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A hazai közvélemény – és ezzel párhuzamosan a legtöbb vállalati szakember – a rendszerváltozás 
éveiben ismerkedett meg a környezeti konfl iktusok fogalmával. A bős-nagymarosi vízlépcső az orszá-
gos politika fókuszába került, de sokat lehetett hallani a garéi veszélyes hulladékok kérdéséről vagy 
éppen a hulladékok lerakásáról, égetéséről is.

KONFLIKTUS, BIZALOM, 
HITELESSÉG

A 2000-es évek eleje a Tisza ciánszennyezé-
se miatt emlékezetes, amit gyakran sorolnak 
a világ legsúlyosabb környezeti katasztrófái 
közé, és napjainkban sem hagy feledés-
be merülni a Verespatakra tervezett újabb 
aranybánya. A kanadai befektető bányanyi-
tási szándéka nemcsak Magyarországon ka-
pott az elmúlt években nagy nyilvánosságot, 
hanem Európa-szerte is sokat foglalkoztak 
az üggyel. A helyi lakosok és környezetvé-
delmi aktivisták tiltakozásának hatására a 
román parlament ugyan egyelőre nem járult 
hozzá a munkálatok megkezdéséhez, azon-
ban a napokban olyan hírek láttak napvilá-
got, miszerint a befektető, Jonathan Henry,
az aranykitermelésre létrehozott román cég 
többségi tulajdonosa négymilliárd dolláros 
kártérítési pert indítana a román kormány 
ellen. Nyilvánvaló, hogy a bányavállalkozó 
továbbra is érdekelt a kitermelés megindítá-
sában, és a cég nem adta fel eredeti szán-
dékát, nevezetesen, hogy 15 évvel az első 
lépések megtétele után végül beindíthassa 
az aranykitermelést Verespatakon.
Európa országai az elmúlt 15 évben jelentős 
erőforrásokat fordítottak a környezet álla-
potának javítására. De vajon biztosabbak le-
hetünk-e ma abban, mint egy-két évtizede, 
hogy a hatóságok megregulázzák a környe-
zeti károkat okozó vállalkozásokat? 
Mi a szerepe a kormányzatoknak a környe-
zeti kockázatok mérséklésében, és meny-
nyire bízunk ilyen irányú tevékenységükben?
Idén márciusban a texasi Galvestonnál, a 
Houston-csatornán egy olajszállító uszály 
egy teherszállító hajónak ütközött, aminek 
következtében a mintegy 924 000 gallon 
olajrakományából kb. 168 000 gallon a ten-
gerbe került. A csatornán napokra le kellett 
zárni a forgalmat. A sérült uszályból egy 
másikba pumpálták át a megmaradt olajat, 
majd biztonságos helyre vontatták a jár-

művet. A kifolyt olaj begyűjtésén 24 hajó 
dolgozott. A baleset következtében több 
tucat madár sérült meg, és az incidens vár-
hatóan negatívan érinti majd a Galveston 
környéki turizmust is, amely egy néhány év-
vel ezelőtti hurrikán pusztítását még csak 
most kezdi kiheverni.
Bár a baleset mérete és az okozott károk 
nagysága eltörpül az elmúlt években, évtize-
dekben nagy nyilvánosságot kapott hasonló 
eseteké mellett, mégis különös aktualitást 
ad neki, hogy éppen az Exxon Valdez olaj-
katasztrófa 25. évfordulóján történt. A két 
baleset között eltelt negyedszázad felveti a 
kérdést: változott-e ez alatt az időszak alatt 
a vállalatok hozzáállása a környezetre káros 
tevékenységekhez? 
Tény, hogy az elmúlt időszakban tenger-
nyi új, környezetbarát műszaki és vezetési 
megoldás született, és számos vállalat al-
kalmazza is ezeket. Azonban a fenti esetet 
olvasva felmerül a kérdés, hogy hihetünk-e 
ezen eszközök hatásosságában, vagy csak 

arra hivatottak, hogy megnyugtassák a 
közvéleményt. A vállalati felelősségvállalás, 
a CSR virágkorában mennyire bízhatunk a 
körülöttünk működő vállalkozásokban, azaz 
abban, hogy tevékenységük során a széle-
sebb értelemben vett társadalmi célokat is 
fi gyelembe veszik? 
A világ legnagyobb PR-cége, az Edelman 14 
éve rendszeresen elkészíti azt a kutatást 
(Edelman Trust Barometer), amelynek célja, 
hogy felmérje a különböző szervezetekbe 
vetett bizalom alakulását, meghatározó té-
nyezőit a lakosság körében.
A 27 országban 33 000 megkérdezett vé-
leményén alapuló 2014-es kiadványukban 
arra hívják fel a fi gyelmet, hogy míg a 2008-
as gazdasági válság mind a kormányzatok-
ba, mind az üzleti szférába vetett általános 
bizalmat megtépázta, addig a kormányza-
tokban még 2014-ben is csak igen korlá-
tozott mértékben bízik a lakosság (44%), 
szemben a vállalati szférával, amely meg 
tudta erősíteni pozícióit (58%; lásd 1. ábra). 
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1. ábra. A vállalkozásokba és a kormányzatokba vetett 
bizalom különbségének alakulása 2009 óta 
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Mindkét csoportnál jobban bízik a lakosság a 
nem kormányzati (pl. zöld) szervezetekben. 
E számok lényeges eltéréseket takarnak a 
szervezetek mérete és földrajzi elhelyez-
kedése tekintetében. Míg például az Európai 
Unióban a megkérdezettek 76%-a megbízik 
a családi vállalkozásokban, addig a nagy-
vállalatoknak és a kormányzatoknak mind-
össze 47%-uk hisz. Jellemző az is, hogy a 
vállalati szférában elsősorban a fejlődő or-
szágok lakosai bíznak meg, míg az EU és az 
USA polgárai sokkal kevésbé (lásd 2. ábra).
Mindezek ellenére az Edelman rámutat, hogy 
a megkérdezettek továbbra is fontos szere-
pet szánnak a kormányzatoknak a gazdaság 
szabályozásában. Például az Egyesült Ki-
rályságban a felmérésben részt vevők 73%-a 
úgy véli, hogy kiterjedtebb szabályozásra van 
szükség az energiaszektorban. Hasonlóan 
vélekedik a Németországban megkérdezet-
tek 66%-a a pénzügyi szektorról.
Néhány kiemelt területen azonban mind 
a kormányzati, mind az üzleti szféra igen 
rosszul teljesít, amint azt a 3. ábra mutatja. 
Eszerint a megkérdezetteknek csak mintegy  
ötöde bízna morális döntéseket a vállala-
tokra, vagy hiszi el, hogy a valóságot hallja 
e szervezetektől, és csak kb. ugyanennyien 
bíznak abban, hogy a vállalatok hozzájárul-
hatnak a társadalmi problémák megoldá-
sához. Sovány vigasz, hogy a kormányzatok 
munkáját ugyanezen metszetekben még 
csekélyebb bizalom övezi. Mindezek alapján 
az Edelman úgy véli, hogy az üzleti szférának 
a változások élére kell állnia, mivel a kormá-
nyok nem képesek a hosszú távú gondolko-

dásra, és nem tudják követni a határokon 
túlnyúló, komplex innovációs folyamatokat, 
ráadásul a támogatottságuk is igen csekély. 
Ezzel szemben az üzleti szféra visszasze-
rezte a gazdasági válság alatt megtépázott 
reputációját azáltal, hogy lépéseket tett az 
átláthatóság, a termékek minősége és a 
beszállítói láncok menedzsmentje erősíté-
sében, javításában. A legfrissebb tanulmány 
megállapítja: a válaszolók 84%-a úgy véli, 
hogy a vállalatok képesek úgy megvalósítani 
saját érdekeiket, hogy közben hasznot haj-
tanak a társadalom számára is. 

Ennek kivitelezéséhez azonban új menedzs-
mentmodellre van szükség, ezért a tanul-
mány szerzői a különböző érdekcsopor-
tok döntésekbe való bevonását javasolják. 
A vállalatvezetőknek együtt kell dolgozniuk 
a tudomány képviselőivel, az alkalmazot-
takkal, az iparági szakértőkkel és a nem 
kormányzati szervezetek munkatársaival 
annak érdekében, hogy hitelessé váljanak a 
különböző ügyek megoldása során.
A felmérések üzenete világos: a vállalati 
szférának kiemelten kell kezelnie az irán-
ta érzett bizalom növelésének kérdését, 
mégpedig abból a célból, hogy olyan ügyek 
élére állhasson, amelyek megoldását ha-
gyományosan más szereplőktől vártuk. 
Ezt támasztja alá egy friss kutatás is, 
amely megállapítja, hogy a különböző CSR-
tevékenységek profi tra gyakorolt pozitív 
hatásában nagy szerepe van a szervezetek 
iránt érzett bizalomnak is: amennyiben ez 
alacsony, a felelős tevékenységek nem vagy 
csak korlátozott mértékben érik el pozitív 
hatásukat (Boulouta [2013]).
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2. ábra. A különböző vállalkozás−típusokba vetett 
bizalom földrajzi elhelyezkedés szerint
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3. ábra. A vállalkozásokba és kormányzatokba vetett bizalom 
alakulása néhány kiemelt téma esetében
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