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Stylový městský model Lancie,
zvaný Ypsilon, zbytečně sráží
vysoká cena.
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Společenskou odpovědností
k vyšším ziskům
Přístup firem k tolik proklamované společenské
odpovědnosti se mění. Korporace se už nebojí
přiznat, že na ní vydělávají.

Vypsat několikasettisícový šek, za který se nakoupí hračkypro opuštěné
děti. Poslat zaměstnance, abynatřeli plot v domovědůchodců, a pak je
nechat vysázet stromyna Šumavě. Přesně z takovýchpoložek se skládá
seznamspolečenskyodpovědných aktivitmnohafirempůsobících
vČeské republice. V současnédoběvšakpřichází změna.Manažeři si
začínají uvědomovat, že světu i vlastní firměmnohemvíce prospějí, když
semísto vysazování stromků soustředí na vlastní podnikání.

Běžci potřebují vedle vytrvalosti
a pevné vůle také vhodné
sportovní oblečení.

SPRÁVNÁ VĚC / Str. 58

Staré továrny se mění
v knihovny, muzea nebo
obchodní centra.

Stylový městský model Lancie,
 zbytečně sráží
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Petra Sýkorová

Ekonoma nobelistaMilton Friedman považoval „společensky
odpovědné“ aktivity firem za zbytečný balast, který podniky
odvádí od vytváření zisku. Společenská odpovědnost vmoder-
nímhávu však firmy k zisku naopak přivádí.

Ve světě přibývá firem, které své společensky odpověd-
né aktivity chápou jako činnost, jež může zvýšit jejich
zisky. Jednou z nich je poradenská společnost KPMG.

„Společenská odpovědnost je nástroj podnikání. Je správné,
když zapadne do obchodní strategie firmy a neomezí se jen
na charitativně zaměřené projekty,“ říká partner KPMG ČR
Pavel Závitkovský. Ještě před pár lety by si přitom žádný mana-
žer nedovolil říci, že společensky odpovědné aktivity jeho firmě
zvyšují zisky. Ke společenské odpovědnosti firem – neboli CSR
(corporate social responsibility) – podnikatelé přistupovali vý-
hradně jako ke své vedlejší aktivitě. O část svého zisku se dělili
s těmi, kteří potřebují pomoc – se sociálně slabými, nemocnými
či s životním prostředím – a nic za to nečekali.
Tento přístup je však překonaný. Novou koncepci CSR loni

popsal profesor Harvard Business School Michael E. Porter
v americkém magazínu Harvard Business Review. Společen-
skou odpovědnost firmy vyložil právě jako prostředek k dosa-
žení vyššího zisku. Své pojetí Porter nazval „vytváření sdílené
hodnoty“ (v angličtině creating shared value, tedy CSV).
Jde o strategickou formu společenské odpovědnosti. V rámci

té firma vytváří ekonomickou hodnotu způsobem, který záro-
veň tvoří hodnotu významnou pro společnost. „Programy kla-
sické společenské odpovědnosti se zaměřují hlavně na dobré
jméno. Se samotným podnikáním jsou spojeny jen omezeně.
Vytváření sdílené hodnoty je naproti tomu součástí firemní
strategie, jejímž cílem je ziskovost,“ vysvětluje Porter.
Jak to vypadá v praxi? Michael Porter má po ruce případ

americké chemičky Dow Chemical. Když se v jejím hlavním
závodu podařilo snížit spotřebu vody při výrobě o téměř
čtyři miliardy litrů za rok, přineslo to zaměstnancům dobrý

pocit z šetrného zacházení s vodními
zdroji a firmě úsporu zhruba čtyř milio-
nů dolarů.
„Dobročinnost“ orientovaná na zisk

má ale i své odpůrce. Mnoho manažerů
stále chápe společensky odpovědné
chování jen jako charitu, na níž není
„slušné“ vydělávat. „Slučovat v podni-
kání společenskou odpovědnost a zisk
považuji za nemorální,“ vyjadřuje klasic-
ký pohled generální ředitelka drogistické
firmy Henkel ČR Jaroslava Haid-Járková.

Problémy semají řešit
Změna, k níž dnes dochází v oblasti
společenské odpovědnosti firem, spočívá
v tom, že podnikatelé začínají problémy
svého okolí vnímat jako příležitosti pro
růst. „Už to pro ně nejsou jen potíže,
které za ně vyřeší nezisková organiza-
ce, jíž věnují malou část svého zisku,“
vysvětluje poradce společnosti CSR
Consult Peter Sokol. Nejde však o to, že
by korporace posílaly své zaměstnance
vysazovat stromy na Šumavu či budovat
místní škole fotbalové hřiště a doufaly,
že tyto aktivity ocení jejich zákazníci. To
by ostatně příliš nefungovalo. „Představ-
te si, že uvažujete o nákupu auta, roz-
hodnete se pro některou značku proto,
že ta automobilka vybudovala fotbalové
hřiště? Asi ne,“ přibližuje konzultantka
mezinárodní poradenské společnosti
FSG Valerie Bockstette.
Podstatou nového přístupu je podle

ní to, že se firma neomezí na vypsání
šeku či odeslání několika zaměstnanců
za dětmi z dětského domova, ale určitý
problém se snaží skutečně řešit – a dělá
to v rámci své byznys strategie a odbor-
nosti. „To znamená, že se společensky
odpovědné jednání přesouvá přímo
do centra dění ve firmě,“ doplňuje Vale-
rie Bockstette. A právě proto může být
taková pomoc mnohem účinnější. Pokud
automobilka místo do budování dětského
hřiště investuje do výzkumu a výroby,
může jí to pomoci, aby dělala bezpečnější
auta s nižší spotřebou. „To je přínosné jak
pro životní prostředí a pro její zákazní-
ky, tak pro ni samotnou, protože jí to dá
výraznou konkurenční výhodu,“ tvrdí
Valerie Bockstette.
Dobrým příkladem firmy, které se daří

ke společenské odpovědnosti přistupo-
vat strategicky, je i švédská nábytkářská
společnost IKEA. „Pokud se chováte
zodpovědně, zákazníci to vnímají.
To přináší jejich přízeň, a tím pádem
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ziskovost,“ konstatuje manažer vztahů se zákazníky IKEA
Radek Pazour.

A co IKEA dělá? Například rozložila pohovku Ektorp. Vý-
robní oddělení přišlo na to, že když bude pohovka „skládací“
a její opěradlo a postranní opěrky si zákazník doma namontu-
je sám, bude možné ji přepravovat v krabici poloviční veli-
kosti. Tím podle výpočtů IKEA došlo ke snížení emisí oxidu
uhličitého při přepravě pohovek do prodejen – a samozřejmě
i ke snížení nákladů na přepravu.

Pokud jde o vliv na byznys, pak podle Pazoura IKEA dosáh-
ne nejlepších výsledků vždy, když „CSR benefit“ znamená
zároveň výhodu pro zákazníka. Jak takové řešení může vypa-
dat? „Prodáváme například úsporné kohoutky. Kdo je používá,
spotřebuje méně vody, a tím chrání životní prostředí – a záro-
veň i svoji peněženku,“ vysvětluje Pazour.

Přesně taková řešení dnes specialisté na problematiku
společenské odpovědnosti firmám doporučují. „Optimální

společensky odpovědné chování je
takové, které zlepší prostředí v němž
firma působí, a zároveň zvýší její zisk.
Přístup, který stavěl prospěch firmy
a prospěch jejích sousedů do opo-
zice, je překonaný. Na společensky od-
povědné chování se už nemusíme
dívat jako na odpustek,“ uzavírá Peter
Sokol.

Pomoc, nebomarketing?
Firmy, které dávají přednost strategic-
kému CSR před charitou, mají navíc tu
výhodu, že přiznávají, že jim jde o zisk.
Společnosti, které se soustředí na kla-
sické formy CSR, naopak musejí čelit
narážkám, že je jejich pomoc pokrytec-
ká, protože je vedena snahou o vylep-
šení obrazu v očích veřejnosti a tedy
o zvýšení zisku. Obrana korporací proti
tomuto nařčení má přinejmenším dvě
podstatné slabiny. Jednak jsou to stovky
tiskových zpráv referujících o spole-
čensky odpovědných projektech, které
z firem denně odcházejí do médií.
A pochyby vzbuzuje i samotná organi-
zace agendy. „CSR manažer, který dnes
nechybí ve většině velkých korporací,
případně člověk, jenž má tuto oblast
na starost, je obvykle součástí marketin-
gového oddělení či PR týmu,“ konstatuje
Peter Sokol.

Jak firma prospěje životnímu prostředí
či společnosti, tedy do značné míry ne-
rozhodují environmentalisté či odborníci
na sociální problematiku – ale specialisté
na komunikaci.

Takové nastavení pak samozřejmě
ovlivňuje podobu odpovědného cho-
vání. „Problém v oblasti CSR aktivit
zaměřených na životní prostředí spočívá
v tom, že některým firmám ve skuteč-
nosti nejde ani tak o přírodu, jako spíše
o zákazníka naladěného na ekologickou
notu,“ konstatuje pedagog Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze Vladi-
mír Kočí. Právě tento přístup podle něho
způsobuje například obrovskou popu-
laritu vysazování stromů. „Pokud světu
třeba oznámíte, že za každý prodaný
výrobek vysadíte jeden strom, z mar-
ketingového hlediska to bude úžasné.
Stejnou investicí by přitom firma mohla
životnímu prostředí prospět mnohem
podstatněji. Jenže komplikovanější
řešení spočívající například ve změně
procesu výroby by nebylo tak marke-
tingově úspěšné,“ přibližuje podstatu
problému Vladimír Kočí.
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Má společenská odpovědnost vydělávat?

Moti Keren,
generální ředitel
Unilever střední Evropa

Částečně. Jde o zisk ve smyslu zvýšení
spotřebitelské loajality a dlouhodobého
budování dobrého jména firmy.

Pavel Řehák,
generální ředitel
České pojišťovny

Ano. Pojišťujeme klienty proti úrazům, a tak
pomáháme v úrazové prevenci. Pokud je dů-
sledná, sníží počet úrazů a nám přinese zisk.

Massimiliano Colella,
generální ředitel
Johnson & Johnson pro
střední a východní Evropu

Ne. Spojitost mezi CSR aktivitami
a vytvářením zisku nevidíme.

Jiří Kysela,
generální ředitel
Dell pro ČR

Částečně. Určitě je dobře, že společnosti
o svých CSR aktivitách mluví, svým
zákazníků dávají signál, že i oni podporují
dobrou věc.

Pavel Závitkovský,
partner
KPMG ČR

Ano. Jde o regulérní nástroj
podnikání.

Tapas Rajderkar,
předseda představenstva
ocelárny ArcelorMittal
Ostrava

Ano. Spolupracujeme s univerzitami, některé
zlepšovací návrhy studentů nám mohou
umožnit třeba snížení nákladů.

Jaroslava Haid-Járková,
generální ředitelka
společnosti
Henkel ČR

Ne. Je to nemorální. Každá významná firma by
měla vědět, že podnikat pouze pro zisk nestačí.

Renata Mrázová,
generální ředitelka
ING Pojišťovny ČR/SR

Ne. Do CSR aktivit vkládáme část svých zisků,
naším cílem přitom není dostat je zpět
v peněžní hodnotě, ale být přínosným členem
společnosti. (pvs)

Unilever střední Evropa

ANKETA

Massimiliano Colella,

střední a východní Evropu

Pavel Závitkovský,

Jaroslava Haid-Járková,
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