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Като	стъпва	върху	поредица	от	теоретични	постановки	и	обобща-
ва	резултатите	от	множество	емпирични	проучвания,	настоящата	
статия	обосновава	виждането,	че	човешките	ресурси	на	органи-
зацията	представляват	основен	фактор	за	реализиране	на	корпо-
ративна	социална	отговорност.	В	социалнопсихологически	план	
са	изведени	мотивите	на	работещите	да	очакват/изискват	от	орга-
низацията	–	работодател	да	се	ангажира	с	корпоративна	социална	
отговорност.	Представен	е	модел	на	взаимодействието	между	чо-
вешките	ресурси	и	корпоративната	социална	отговорност.	
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Въведение

В	контекста	на	 сътресенията	в	 световната	икономика	през	последните	 го-
дини	бизнес	лидерите,	политическите	лидери	и	обществото	като	цяло	се	изпра-
вят	пред	неизбежния	въпрос	за	социалната	отговорност	на	бизнеса	и	пътищата	
за	реализирането	ѝ	в	практиката	на	бизнес	организациите	 (Brown	2006;	Pierce,		
Madden	1999;	Strandberg	2009).	Успоредно	с	това,	в	условията	на	глобална	„ико-
номика	на	знанието”,	се	променя	разбирането	както	за	същността	на	човешките	
ресурси,	така	и	за	ролята	им	за	развитието	и	оцеляването	на	бизнеса.	Човешкият	
труд	от	производствен	ресурс	се	превръща	във	фирмен	капитал	с	пряко	отраже-
ние	както	върху	конкурентоспособността	на	компанията,	 така	и	върху	нейната	
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пазарна	цена.	Създаването,	съхраняването	и	прилагането	на	знание	се	разглеждат	
като	източник	на	конкурентно	предимство	и	ключов	фактор	за	успех	на	бизнес	
организацията.	Смит	и	Кели	подчертават,	че	„в	бъдеще	икономически	и	страте-
гически	предимства	ще	имат	организациите,	които	най-ефикасно	привличат,	раз-
виват	и	задържат	разнообразна	група	от	най-добрите	човешки	таланти“	(Smith,	
Kelly 1997).

Цел на настоящата статия е,	на	основата	на	поредица	от	теоретични	поста-
новки	и	резултати	от	множество	емпирични	проучвания,	да	се	обоснове	вижда-
нето,	че	човешките	ресурси	(ЧР)	на	организацията	представляват	основен	фактор	
за	 реализиране	 на	 корпоративна	 социална	 отговорност	 (КСО).	 Дългосрочните	
оцеляване	и	успех	на	бизнес	организацията	изискват	тя	да	поеме	отговорност	за	
въздействието	си	върху	своите	заинтересовани	лица.	В	този	смисъл	настоящата	
статия	стъпва	върху	разбирането,	че		КСО	се	дефинира	като	„отговорност	на	биз-
нес	организацията	за	въздействието	ѝ	върху	нейните	заинтересовани	лица,	от	вза-
имодействието	с	които	зависи	нейното	дългосрочно	успешно	развитие“	(Данкова	
2012,	с.	44).	Основно	място	в	този	процес	заема	човешкият	ресурс	на	организа-
цията,	който	представлява	ключово	заинтересовано	лице	и	едновременно	с	това	е	
„посредник“	между	организацията	и	останалите	заинтересовани	лица.	Считаме,	
че	реализирането	на	социалната	отговорност	в	практиката	на	организациите	из-
исква	преформулиране	на	организационната	ценностна	система	и	по-пълно	ин-
тегриране	на	човешкия	фактор	в	цялостния	процес.

1. Влияние на социалната отговорност на организацията върху 
трудовото поведение на работещите и резултатите от труда

През	последните	години	са	проведени	редица	проучвания,	доказващи	поло-
жителното	въздействие	на	КСО	върху	нивото	на	мотивация	на	ЧР,	лоялността	им	
към	организацията,	производителността	на	труда	и	др.	Ще	обобщим	основните	
резултати	от	тези	проучвания:

• КСО	 на	 работодателя	 е	 сред	 най-важните	 фактори	 при	 кандидатстване	
за	 работа;	 социално	 отговорните	 компании	 по-успешно	 привличат	 ценни	 чо-
вешки	ресурси	(Aguilera	et	al.	2007;	Greening,		Turban	2000;	Heslin,	Ochoa	2008;	
Strautmanis	2008;	Turban,	Greening	1997).

• Тъй	като	хората	са	склонни	да	се	идентифицират	с	организацията,	за	коя-
то	 работят,	 общественият	 престиж	 и	 възприеманият	 от	 обществото	 имидж	 на	
организацията	 –	 работодател	 са	 от	 по-голямо	 значение	 за	 работещите	 в	 нея,	 в	
сравнение	с	нейните	пазарни	и	финансови	резултати	(Carmeli	et	al.	2007;	Turban,	
Greening	1997	).
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• Работата	за	социално	отговорна	компания	повишава	себеоценката	на	рабо-
тещите,	допринася	за	идентифицирането	им	с	организацията	и	оттук	за	удовлет-
воряване	потребността	им	от	принадлежност	(Carmeli	et	al.	2007;	Heslin,	Ochoa	
2008).

• КСО	допринася	за	удовлетворяване	на	нуждата	на	работещите	от	принад-
лежност	и	обвързване	(Aguilera	et	al.	2007).

• Някои	хора	са	готови	да	работят	за	социално	отговорна	компания,	дори	ако	
това	изисква	да	приемат	по-ниско	заплащане	(Barbian	2001;	Heslin,		Ochoa	2008).

• Работата	 за	 социално	 отговорен	 работодател	 може	 да	 повиши	 удовлет-
вореността	 от	 труда,	 ангажираността	и	 лоялността	на	ЧР	 (Aguilera	 et	 al.	 2007;	
;	Brammer	et.	al.	2007;	Glavas	and	Piderit,	2009;	Glavas	and	Kelley,	2014;	Heslin,	
Ochoa	2008;	Maignan,	Ferrell,	Hult	1999;	Viswesvaran	et	al.	2004).

• Значението	на	КСО	за	ангажираността	на	ЧР	е	поне	толкова	голямо,	колко-
то	е	значението	на	удовлетвореността	от	труда	(Brammer	et	al.	2007).

• Социално	отговорната	компания	влияе	върху	готовността	на	ЧР	да	иници-
ират	и	участват	в	дейности	и	проекти,	свързани	с	КСО	(Aguilera	et	al.	2007).

• Дейностите	по	КСО	стимулират	екипната	работа	в	компанията	(Melynyte,	
Ruzevicius	2008).

• Социално	отговорните	компании	се	отличават	с	по-висока	креативност	на	
човешките	ресурси	(Glavas,	Piderit	2009).

• Когато	работещите	видят	положителния	ефект	от	дейността	си	върху	об-
ществото,	 те	 влагат	 повече	 усилия	 и	 търпение	 в	 работата	 си,	 което	 подобрява	
представянето	им	и	повишава	производителността	на	труда	(Heslin,	Ochoa	2008).

• Влияние	върху	работещите	оказва	не	само	отношението	на	организацията	
–	работодател	към	самите	тях,	но	и	тяхната	собствена	оценка	относно	„честност-
та“	на	организацията	като	цяло.	Когато	работещите	възприемат	организацията,	за	
която	работят,	като	„честна“,	силно	се	повишава	и	тяхната	ангажираност	и	лоял-
ност	към	организацията	–	работодател	(Choi	2008).

• Социално	отговорната	компания	се	счита	от	работещите	в	нея	за	„честна“,	
което	повишава	доверието	им	в	нея	(Aguilera	et	al.	2007;	Turban,	Cable	2003).	

• Социално	отговорните	компании	се	отличават	с	по-висока	производител-
ност	на	труда	и	по-ниски	нива	на	текучество	на	персонала	(Jones	2010).

• Когато	работещите	имат	убеждението,	че	организацията,	за	която	работят,	
допринася	по	един	или	друг	начин	за	постигането	на	нещо	добро	в	един	по-широк	
план,	за	„превръщането	на	света	в	едно	по-добро	място“,	самите	те	придобиват	
усещането	за	личен	принос	към	някаква	кауза.	Това	силно	повишава	удовлетво-
реността	им	от	труда,	желанието	им	да	влагат	усилия	в	работата	си	и	ангажира-
ността	им	към	целите	на	организацията	(Beadle,	Knight	2012;	Pratt,	Ashforth	2003;	
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Rosso	et	al.	2010).
Можем	да	обобщим,	че	нивото	на	КСО	на	организацията	оказва	многостран-

но	влияние	върху	нейните	ЧР.

2. Корпоративната социална отговорност в контекста на теорията 
за организационната справедливост

Като	изследват	мотивите	на	работещите	да	очакват	/	изискват	от	организа-
цията	–	работодател	да	се	ангажира	с	КСО,	Агилера	и	съавтори	установяват,	че	
възприятието	на	работещите	относно	нивото	КСО	на	организацията	е	свързано	
с	тяхното	по-общо	възприятие	за	справедливост.	Това	възприятие,	от	своя	стра-
на,	влияе	върху	отношението	на	работещите	към	организацията	и	поведението	
им	на	работното	място	(Aguilera	et	al.	2007).	Казаното	се	потвърждава	от	редица	
проучвания	 в	 областта	 на	 организационната	 справедливост,	 които	 доказват,	 че	
възприеманата	справедливост	в	работната	среда	се	отразява	положително	върху	
състоянието	на	работещите	по	отношение	удовлетвореността	от	труда,	нивото	на	
стреса,	здравословното	състояние,	емоциите,	а	оттук		–	върху	важни	за	органи-
зацията	количествени	и	качествени	показатели	като	производителност	на	труда,	
текучество,	безпричинно	отсъствие	от	работа	и	др.	(Aquino	et	al.	2001;	Ambrose	et	
al.,	2002;	Tripp	et	al.	2002).

Стъпвайки	върху	класическата	типология	в	научната	литература	в	областта	
на	организационната	справедливост,	Агилера	и	съавтори	извеждат	три	типа	пре-
ценки,	които	работещите	правят	в	хода	на	формиране	на	своето	възприятие	си	
относно	нивото	на	КСО	на	организацията	(Aguilera	et	al.	2007):	

• социалните	 мотиви	 в	 действията	 на	 организацията	 (което	 по	 същество	
препраща	към	процедурния	аспект	на	КСО);

• резултатите	от	действията	на	организацията	(което	по	същество	препраща	
към	дистрибутивния	аспект	на	КСО);	

• отношението	на	организацията	към	субектите	вътре	в	нея	и	извън	нея,	при	
извършване	на	тези	действия	(което	по	същество	препраща	към	интеракционния	
аспект	на	КСО).	

В	 отговор	на	 тези	преценки,	 работещите	извършват	 реципрочни	действия	
спрямо	организацията,	които	по	своята	същност	могат	да	бъдат	отговорни	или	
безотговорни.	Важно	е	да	се	подчертае,	че	тези	преценки	са	„социално	заразител-
ни“,	т.е.	разпространяват	се	между	индивидите	и	групите	в	цялата	организация,	
като	по	 този	начин	формират	 организационния	 климат	 за	КСО,	 който,	 от	 своя	
страна,	е	свързан	с	цялостната	репутация	на	организацията.

В	пряка	връзка	с	теорията	за	организационната	справедливост,	три	групи	мо-
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тиви	формират	поведението	на	работещите,	зависещо	от	очакването	/	изискване-
то	им	организацията	да	бъде	социално	отговорна	–	инструментални,	релационни	
и	морални.	Тези	мотиви	са	свързани	с	индивидуалните	потребности	от	контрол,	
от	принадлежност	и	от	смислено	съществуване	и	могат	да	бъдат	обобщени,	както	
следва	(Aguilera	et	al.	2007):

Инструменталните	модели	приемат,	че	индивидът	се	стреми	към	контрол,	
за	да	максимизира	желаните	от	него	резултати	(Tyler	1987).	Така	процедурната	
справедливост	в	организацията	позволява	на	индивида	по-добре	да	предвижда	
бъдещи	действия	и	формира	очаквания	за	максимизиране	на	резултатите	в	дълъг	
срок.	Приложени	към	сферата	на	КСО,	инструменталните	мотиви	се	проявяват	
по	следния	начин:	работещите	разглеждат	социално	ангажираната	компания	като	
компания,	която	е	загрижена	за	хората	по	принцип,	т.е.	работещите	считат,	че	ако	
компанията	се	отнася	справедливо	към	своите	заинтересовани	лица	като	цяло,	тя	
ще	се	отнася	справедливо	и	към	работещите	в	нея	в	частност.	Така	работещите	се	
стремят	да	поощряват	КСО	на	организацията,	за	да	максимизират	собствените	си	
изгоди	в	дълъг	срок	(Folger	et	al	1996;	Roberson	1999).	

Според	релационните	модели	организационната	справедливост	е	свързана	
с	взаимоотношенията	между	работещите	и	техните	ръководители,	като	тези	от-
ношения	оказват	влияние	върху	чувството	за	идентичност	и	себеуважение	на	ра-
ботещите	(Tyler,	Lind	1992).	Релационната	потребност	от	справедливост	е	тясно	
свързана	с	психологическата	потребност	от	принадлежност,	 а	 справедливостта	
се	разглежда	като	механизъм	за	обединяване	на	хората.	Работещите	очакват	/	из-
искват	организацията	–работодател	да	се	ангажира	с	КСО,	тъй	като	за	тях	това	
е	знак,	че	работят	ръка	за	ръка	със	своите	ръководители	за	постигане	на	„нещо	
добро“.	КСО	усилва	положителните	социални	взаимодействия	както	вътре	в	ор-
ганизацията,	така	и	между	организацията	и	външните	общности	(Clary,	Snyder	
1999).	А	това,	от	своя	страна,	това	води	до	„верижна	реакция“	от	социално	отго-
ворни	/	безотговорни	действия	на	организацията	(Aguilera	et	al.	2007).		

Моралните	мотиви	се	свързват	с	потребността	на	индивида	да	води	смисле-
но	съществуване.	Тук	акцентът	се	измества	от	загриженост	за	личното	благопо-
лучие	и	принадлежност	към	загриженост	за	благополучието	на	другите,	без	оглед	
на	личната	изгода.	По	отношение	на	КСО	това	означава,	че	хората	ще	се	стремят	
да	работят	за	организации,	чиито	цели	и	стратегии	са	съвместими	със	собствена-
та	им	морална	рамка	(Folger	et	al.	1996),	както	и	че	работещите	ще	желаят	да	се	
ангажират	с	инициативи,	които	считат	добри	за	обществото.	
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3. Човешките ресурси и организационните ценности

Ключовата	роля	на	човешките	ресурси	за	реализиране	на	КСО	може	да	бъде	
аргументирана	в	четири	основни	аспекта	(Lam,	Khare	2010).	Първо,	КСО	е	свър-
зана	с	организационните	ценности	(Strautmanis	2007).	Взаимоотношенията	меж-
ду	хората	вътре	в	организацията,	 както	и	взаимоотношенията	им	с	останалите	
заинтересовани	лица,	са	продукт	на	организационната	култура.	От	своя	страна,	
организационната	култура	и	решенията	в	областта	на	ЧР	са	от	основно	 значе-
ние	за	създаване	на	устойчиво	конкурентно	предимство,	тъй	като	те	са	„механи-
зъм,	който	свързва	в	едно	цяло	всички	ресурси	на	компанията“. (Fernandez	et	al.	
2003).	Второ,	КСО	изисква	радикална	промяна	във	философията	и	поведението	
на	 организацията,	 поради	 което	 основна	 роля	 при	 управлението	 на	 промяната	
следва	да	играе	структурното	звено	по	управление	на	човешките	ресурси.	То	е	
най-добре	информирано	какво	мотивира	поведението	на	работещите	в	организа-
цията	и	може	да	инициира	съответни	обучения,	обвързване	на	възнаграждението	
с	КСО	резултатите	и	др.	(Pettigrew	1985).	Трето,	почти	всички	насоки	за	въвеж-
дане	на	КСО	в	практиката	на	организациите	акцентират	върху	ролята	на	човеш-
ките	ресурси	(Dankova	et	al.	2014).	От	позицията	на	работещите	отговорността	
на	компанията	спрямо	тях	се	изразява	в	„честно	заплащане,	ефективен	процес	на	
комуникация,	възможности	за	обучение	и	развитие,	удовлетворителен	труд,	здра-
вословни	и	безопасни	условия	на	труд,	равни	възможности,	сигурност	на	работ-
ното	място,	компетентно	лидерство“ (Spiller	2000).	Четвърто,	човешките	ресурси	
представляват	 своеобразно	 свързващо	 звено	между	 организацията	 и	 външните	
заинтересовани	лица.	

До	голяма	степен	утвърдените	в	организацията	ценности	определят	докол-
ко	в	нея	ще	бъдат	възприети	социално	отговорни	практики.	В	тази	връзка	могат	
да	бъдат	разграничени	два	противоположни	организационни	ценностни	модела.	
Моделът	на	„ценностно	безразличие“	се	характеризира	с	„късогледство	на	ръко-
водството“	спрямо	етичните	ценности.	От	друга	страна,	моделът	на	„ценностно-
то	хармонизиране“	се	отличава	с	осъзнаване	и	възприемане	на	етични	ценности	
от	страна	на	ръководството,	което	на	свой	ред	може	да	прерасне	в	КСО.	За	да	се	
случи	това	обаче,	не	е	достатъчно	ръководството	да	вярва	в	определени	етични	
ценности	и	да	ги	разпространява.	Необходими	са	също	така	взаимност	и	сътруд-
ничество	от	страна	на	работещите	в	организацията.	За	да	улесни	„ценностното	
хармонизиране“,	организацията	трябва	да	подбира	човешки	ресурси	със	съответ-
ни	морални	качества,	да	разработва	системи	за	оценяване	на	резултатите	и	систе-
ми	за	възнаграждения,	стимулиращи	КСО,	да	предоставя	съответни	обучения,	и	
т.н.	(Orlitzky,	Swanson	2006).
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4. Модел на взаимодействието между човешките ресурси 
и корпоративната социална отговорност

Един	полезен	за	практиката	на	организациите	модел,	който	обвързва	ЧР	и	
управлението	на	ЧР	 с	постигането	на	КСО,	 е	 разработен	от	Лам	и	Кар	 (Lam,		
Khare	 2010).	Моделът	 е	 базиран	на	цикъла	на	Деминг	 за	 усъвършенстване	на	
качеството	и	включва	четири	етапа:	(1)	Планиране	и	осъзнаване.	(2)	Реализиране	
и	развитие.	(3)	Мониторинг	и	обратна	връзка.	и	(4)	Контрол	и	институционали-
зиране	(фиг.	1).

10

4. Модел на взаимодействието между човешките ресурси и 

корпоративната социална отговорност

Един полезен за практиката на организациите модел, който обвързва ЧР 

и управлението на ЧР с постигането на КСО, е разработен от Лам и Кар (Lam,  

Khare 2010). Моделът е базиран на цикъла на Деминг за усъвършенстване на 

качеството и включва четири етапа: (1) Планиране и осъзнаване. (2) 

Реализиране и развитие. (3) Мониторинг и обратна връзка. и (4) Контрол и 

институционализиране (фиг. 1).

Фиг. 1. Модел на взаимодействието между човешките ресурси и 
корпоративната социална отговорност

Източник: Lam, H., Khare, A.  HR's Crucial role for successful CSR. // Journal of International Business Ethics, 
2010, Vol. 3, No. 2, pp. 3-15.

Четирите етапа в модела включват следните основни моменти: 
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системи

 Учене

Фиг. 1. Модел на взаимодействието между човешките ресурси 
и корпоративната социална отговорност

Източник: Lam, H., Khare, A. HR‘s Crucial role for successful CSR. //
 Journal of International Business Ethics, 2010, Vol. 3, No. 2, pp. 3-15.

Четирите	етапа	в	модела	включват	следните	основни	моменти:	
Етап	 „Планиране	и	осъзнаване“:	Успешното	реализиране	на	КСО	изисква	

интегрирането	ѝ	 в	 стратегията,	 структурата,	процесите	и	културата	на	органи-
зацията,	а	като	най-висша	степен	на	осъзнатост	се	разглежда	превръщането	ѝ	в	
„неразделна	част	от	корпоративната	идентичност“	(Fernandez	et	al.	2003).	Поради	
това	Лам	и	Кар	препоръчват	процесът	да	стартира	с	ревизиране	на	организацион-
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ните	визия,	мисия	и	ценности,	тъй	като	те	формират	специфични	нагласи	и	очак-
вания	у	вътрешните	и	външните	ЗЛ	относно	целите	и	приоритетите	на	организа-
цията.	Препоръчва	се	също	така	структурното	звено	по	УЧР	да	играе	централна	
роля	в	този	процес,	както	и	да	бъдат	привлечени	лидерите,	тъй	като	те	„задават	
тона	за	останалите	в	организацията“	(Rocha	et	al.	2007).	Разбирането	на	същност-
та	и	предимствата	на	КСО	сред	всички	лица	в	организацията	изисква	съответно	
обучение	и	комуникация,	които	могат	да	бъдат	придружени	и	с	провеждане	на	
проучвания	на	позицията	на	работещите	във	връзка	с	КСО.	

Етап	„Изпълнение	и	развитие“.	Инициативите	на	организацията	за	постига-
не	на	КСО	се	нуждаят	от	знаещи	ЧР,	приемащи	принципите	на	КСО.	Това	може	
да	бъде	постигнато	както	на	етапа	на	подбор	на	нови	ЧР,	така	и	чрез	обучение	
на	настоящите,	което	да	акцентира	върху	запознаване	със	ЗЛ	на	организацията	
и	техните	специфики,	създаване	на	умения	за	участие	в	КСО	инициативи	и	др.	
Лам	и	Кар	подчертават	значимостта	на	въвличането	и	упълномощаването	на	ра-
ботещите,	тъй	като	това	би	довело	до	съществено	подобряване	на	качеството	на	
трудовото	им	ежедневие,	което,	от	своя	страна,	е	съществен	компонент	на	КСО.	
Според	 Банзал,	 „да	 се	 даде	 думата	 на	 работещите	 относно	КСО	може	 да	 има	
изключителен	ефект	за	промяна	в	начина	им	на	мислене“	(Bansal,	2002).	Лам	и	
Кар	предлагат	в	процеса	на	индивидуалното	целеполагане	да	се	включват	цели,	
свързани	с	КСО,	които	съответно	да	се	отчитат	при	атестирането	и	се	отразяват	
на	възнаграждението.	Под	понятието	„етичен	мениджмънт“	Лам	и	Кар	предвиж-
дат	спазването	на	човешките	права,	предоставянето	на	равни	възможности	и	др.	
и,	преди	всичко,	изграждането	на	организационна	култура,	която	поддържа	тези	
виждания.

На	етапа	„Мониторинг	и	обратна	връзка“	се	предвижда	регулярно	провеж-
дане	на	вътрешен	КСО	одит.	Лам	и	Кар	предлагат	таблица	с	въпроси,	касаещи	
горните	 два	 етапа.	На	 последния	 етап,	 „Контрол	и	 институционализиране“,	 се	
оценява	нивото	на	придържане	към	стандартите	за	КСО	и	коригирането	му	при	
необходимост.	В	областите,	в	които	организацията	се	справя	добре	и	не	се	на-
лага	коригиране,	Лам	и	Кар	препоръчват	институционализиране	на	успешните	
инициативи	 и	 свързаните	 с	 тях	 структури,	 процеси	 и	 поддържащи	 системи.	С	
институционализирането	тези	инициативи	се	формализират,	вкл.	със	съответна	
документация.	
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Заключение

В	настоящата	статия	бе	обосновано,	че	реализирането	на	КСО	в	практиката	
на	организациите	е	немислимо	без	активното	ангажиране	и	включване	на	работе-
щите	в	организацията.	Хората,	със	своите	специфични	потребности,	цели	и	пове-
дения,	формират	цялостното	поведение	на	организацията.	Различни	са	мотивите,	
които	стоят	в	основата	на	социално	отговорното	поведение	на	отделния	индивид	
и	на	организациите	като	цяло.	Изследването	на	тези	мотиви	в	дълбочина	е	едно	
предизвикателство	за	бъдещите	научни	търсения	в	областта	на	социалната	отго-
ворност	и	бизнес	етиката.	
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HUMAN RESOURCES AS A MAIN FACTOR FOR THE IMPLEMENTATION  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 Petya DANKOVA

Abstract

Based	on	a	series	of	theoretical	formulations	and	numerous	empirical	studies,	this	article	
discusses	the	crucial	role	of	the	organization’s	human	resources	for	achieving	corporate	social	
responsibility.	In	socio-psychological	terms,	the	motives	of	the	employees	to	expect	/	require	the	
organization	to	engage	in	corporate	social	responsibility	are	explored.	A	model	of	the	interaction	
between	human	resources	and	corporate	social	responsibility	is	presented.

Key words: corporate social responsibility, human resources, stakeholder theory, 
organizational justice.


