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Szemle

CSR-trendek 2013-ban – mit mondanak 

a bloggerek?

Blogok alapján leírni a CSR 2013-as trend-
jeit talán furcsának tűnhet egy olyan or-
szágban, ahol a CSR-bloggerek láthatóan 
elfáradtak – egy-két kivételtől eltekintve 
minimum egy éve nem írtak új bejegyzést. 
Nem kárhoztatom őket, blogot írni komoly 
feladat, idő- és energiaigényes, én is felad-
tam pár hónap viszonylagos aktivitás után. 

Egyes külföldi szakértők azonban idő-
ről időre megosztják velünk gondolatai-
kat. 2013 elejétől például többen vázolták, 
melyek a CSR jellemző trendjei 2013-ban. 
Ezeket a véleményeket, várakozásokat 
gyúrtam össze saját meglátásaimmal.

Répa és bot

A globalizáció és a vele együtt járó liberali-
záció jegyében a CSR-ben sokáig alapvető 
fogalom volt az önkéntesség. Egy pénz-
ügyi és bizalmi válság közepén azonban 
túlságosan puha eszköznek tűnt, hogy 
megdicsérik azokat, akik hajlandók a jogi 
előírásokon túlmutató felelősséget vállalni 
(vagy éppen betartják a jogszabályokat). 
Arról nem is beszélve, hogy ezek a válla-
latok gyakran kerültek versenyhátrányba 
az etikátlanabb versenytársakkal szemben 
a piaci elégtelenségek miatt. (Egy példa 
lehet erre, amikor a fogyasztók nem tájé-
kozódnak a cégek felelősségvállalásáról, 
ehelyett csupán vagy főként az ár alap-
ján hozzák meg vásárlói döntéseiket.) Mit 
tehet a szabályozó, hogy kiigazítsa a piac 
kudarcait? Szabályoz. Az EU 2011 óta egy-
re komolyabb lépéseket tesz a vállalatok 
„jó útra terelése” érdekében, legutóbb 
idén áprilisban fogadtak el egy javaslatot, 
amely szerint 2017-től egy bizonyos mére-
ten felüli vállalatoknak kötelező lesz nem 
pénzügyi teljesítményükről is beszámolni 
az éves jelentésükben. Szintén az egységes 
piaci intézkedéscsomag részeként minden 

EU-tagországnak meg kell fogalmaznia sa-
ját nemzeti CSR-stratégiáját. Az önszabá-
lyozás, az önkéntes vállalások jelentősége 
nem csökken, ugyanakkor a kormányok 
újra kezükbe veszik a gyeplőt, nemcsak di-
csérnek, fegyelmeznek is.

Civil-vállalati együttműködés

Közös értékteremtés (CSV), CSR 2.0, tár-
sadalmi innováció vagy kollaboratív vál-
lalkozás, bárhogyan is nevezzük, a lényeg 
ugyanaz: a piacok telítettek, a fogyasztás 
csökken, ugyanakkor léteznek eddig ki 
nem elégített piaci igények, fogyasztói 
csoportok, amelyek eléréséhez új üzleti 
modellek kidolgozására van szükség. A 
CSR az érintettek érdekeinek, igényeinek 
fi gyelembevételéről szól, ezeket pedig a 
problémákhoz közelebb lévő civilek job-
ban ismerik, mint a vállalatok. Ha a vállalat 
ezt felismeri, természetes, hogy együtt-
működést alakít ki a civilekkel, akiknek 
szintén gyümölcsöző lehet egy ilyen kap-
csolat. Az új modellek közös kidolgozása 
létkérdés, a játék nem babra megy: többé 
nem a vállalati nyereség egy bizonyos – ál-
talában jelentéktelen − százalékát költjük 
CSR-re. A vállalati nyereség jelentős része 
függ attól, képesek vagyunk-e másho-
gyan látni a vállalat feladatát, funkcióját, 
felelősségét. 

A CSR helye

Gyakran vádolják azzal a CSR-ért felelős 
szakembereket, legyenek bár kutatók, ta-
nácsadók vagy vállalati emberek, hogy 
minden vállalati tevékenységbe bele akar-
nak szólni: HR-be, munkajogba, környezeti 
irányításba, marketingbe, K+F-be, terme-
lésbe, még a pénzügyekbe, sőt a legfőbb 
vezetésbe is. Nos, akármennyire fáj is, iga-
zunk van – akkor is, ha ezt a hozzáállást 
én CSR-imperializmusnak nevezem, amely 
nem tűnik ugyan pozitív fogalomnak, vi-
szont jól jelzi, hogy a CSR nem valamiféle 
elszigetelt jelenség a cégen belül, hanem 
a teljes vállalati működést átható szemlé-
let. Ha jól dolgozunk, a nem túl távoli jö-
vőben felszámoljuk a saját funkciónkat (na 
jó, majd újradefi niáljuk azt): a CSR minden 
alkalmazott és vezető munkaköri felelőssé-

ge lesz, éppoly magától értetődő és elfoga-
dott része a vállalati működésnek, mint az, 
hogy nem működhetünk veszteségesen. A 
fenntarthatóság közös ügyünk, mindenki 
elkötelezettségére és ötleteire szükség van 
a jelenlegi helyzetből kivezető utak felfe-
dezéséhez, megtalálásához. 

Jelentésírás, kommunikáció 

az érintettekkel

A bloggerek a jelentésekkel kapcsolatban 
fontos és egymásnak látszólag ellentmon-
dó megállapításokat tesznek. Több blog ír 
a GRI megújításáról – erről szóló cikkünk a 
17. oldalon olvasható. 
• A jelentések minősége, összehasonlít-

hatósága és átláthatósága javulni fog. A 
jelentés megírása már korántsem szaba-
don választott gyakorlat: az érintettek 
bevonása és a teljesség, a kiegyensú-
lyozott, reális kép bemutatása lassan 
alapvető követelmény. Igen, a negatívu-
mokat is kommunikálni kell – inkább mi 
tegyük meg, mint mások. 

• Nőni fog az integrált jelentések száma, 
hiszen a cégek belátják: a CSR nem kü-
lönálló tevékenység, hanem a teljes vál-
lalati működést át kell hatnia. 

• Ugyanakkor az érintettekkel folytatott 
kommunikációnak ma már korántsem 
az évente egyszer kiadott társadalmi 
jelentés az egyetlen vagy akár a legfon-
tosabb eszköze. A párbeszédnek és az 
információáramlásnak valós idejűnek 
és kétirányúnak kell lennie: nem csak a 
szakértők blogolnak tehát, vállalatok, 
Facebookra, blogra fel!
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