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NYELVHASZNÁLAT – ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
‟Reducing our climate impact is good for the environment and makes good
business sense. Taking action helps us cut energy costs and prepares us for
expected regulations.”

‟As significant consumers of energy worldwide, we are committed to doing our
part. Our long-term goal is to reach a day where all of our energy comes from
a renewable source. Not only will this help restore balance to climate systems,
but it will save money for our customers and reduce our dependence on oil.”
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NYELVHASZNÁLAT – ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

• Kritizálhatunk (tegyük!), tüntethetünk (sokszor hasznos), akár azt is
gondolhatjuk, hogy a vállalatvezetők bolygónk és a földi élet ellenségei (ez
az indulat ritkán fordítható le klímavédő cselekvéssé),

DE
a piacgazdaság keretezte üzlet intézményrendszere ezt a nyelvet beszéli.

Fotók: www.urban75.org
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NYELVHASZNÁLAT – ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
• Ha nekünk, földlakóknak és a minket képviselő civil és közpolitikai

intézményeknek fontos a klíma ügye, ezen a nyelven is el kell tudnunk
mondani a problémát, és erre a nyelvre kell tudnunk lefordítani a
szükségesnek tartott változás sztoriját is.



KLÍMAVÁLTOZÁS AZ ÜZLET NYELVÉN: 
KOCKÁZATMENEDZSMENT
• Költség kockázat A felhasznált erőforrások árának, a kármentesítés

költségeinek növekedése

• Fizikai kockázat A működés ellehetetlenülése bizonyos tájakon

• Szabályozási kockázat Ennek is a költségnövekedés / elmaradó haszon a
végső mércéje!

• Reputációs kockázat Bizonyos piacokon erős érintetti nyomás és elvárás
hajtja előre a vállalkozások alkalmazkodási folyamatát,
a felelős működés területén megtett önkéntes vállalati
lépéseknek ez az egyik legfontosabb mozgatórugója

• Vezetési kockázat A téma szerteágazó jellege miatt sok vállalati
alrendszert kell átalakítani és összehangolni

• Vezetői kockázat A személyes hitelesség is kockán foroghat
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KLÍMAVÁLTOZÁS AZ ÜZLET NYELVÉN: 
ÜZLETI LEHETŐSÉG
• Költségcsökkentési lehetőség energiahatékonysági megtakarításokból
• Termék-, szolgáltatás-, folyamatfejlesztési lehetőség

• „Klímaváltozás ipar”

• Főáram a marginálisból

• Kreatív zöld marketing
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KULCSSZEREPLŐK / ÉRINTETTEK: 
A VÁLLALATOK ŐKET ÉRTIK
• FOGYASZTÓK

• MUNKAVÁLLALÓK

• HELYI ÉS KÖZPONTI KORMÁNYZAT(OK)

• KÖZÖSSÉGEK ÉS ÜGYEK NEVÉBEN FELLÉPŐ CIVILEK

• KÖZ- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS

• MÉDIA 

• TANÁCSADÓK

csr & more



HOGYAN LEHET A VÁLLALATOKAT NÖVEKVŐ 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA ÖSZTÖNÖZNI?
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MIELŐTT ELKAPKODNÁNK AZ ÖSZTÖNZÉST…

A KÖZÉP-EURÓPAI CSR PARADOXON©:

• A régióban a CSR hajtóerejét a vállalatok önkéntes, az igényeket (azaz a 
piacilag visszaigazolt keresletet) sokszor messze meghaladó tevékenysége 
jelenti.

• Míg a fejlett piacokon a CSR eszközrendszere leginkább reakcióként 
fejlődött, a hazai piacon ezek az eszközök általában nagyon is proaktív 
megközelítést eredményeznek.
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ÉRDEKEKRE / ÉRTÉKEKRE HATÓ ÖSZTÖNZÉS

• Klímavédelmi érdek mentén szabályozniJogi megfelelés

• Üzleti érdekké / piaci teljesítményben értelmezhető faktorrá 
tenni a felelős működést

Önkéntesen, közvetlen 
üzleti haszon reményében 
vállalt felelősség-fejlesztés

• Elvileg lehet olyan érték-környezetet teremteni, amelyben 
ez az egyetlen (személyesen és szervezetileg) vállalható 
működésmód

• (Nem fenntartható, ha nem támogatja intézményi logika!)

Önkéntesen, morális alapon 
vállalt felelősség-fejlesztés



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Web: www.braunpartners.hu
Twitter: www.twitter.com/brauntweet
Hírek: www.csrhirlevel.hu
E-mail: laszlo.radacsi@braunpartners.hu
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