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A vállalati társadalmi felelősségvállalás tartalmi változása  

Az olaszországi jó gyakorlat bemutatása  

 

1.Bevezetés – A vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdéskörének európai dimenziói  

Alig több, mint fél évszázadra nyúlik vissza a vállalatok társadalmi felelősségvállalási kérdés-

körének kialakulása (Corporate Social Responsibility CSR). A 70-es években a neves közgaz-

dászok tagadták ennek fontosságát (ld. Friedman 1970), és a vállalatok profitmaximalizáló 

célkitűzéseivel összeegyeztethetetlennek tartották. Azonban mára elfogadottá vált, hogy szo-

ros összefüggés van a felelős üzleti magatartás és a vállalati profitnövekedés között. Mivel a 

Közép-európai országokban érthető okokból ez a kérdéskör csak a rendszerváltást követően 

kerülhetett értelmezésre, ezért még ma sem ismert kellő mértékben, és leginkább csak a nem-

zetközi kapcsolatokkal rendelkező nagyvállalati szféra gyakorlatába épült be.  

E szervezetek már belátták, hogy a tulajdonosok vagyonával való jó sáfárkodáshoz kell az 

üzleti bizalom, a széles körben támogatott vállalati imázs. Ezek fokozására pedig a CSR szám-

talan jó lehetőséget nyújt. Ebben a megközelítésben tehát a CSR-re, mint a marketingmunka 

hatékony kiegészítőjére is tekinthetünk. 

Nagy valószínűséggel ugyanakkor a CSR-rendszer előretörését az is erősíti, hogy a fejlett 

országok gazdaságaiban a személytelen tömegtermeléssel szemben a szolgáltatói szektor vált 

a meghatározóvá, és ezen a területeken a bizalomnak, a presztízsnek, az imázsnak kiemelt 

fontossága van. 

A CSR definíciójának megfogalmazására számos példát találunk. Ezek közül most kettőt 

emelünk ki: 

− az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for 

Sustainable Revelopment, WBCSD) szervezete szerint „a vállalatok társadalmi felelős-

ségvállalása a vállalat folyamatos elkötelezettsége az etikus viselkedésre és a gazdaság 

fejlődéséhez való hozzájárulása, miközben a munkavállalói és családjuk, valamint a he-

lyi közösségek, és a tágabb társadalom életminőségét javítja”. (Üzleti Világtanács a 

Fenntartható Fejlődésért, 1998, p.3.) 

− egy másik frappáns meghatározás szerint „olyan menedzsment gyakorlatok, amelyek 

biztosítják, hogy a vállalat minimalizálja működésének negatív hatását a társadalomra, 

miközben maximalizálja a pozitív hatásokat.” (Canadian Center for Philantrophy in 

Kercher, 2007. p.2.) 

Napjainkban a CSR fontosságát és szükségességét az is alátámasztja, hogy az Economist 

Intelligence Unit (EIU) által publikált adatok szerint a felsővezetők 80% -a hisz abban, hogy a 
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cége brandjének értéke jelentősen emelkedik a hatékony CSR tevékenységnek köszönhetően. 

(EIU 2013.) 

Ez ugyanakkor a térségben nem érződik helyi szinteken, a kis- és középvállalatok CSR-

tevékenységei nem tudatosan szervezettek, így nem is feltétlenül látványosak.  

2. A CSR megjelenése az Európai Unió szakpolitikáiban 

Az Európai Unió értelmezése szerint a vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy olyan gya-

korlatot jelent, amely során a vállalatok teljesen önkéntes alapon társadalmi és környezeti meg-

fontolásokat építenek be gazdasági tevékenységükbe, üzleti gyakorlatukba, és az érintettekkel 

való kapcsolatrendszerükbe. Az utóbbi évek leghangsúlyosabb CSR célkitűzése a környezeti 

hatások mérséklése. Ez tükrözi az Európai Unió Zöld Könyve, mely szerint „a CSR olyan meg-

közelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat 

építenek be üzleti tevékenységeikbe, és az érdekelt felekkel való kapcsolatokba”. ( Európai Bi-

zottság 2001. p. 8.) 

A Zöld Könyv a CSR szempontjai szerint megkülönböztet belső (a vállalatokat közvetlenül 

érintő) és külső (a vállalat külső stakeholdereit érintő) tényezőket az alábbiak szerint (1. ábra): 

1. ábra: A CSR tényezői 

Belső tényezők Külső tényezők 

Emberi Erőforrás Menedzsment Helyi közösségekkel való kapcsolatok 

Munkahelyi egészség és biztonság Üzleti partnerek (beszállítók, vevők) 

A változásokhoz való alkalmazkodás Emberi jogok 

Környezeti határok és természeti erőforrások kezelése Globális környezeti problémák 

(Forrás: az Európai Bizottság Zöld könyve)  

A fent említett belső és külső tényezők mellett 2007-től az Európai Parlament javaslatára 

a CSR területén belül olyan tényezőkkel is foglalkozni kell, mint az élethosszig tartó tanulás, 

a munkaszervezés, az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció, a fenntartható fejlődés vagy az 

etika. (Európai Parlament 2007.) 

Az Európai Unió CSR-rel kapcsolatos politikája a 2000-es évektől élénkült meg, a kérdés-

kör azóta vált a szakpolitikai diskurzus szerves részévé. Ennek köszönhetően 2011 -ben egy 

átfogó tanulmány készült az eltérő nemzetközi különbségek bemutatására és összehasonlítá-

sára. (National Public Policies is the European Union 2011.)  

Cikkünk további részében az európai összehasonlításban is kiemelt jelentőségű és értékű 

olaszországi CSR jó gyakorlatot mutatjuk be. 

3. Az olaszországi jó gyakorlat bemutatása a venetoi társadalmi felelősségvállalással 

(CSR) kapcsolatos kezdeményezéseken keresztül 

Veneto tartomány (2.ábra) gazdaságpolitikáját és klaszterpolitikáját vizsgálva a társadalmi fe-

lelősségvállalással kapcsolatban az alábbi célkitűzésekkel találkozhatunk: 

1) az ipari klaszterek erősítése és fejlesztése az integráció jelentőségének hangsúlyozá-

sával (A CSR egyenrangú kulcsszereplőként kezeli a klaszteren belüli cégeket);  

2) új és alternatív pénzügyi források felkutatása a kulturális örökségek és kulturális ter-

melés finanszírozására (ez alapvető CSR megközelítés, mely számos fejlett ország-

ban megfigyelhető); 

3) új felelős és fenntartható turisztikai modell kidolgozása – CSR szempontból teljesen 

releváns, és megfelel annak az általánosabb célnak, mely a tudásalapú és újszerű 
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megközelítés kialakításával és alkalmazásával Délkelet-Európa gazdasági, társadalmi 

és kulturális fejlődésének organikus irányítását teszi lehetővé.  

2. ábra: Veneto tartomány elhelyezkedése Olaszországon belül 

 
(Forrás. Wikipedia.com nyomán saját szerk.) 

A CSR-t Olaszországban igen fontos tevékenységnek tekintik. 2007-ben 2.000 vállalat és 

1.500 család részvételével zajlott “Társadalmi felelősségvállalás és fogyasztói trendek” c. ku-

tatás. A felmérés adataiból jól látszik, a társadalmi felelősségvállalás (CSR) gyakorlatai az 

olyan a mikro- (max. 9 alkalmazott) és kisvállalkozások (10-49 alkalmazott) körében bizo-

nyultak népszerűnek, amelyek esetében könnyebb a CSR különböző beavatkozási területeit 

integráló megközelítést találni. Ezek a cégek amellett, hogy 93%-át teszik ki azon vállalkozá-

soknak, amelyek legalább egy CSR-tevékenységet megvalósítottak, a legnagyobb részarány-

ban képviseltetik magukat azok között, amelyek, mint CSR-orientált vállalkozásként kerültek 

meghatározásra. 

A 2000-es évek végén az olasz vállalkozások egy része visszafogott érdeklődéssel tekintett 

a CSR-re, cask az olyan nyilvánvaló területeit favorizálva, mint az egészség és munkahelyi 

biztonság (78,2%), az alkalmazotti állomány (70,9%) és környezetvédelmi kérdések (67,3%). 

Sokkal kevesebb figyelmet szenteltek a beszállítóknak, az ügyfeleknek és a fogyasztóknak 

(18,2%). 

Ezzel ellentétben úgy tűnik, hogy a fogyasztók körében a CSR már elfogadottabbá vált, 

különösen Észak-Olaszországban, ahol a válaszadók 61%-a nyilatkozta, hogy hajlandó többet 

fizetni egy termékért, ha azt társadalmi felelősséget vállaló cég gyártotta.  

A Veneto Tartományban a CSR elterjedését a regionális vállalkozások által elfogadott ta-

núsítványok száma jelzi. A 2009-ből származó legújabb adatok szerint 59 EMAS regisztrált 

cég, 994 ISO 14001 tanusítvánnyal rendelkező helyszín és 41, az SA8000 szabványt elfogadó 

vállalkozás volt a régióban. Mindez jól jelzi, hogy még mindig van tennivaló e területen. 
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A CSR fejlődésének előmozdítása érdekében a Veneto Tartomány és a Veneto 

Unioncamere (Veneto-i Kereskedelmi Kamara) 2006-ban egy memorandumot írt alá az Egész-

ségügyi, Munkaügyi és Szociális Ügyek Minisztériuma “CSR – Társadalmi kötelezettségvál-

lalás” c. projektjének irányelveivel összhangban. A társadalmi felelősségvállalás kultúrájának 

megismertetésére és elterjesztésére az elmúlt évek során közösen képzéseket, konferenciákat 

és szemináriumokat szerveztek a vállalkozók és intézmények részére. A társadalmi felelősség-

vállalás tudatosítását és promócióját szem előtt tartva indult el egy projekt a CSR minimum kri-

tériumainak meghatározására és a venetoi cégek ezirányú jó gyakorlatainak összegyűjtésére. 

3.1. A Veneto CSR-projekt 

A veneto-i CSR-projekt 2006-ban indult a fenti memorandum of Understanding) aláírásával. 

A projekt a CSR alapelveinek széles körben való megismertetését, a kultúra népszerűsítését és 

ezen témakörökben képzések megvalósítását tűzte ki célul. A fenti megállapodás 2009. júliu-

sában a 2009-2013-as időszakra egy különegyezmény keretében meghosszabbításra került. A 

project fő tevékenységi területei: 

− a Venetoi Többszereplős CSR Fórum által meghatározott, CSR-ra vonatkozó minimum 

követelmények megismertetése, 

− kommunikációs tevékenységek és munkáltatói, munkavállalói és iskolai képzések a tár-

sadalmi felelősségválallás témakörében. 

A Veneto CSR-projekt keretében az Unioncamere az elmúlt években folyamatos promó-

ciós tevékenységet (rádió spotok, újsághirdetések, hirdetőoszlopok, kiadványok terjesztése) 

folytatott a nagy médiacsatornákon keresztül, konferenciákat és szemináriumokat szervezett 

és három képzési programot indított kamarai tisztviselőknek, tanácsadóknak, vezetőknek és 

vállalkozóknak CSR témában. 

3.2. “Hálózat létrehozása a CSR elterjesztésére” 

– Interregionális-transznacionális projekt 

A fenti project nyomán 2011-ben a Veneto és Liguria Tartomány együttműködésben projektet 

kezdeményezett a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítésére, a közös tanulási folyamat és 

együtt gondolkodás” elindítására. 

A projektet támogató előzmények: 

− Európai Bizottság Közleménye “Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés stratégiája”, mely utat mutat az európai gazdasági és társadalmi szereplők-

nek, állami és magán szervezeteknek a gazdasági válságból való kilábalásra. 

− A 2011. október 25.-i Európai Bizottsági Közlemény új startégiát (Megújult EU társa-

dalmi felelősségvállalási stratégia 2011-2014) és a társadalmi felelősségválallás új de-

finícióját – mint “a vállalkozások felelőssége a társadalomra gyakorolt hatásaikért” – 

indítványozza. A Közlemény hangsúlyozza, hogy a társadalmi felelősséget vállaló vál-

lalkozások nemcsak versenyképesebbek, hanem enyhítik is a gazdasági válság negatív 

hatásait új, közép vagy hosszú távon fenntartható munkahelyek teremtésével. 

Ma a 20 olasz régióból 14 részt vesz a projektben. 2013 elején a Munkaügyi és Szociális 

Minisztérium kiadta a 2013-2014-es Társadalmi felelősségválallási Akciótervet, és a Gazda-

ságfejlesztési Minisztérium az interregionális projektben résztvevő régiók együttműködését 

kérte. Az Akcióterv két prioritási tengely mentén határozza meg a cselekvéseket:  
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1.prioritás – Nemzeti és regionális CSR politikák 

1.1 – Kiemelt intézkedések az Európa 2020 stratégia támogatására 

1.2 – A nemzetközileg elismert irányvonalak támogatása 

2.prioritás – CSR-t támogató intézkedések 

2.1 – A CSR ismertségének növelése és a jó gyakorlatok megosztása  

2.2 – Fogyasztóvédelmi intézkedések 

2.3 – A vállalkozások önkéntes akcióinak szabályozása és támogatása 

2.4 – A CSR és a versenyképesség 

2.5 – Információk közzététele 

2.6 – A CSR oktatásba, képzésbe és kutatásba történő integrációja, különös tekintettel 

annak előmozdítására és jó gyakorlatainak ismertté tételére (2.1).  

3.3. A Veneto CSR-projekt fő eredményei 

Az eredmények két csoportba sorolhatóak. 

Egyrészt, megtörtént a társadalmi felelősségvállalás minimumkövetelményeinek meghatá-

rozása, majd annak disszemiálása. Az e térgyban létrejött leírat, mely Olaszországban és Eu-

rópában is egyedülálló és innovatív értéket képvisel, a vállalkozásokat kívánja támogatni egy 

önértékelést lehetővé tevő CSR-szempontrendszer segítségével és regionális ösztönzőkhőz 

való jövőbeni hozzáférés lehetőségeinek feltárásával. A követelmények különböző szektorok-

ban tevékenykedő, különböző méretű és más megyéből származó vállalkozásokból álló mintán 

kerültek tesztelésre. 

Másrészt, képzéseket szerveztek vállalkozóknak, állami és magáncégek vezetőinek: “A 

CSR szerepe a vállalatmenedzsmentben” néven, melynek célja a CSR alapelveinek és alap-

koncepciójának a megismertetése volt, továbbá, hogy megoldásokat javasoljon a problémák 

leküzdésére és stratégiai menedzsment kérdéseire. 

A képzési területek az alábbiak voltak: 

1.) Közigazgatási felelősségtől a társadalmi felelősségvállalásig;  

2.) Az értékesítési lánc felelős menedzsmentje a kockázatok csökkentésére és a lehetősé-

gek megragadására; 

3.) A vállalkozás, mint a régió verseny- és növekedési tényezőjének felelős és fenntartható 

fejlesztése; 

4.) Felelős turizmus, mint a régió fenntartható fejlődésének és növekedésének egyik pil-

lére; 

5.) A generációk közötti átmenet felelős menedzsmentje, mint fenntartható innovációs le-

hetőség: a családi kapcsolatok hatása a különböző szervezési szinteken;  

6.) Innováció és fenntarthatóság: kulcstényezők a cég, a gazdaság, a környezet és a térség 

számára; 

7.) A szellemi tőke valorizációja: az egyén áll a vállalkozásfejlesztés középpontjában.  

3.4. Vállalati gyakorlatok és a CSR Veneto klasztereiben 

2010 őszén az Unioncamere Veneto és a Velencei Ca 'Foscari Egyetem kutatóinak egy cso-

portja online kérdőív kitöltésére kérte a venetoi vállalkozásokat, mellyel a vállalkozások CSR -

ral kapcsolatos ismereteit és tevékenységeit kívánta feltárni. A felmérés az “Üzleti gyakorlatok 

és a társadalmi felelősségvállalás Veneto klasztereiben” c., az Európai Szociális Alap támo-

gatásával megvalósuló kutatás része volt. 
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A kérdőív mintegy 34000 vállalkozásnak lett kiküldve, akiknek 45 nap állt rendelkezésükre 

a kitöltésre. 550 érvényes, értékelhető válasz érkezett. Az írásbeli megkérdezés 30, többnyire 

feleletválasztós kérdésből állt, egyszerre több válasz megadásának lehetőségével. Emellett a 

válaszadóknak lehetősége volt arra, hogy elmentsék a kérdőívet a teljes kitöltés előtt, illetve 

hogy a kérdéseknek csak egy részére válaszoljanak. Ez a rugalmas módszer  jó válaszadási 

arányt eredményezett annak ellenére, hogy a kérdőív nagyon ágazatspecifikus volt.  

A társadalmi felelősségvállalás Veneto-beli elterjedtségét jól szemlélteti, hogy ott 750 

olyan vállalat található, amely rendelkezik a jelenleg rendelkezésre álló egyik legfontosabb 

CSR szabvánnyal, az SA8000 tanúsítvánnyal. 

A válaszadók zöme az ipari szektorban tevékenykedik (43,5%), és 42,5%-uk kisvállalkozás, 

40,3%-uk pedig mikrovállalkozás. Ezen adatok alapján helyes a következtetés, hogy a minta 

jól reprezentálja Veneto valós állapotát, itt ugyanis a vállalkozások 99%-a mikro- vagy kisvál-

lalkozás. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók több, mint a fele tisztában van a CSR 

gyakorlatokkal, de csak néhányan alkalmazzák. Mindannyian egyetértenek abban, hogy a ma-

gas költségek, a túlzott bürokrácia és bonyolultsága jelentik a legnagyobb nehézséget: a vá-

laszadók 92%-a érezte úgy, hogy állami közbeavatkozás szükséges a jó gyakorlatok követésé-

nek ösztönzésére (3. ábra). 

3. ábra: A CSR politikák alkalmazásának nehézségei 

 
 

A vállalkozások 91,7%-a szerint állami ösztönzők szükségesek a vállalati CSR-politikák 

megvalósításához: adócsökkentés 93,6%, a bürokrácia csökkentése 96,7%, ösztönzők és jutta-

tások 85,1%, magasabb pontszámok a közbeszerzésekben, és pályázati  lehetőségek 80,5%. A 

vállalkozások által elfogadott CSR politikákkal kapcsolatban az alábbi állításokat fogadták el 

igazként: 

− 49%, nehéz megítélni az alkalmazott CSR tevékenységek hasznát;  

− 29.5%, a költségek fenntarthatóak; 

− 29.1%, a CSR tevékenységek hozadéka a költségek szintje alatt van; 

− 12.3%, a CSR tevékenységek hozadéka magasabb, mint a felmerülő költségek;  
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− 12.3%, a költségek nem fenntarthatóak; 

− 5.5%, a CSR tevékenységek hozadéka megegyezik a kapcsolódó költségekkel.  

Az eredmények tehát ellentmondásosak. Mindezek kapcsán ugyanakkor a vállalatok saját 

CSR-politikájuk legfontosabb ösztönzőjeként mégis egyrészt a cég imázsának javítását; az al-

kalmazottak elégedettségét; másfelől a fogyasztói elégedettséget hangsúlyozták (4. ábra). 

4. ábra: A CSR-politikák bevezetésének fő okai 

 
(forrás: kutatás) 

A jelenlegi válságban a CSR-ra a következőképpen tekintenek: 

− Etikai – társadalmi kötelesség 63.7%; 

− A vállalati fenntarthatóság hasznos eszköze 32.3%; 

− Befektetés 24.8%; 

− A versenyképesség javításának az eszköze of 24.8%; 

− A stratégiai innováció eszköze 22.1%; 

− Felesleges kiadás 8.0%; 

− Kiút a válságból 5.3%. 

Szervezeten belüli CSR politika legfontosabb elemeiként továbbra is, a már említett juttatáso-

kat és lehetőségeket – mint egészség védelme; rugalmas munkaidő; egyéb céges jutattások 

valamint képzési hozzájárulások biztosítása – jelölték meg a vállalatok. (5. ábra) 
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5. ábra: Szervezeten belüli CSR politika 

A vállalatok CSR politikájuk révén főként adományok és szponzori juttatások biztosításá-

val járulnak hozzá különböző közösségek tevékenységéhez, működéséhez (6. ábra). 

6. ábra: Közösségi CSR-politika 

A közeljövőben a vállalkozások a következőket tervezik: a már elfogadott CSR politikák 

megtartása 59.8%; a CSR-ra fordított öszeg növelése 35.3%; a CSR-ra fordított összeg csök-

kentése 1.8%; nem tervezi CSR politika bevezetését 3.8%. 

4. Összegzés 

Felhasználói oldalról egyértelmű, hogy a CSR tevékenységekből származó juttatások és pén-

zek segítik az amúgy a kaptalista rendszerekben pénzügyileg életképtelen,de társadalmilag 

fontos tevékenységeket. A fenti kutatások ugyanakkor nem adnak egyértelmű választ arra, 

hogy a CSR tevékenységként mennyire szükséges cselekmény a vállalatok életében.  

Ha csupán pénzügyi (és nem marketing!) szempontokat veszünk figyelembe, akkor ezek a 

tevékenységek teljesen ráfizetésesek. Huzamosan azért éri meg velük foglalkozni, mert ha egy 

szervezet saját kidolgozott CSR-politikával rendelkezik, az felé egyfajta kontrollt jelent a ki-

adásaira nézve, a támogatotti oldalt viszont orientálhatja közös célok felé . Ma – a példa alapján 

is láthatóan – még az adományok és a szponzori tevékenységek vezetnek, de kívánatos lenne 

eltolni az aktív szerepvállalású tevékenységek felé. 
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