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... a fenntarthatóság felé
Lépések... KÖVET-hírek

Napjaink pénzügyi, gazdasági, társadalmi 
és környezeti kihívásai alapjaiban formál-
ják át világunkat. A közvetkező évtizedben 
egyre inkább megkérdőjeleződnek a ma-
gánélet, a munka, a tanulás, a kommuni-
káció, a fogyasztás és a forráselosztás je-
lenlegi mintái. Felmerülhet bennünk a kér-
dés: vajon már 2020-ban más lesz a világ? 
Hogyan alakítják majd az üzleti életet és a 
társadalmat az olyan tendenciák, mint az 
egyre jobban terjedő globalizáció, a de-
mográfiai változások, a természeti erőfor-
rások hiánya vagy például a társadalmi 
megosztottság? Hogyan változik majd a 
vállalkozások értékteremtő képessége, 
amely hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
fejlődéshez és a környezet állapotá-
nak javulásához?

Az említett változások, vala-
mint a rohamosan globalizáló-
dó piacok egyre nagyobb ki-
hívást jelentenek a kor-
mányzati rendszerek szá-
mára is. Elérkezett az idő 
arra, hogy a kormányok, 
a vállalatok, a befekte-
tők, a civil társadalom, 
az oktatási intézmények, 
valamint az egyházi és 
kulturális közösségek 
szorosan együttműködje-
nek. Közös felelősségünk 
a kölcsönös bizalom kiépí-
tése és a munkamódszerek 
átalakítása. 

A CSR Europe új kezdeménye-
zése is erre nyújt kézzelfogható 
megoldást. Ez nem más, mint az 
Enterprise 2020, a jövő vállalkozásának 
víziója, amelynek alapja a közös értékterem-
tés (Creation of Shared Value – CSV). A kon-
cepció az Európai Bizottság 2011. október 
25-én kiadott 2011–2014-re vonatkozó 
CSR-stratégiájában is szerepel mint köve-
tendő példa, de legrészletesebben Porter és 
Kramer 2011-ben megjelent cikke* taglalja. 
Lényege, hogy egy vállalat csak akkor lehet 
hosszú távon sikeres, ha nemcsak a részvé-
nyesei, hanem a társadalom számára is érté-
ket teremt. Ez egy olyan új út a gazdasági si-
ker eléréséhez, amely a társadalmi és a gaz-
dasági fejlődés közötti kapcsolatra fókuszál, 
valamint a társadalom és a vállalat számára 
egyaránt értéket teremt – pénzügyi haszon 
formájában is. 

Európában és világszerte számos válla-
lati példát találunk arra, hogy a fenntart-

hatóság és a felelősségvállalás miként vá-
lik a stabil gazdaságok kulcsfontosságú 
hajtómotorjává. Ezek a szervezetek hírne-
vük öregbítését az integritásra és átlátha-
tóságra, a fenntartható termékekre és 
szolgáltatásokra, valamint az érintettek-
kel való aktív együttműködésre épülő irá-
nyítási kultúra révén kívánják elérni. A jö-
vő vállalata innovatív üzleti gyakorlatot 
megvalósítva, felelősen, átláthatóan és 
rentábilisan működik, és az érintetti cso-
portokkal szorosan együttműködve meg-
oldásokat talál Földünk élővilága és az 
emberi társadalmak problémáira. 

Szemléletes példa a közös értékterem-
tésre egy nemzetközi élelmiszer-ipari 
vállalat esete, amely a Fair Trade koncep-
cióra alternatívát kínálva úgy befolyásol-
ta ellátási láncát, hogy beszállítói és saját 
maga számára is értéket teremtett. 
A gyenge hozam, alacsony minőség és 
környezetkárosító tevékenység ördögi 
körébe zárt beszállítóik, az afrikai és la-
tin-amerikai kávétermesztő farmerek 
számára tanácsadást, banki kölcsönöket, 
hatékony növényvé-dőszereket és mű-
trágyát biztosított. Ezenkívül a kávé mi-
nőségét a felvásárlás helyén mérte, ami 
lehetőséget adott arra, hogy a jobb mi-
nőségű kávészemekért közvetlenül a ter-
melők kapjanak prémiumot, ez pedig di-
rekt ösztönzőként hatott rájuk a minőség 

magasan tartására. A megoldással a Fair 
Trade módszerével elérhető 10-20%-os 
bevételnövekedés a farmerek számára 
akár 300%-osra is nőhet, míg a kávét fel-
dolgozó vállalatnak biztos hozamú, jó 
minőségű alapanyagot biztosít, valamint 
a korszerű mezőgazdasági gyakorlatnak 
köszönhetően a környezetet is kevésbé 
terheli.

Az ábrán az Enterprise 2020 koncepció 
megvalósításának lépései láthatók. A jö-
vő vállalkozása elszámoltatható és átlát-
ható módon minimalizálja a kockázatait, 
miközben hozzájárul a gazdasági, társa-
dalmi és környezeti fejlődéshez. Első lé-

pésként a magas szintű CSR-menedzs-
ment és átláthatóság megteremté-

sét, majd pedig az üzleti stratégia 
részeként értelmezett társadal-

mi bevonást tűzi ki célul. 
A társadalmi bevonás a pira-

mis körül felsorolt fenn-
tarthatósági kihívásokra 
és globális trendekre he-
lyi, regionális, nemzeti és 
globális szinten választ 
adó új ötletek, üzleti 
modellek, termékek és 
szolgáltatások formájá-
ban valósulhat meg.

Az Enterprise 2020 
programban működő 

szakmai csoportok hat té-
makörben (mélyszegény-

ség, aktív időskor és demog-
ráfiai változás, egészség és jó-

lét, beszállítói lánc és emberi jo-
gok, pénzügyi nevelés, nem pénz-

ügyi teljesítmény értékelése) már si-
kerrel keresik a megoldásokat. Emellett a 
CSR Europe nemzeti partnerszervezetei-
nek vezetésével is találunk példát ilyen 
együttműködésekre (pl. tudomány az is-
kolákban, a CSR fejlesztése az állami vál-
lalatoknál stb.). Hazánk is csatlakozik eh-
hez a kezdeményezéshez, Magyarorszá-
gon a KÖVET Egyesület koordinációjával 
2012 végén indulhatnak szakmai együtt-
működő csoportok.

Lontayné Gulyás Mónika / KÖVET

__________
* Jelen cikk forrásául Michael E. Porter – Mark R. Kramer: The 
Big Idea: Creating Shared Value, Harvard Business Review, 
2011 c. cikke és a CSR Europe Enterprise 2020 vonatkozó kiad-
ványai (www.csreurope.org/enterprise2020) szolgáltak.
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