańskich, trudno kwestionować tezę, iż „to działa”. Jeśli zaś 
działa, to znajduje zastosowanie w praktyce biznesowej. Zapewne 
Freemanowi – współpracującemu z Evanem czy Wicksem – chodzi-
ło o coś więcej niż nowe dyrektywy zarządcze. Można się spierać, 
czy udało mu się przenieść problematykę interesariusza na grunt 
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etyczny. Nie warto natomiast podawać w wątpliwość tego, co zosta-
ło osiągnięte. Zostało zaś osiągnięte to, że kategorię interesariusza 
udało się osadzić w społecznych realiach. Tej zasługi nikt Freema-
nowi nie odbierze.

Interesariusz jako uczestnik dialogu gospodarczego. 
Zakończenie 

Połączenie przez Freemana kategorii interesariusza z  pytaniem 
o  zapatrywania jego społecznego otoczenia dało efekt w  postaci 
nowego spojrzenia na sprawy organizacji. Menedżer, podobnie jak 
interesariusz, zabiega o przychylność tegoż otoczenia czy przynaj-
mniej o  jego sprawiedliwy osąd. Działanie w  perspektywie opinii 
publicznej nie oznacza tymczasem zgody przedsiębiorstwa na (osta-
teczne) podporządkowanie się jej woli. Nawet jeśli strategia przy-
stosowawcza wystarcza, by chronić jego wizerunek, nie znajduje 
zastosowania, kiedy konieczne okazuje się wdrożenie działań 
naprawczych. Podkreślenia wymaga, iż nie chodzi tu o krzywdzący 
osąd przedsiębiorstwa skonfl iktowanego z interesariuszami, lecz – 
dużo wcześniej – o kryteria sprawiedliwości społecznej, na podsta-
wie których osąd ten został wydany (Weber 2002: 687–688, 710–
711). Różnica pomiędzy jednym i drugim jest znacząca. Nie tylko 
bowiem przedsiębiorstwo pada ofi arą pinii publicznej. Dołącza do 
niego interesariusz przedsiębiorstwa, którego roszczeń nie potrafi -
ła ona prawidłowo oszacować. Pozbawiony jej pomocy przegrywa 
walkę o sprawy, o które słusznie upominał się. Wreszcie, w trzecim 
kroku, ofi arą opinii publicznej może padać ona sama. Dzieje się tak 
wtedy, gdy jej ideały moralne i polityczne pozostają w dysfunkcjo-
nalnym związku z  zasadami sprawnego gospodarowania oraz gdy 
nie jest ona świadoma tego stanu rzeczy.

Spośród trzech ofi ar niesprawiedliwości opinii publicznej w naj-
lepszej sytuacji znajduje się przedsiębiorstwo. Wykorzystując moż-
liwości prognostyczne, jakie daje mu konstruktywistyczna wersja 
koncepcji Freemana, może ono zorientować się (zawczasu), czy 
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wybór miejsca przeznaczonego na jego działalność nie jest okupio-
ny zbyt wysokimi kosztami. W globalizującym się świecie wybór ten 
podporządkowany jest rachunkowi ekonomicznemu (tak samo jak 
każda inna decyzja gospodarcza). Zależność ta obnaża nieprawdzi-
wość Freemanowskich tez sformułowanych w  deontologicznym 
okresie jego twórczości. Nadwyżkowa (asymetryczna) odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa – jako cecha dystynktywna formacji 
ustrojowej zwanej kapitalizmem menedżerskim – ma się nijak do 
tego, jak i  gdzie może ono funkcjonować. Przenosząc się w  nowe 
miejsce, przekazując część zadań podmiotom zewnętrznym, dowo-
dzi, że nie jest zakładnikiem roszczeniowego społeczeństwa bądź 
państwa. Nie jest zakładnikiem nawet wtedy, gdy trudno mu opu-
ścić wrogie środowisko. Wiedzę o  przekonaniach normatywnych 
jego adwersarzy może wykorzystywać przeciwko nim, zachowując 
pozory społecznej poprawności. To zaś nie wszystko.

Środki prewencyjne, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, a zara-
zem wartość, jaką przedstawia ono jako czynny uczestnik rynku 
uzasadniają pogląd, iż jego troska o jakość relacji ze społecznym oto-
czeniem musi iść w parze z gospodarczą odpowiedzialnością tegoż 
otoczenia. Odpowiedzialność ta przenoszona na państwo  – rozu-
miane jako gospodarz a  zarazem rzecznik interesu społecznego – 
przejawia się gotowością negocjowania przez strony dialogu kryte-
riów sprawiedliwego wytwarzania i  podziału dóbr. Ponieważ 
przedmiotem negocjacji jest to, co dzieli gospodarczych interloku-
torów, warunkiem porozumienia między nimi staje się uprawnienie 
do formułowania przez każdego z nich zarzutów z pozycji interesa-
riusza. Podkreślenia wymaga, iż nie jest to zbiór pobożnych życzeń. 
Społeczeństwo, państwo oraz wolna przedsiębiorczość każdego 
dnia udzielają sobie odpowiedzi na pytanie o  to, czy chcą ze sobą 
współpracować. Freemanowska metoda prognozowania ich zacho-
wań na podstawie wiedzy o  ich przekonaniach normatywnych – 
także w tym przypadku – znajduje zastosowanie. Każdy z wymie-
nionych podmiotów ma środki po temu, by rozeznawać się 
w  intencjach gospodarczych partnerów. Oto powód, dla którego 
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wezwania do dialogowej otwartości nie powinni oni traktować jako 
politycznej utopii, lecz jako apel o charakterze etycznym. 

Apel ten nie zawiera w sobie ani (gotowego) przepisu na społecz-
ne szczęście, ani gwarancji gospodarczej pomyślności. Przypomina 
raczej o potrzebie porozumienia się z innymi. Początkiem tego pro-
cesu, zgodne z wnioskami, do których doszedł Freeman, jest skoja-
rzenie koncepcji interesariuszy z pytaniem o słuszność wypowiada-
nych przez nich pretensji czy formułowanych roszczeń. Społeczne 
zobowiązania przedsiębiorstwa mają swoje granice. Aby nazywać 
po imieniu zło, którego jest ono sprawcą, trzeba wytyczyć owe gra-
nice. Zaletą tego rozwiązania jest to, że ułatwia ono odróżnianie 
etycznych interlokutorów przedsiębiorstwa od rzeszy cwaniaków 
i  pieniaczy. Niestety płynąca stąd nauka nie rozwiązuje problemu 
obecności roszczeniodawców silnych i wrogo usposobionych. Potra-
fi ą oni zmusić do uległości menedżerów nieprzekonanych o winie 
przedsiębiorstwa, którym kierują. Stąd niejasność dotycząca roli 
etyki jako środka identyfi kacji interesariuszy.

Mankament zawierający się w deontologicznej wersji koncepcji 
interesariusza zostaje usunięty przez Freemana poprzez gruntową 
korektę perspektywy ewaluacyjnej. W  jej wyniku miejsce kanty-
zmu zajmuje etyka konstruktywistyczna. Uznanie wielości punk-
tów widzenia dotyczących tego, jak być powinno (wielości uwzględ-
niającej różne interpretacje tych samych zdarzeń społecznych), 
skutkuje zmianą spojrzenia na genezę konfl iktu społecznego. 
W  proponowanym ujęciu Freeman rezygnuje z  dystynkcji odróż-
niającej tych, którzy błądzą, od tych, którzy słusznie postępują. 
Ocenę jednych i drugich (dokonywaną za pomocą perfekcjonistycz-
nej miary) zastępuje on badaniem determinant określających toż-
samość uczestników życia gospodarczego. Nawet jeśli to postępo-
wanie uznać za etycznie niewystarczające, jego walory porządkujące 
są nie do przecenienia. W proponowanym ujęciu upodabniają się 
do siebie interesariusze silni oraz interesariusze etyczni. O ich sile 
decyduje bowiem wsparcie opinii publicznej opowiadającej się po 
stronie tych, którym dzieje się krzywda. Nie trzeba dodawać, iż 
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pojęcie krzywdy nie znajduje tu uzasadnienia innego niż konstruk-
tywistyczne.

Odwracając rzeczoną zależność, przedsiębiorstwo nie musi oba-
wiać się ani cwaniaków, ani pieniaczy. Nie musi obawiać się ich, o ile 
w ten sam sposób są oni postrzegani przez ich społeczne otoczenie. 
Użyteczność etycznego kryterium w prognozowaniu zagrożeń pły-
nących ze strony interesariuszy zależy więc od jego prawidłowego 
umocowania. Nie wystarcza ani osobista uczciwość menedżerów, 
ani hermetyczna teoria redukująca praktykę społeczną do uniwer-
salnego zestawu norm poprawnościowych. Przeciwnie, decyduje 
praktyka. Choć bowiem nie zawsze nadąża ona za społecznymi 
oczekiwaniami, to jej pominięcie oznacza rezygnację z  zamiaru 
poznania tychże oczekiwań. Przybierające kształt konkurencyjnych 
wizji porządku ogólnego, mogą stawać się przedmiotem uzgodnień 
dopiero wtedy, gdy ich wyraziciele przyjmą wobec siebie dialogową 
postawę. To natomiast – w realiach gospodarczych – nie jest możli-
we bez gwarancji otwartości, widomym przejawem których jest 
uprawnienie każdego z  uczestników etycznej debaty do wcielania 
się w rolę interesariusza pozostałych.
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S u m m a r y

R. Edward Freeman on Stakeholder Theory. In Defense 
of Normative Beliefs of Socio-economic Participants

Th e purpose of the article is twofold. Firstly, it refers to the stakeholder theory by R. Edward 
Freeman, that is to say, the stages of its development. Th e focus of attention is relationship 
between rules of management and ethics. Th e refl ection of the second kind seems to be 
useless as long as one does not take into consideration the stakeholder opposition risk. It 
leads to the question when a stakeholders can expect support from public opinion, in other 
words, when society – at large or in particular – identifi es itself with stakeholders involved 
into confl ict with a company. Th is is the second purpose of the article. If ethics is treated as 
a tool to examine stakeholder opposition risk, then one need to determine which ethical 
proposition may be taken as the prognostic tool (of this kind)? Th e fi rst answer given be 
Freeman is the transcendental one. Freeman and Evan believe that Kant`s metaphysics of 
morals is identical with moral expectations of a  defi nite society or at least gives 
comprehensive informations on this. Alas, this solution meets applied problems which 
make it useless in management practice. Th erefore Freeman, fi nally chooses diff erent 
ethical criterion. In the use of constructive norms of ethical correctness he is going to 
establish when a stakeholders can expect support from their socio-economic partners. Th is 
constructive proposition is a subject to further analysis in the article.

K e y w o r d s :  s t a k e h o l d e r ,  e t h i c s ,  p u b l i c  o p i n i o n ,  n o r m a t i v e 
c o n v i c t i o n s


