TGI

* - TGI, 2009/2010 I kwartał

„Nie kupuj´ produktów firm, których dzia∏alnoÊç wzbudza mój sprzeciw” – na takà deklaracj´ zdoby∏o si´ prawie 63% badanych powy˝ej 54 lat*.
M∏odzi sà bardziej pob∏a˝liwi wobec nieetycznych praktyk: tylko 20% deklaruje bojkot produktów nieuczciwych producentów.

Etyczny konsument jes t pragmatykiem
Konsument etyczny, czyli pragmatyczny

Zdro wy styl ży cia jest luk su so wy
Filozofia zdrowego i Êwiadomego stylu
˝ycia, popularyzowana jako trend „wellness”
rozwija si´ tam gdzie sà pieniàdze. Pracownik kopalni
soli w Peru, czy kobieta
zbierajàca przez 14 godzin
bawe∏n´, nie ma wyboru.
Motywuje jà podstawowe
przetrwanie i walka o codziennà egzystencj´.
Dba∏oÊç o zdrowie, ekologi´, potrzeba rozwoju osobistego
dotyczà
spo∏eczeƒstw zamo˝nych i wykszta∏conych. „Moda” na
wellness to tak˝e odpowiedê na konkretne zjawiska zachodniej cywilizacji: wzrastajàce tempo
˝ycia, permanentny stres, wyd∏u˝ajàcy si´
okres ˝ycia, niski przyrost naturalny, bezradnoÊç medycyny wobec chorób psychosomatycznych, wysokie koszty opieki zdrowotnej.
W nurcie wellness jest zdrowe od˝ywianie, bo
powszechnie dost´pna ˝ywnoÊç przetworzona, nie sprzyja zdrowiu. Powoduje szereg powik∏aƒ w naszym organizmie z oty∏oÊcià
w∏àcznie. Im bardziej szkodzi cywilizacja, tym
bardziej potrzebny jest wellness1. Tempo
˝ycia i stres motywujà do szukania relaksu
oraz nauki radzenia sobie z napi´ciem fizycznym i psychicznym. Bycie wellness to bardzo
pragmatyczny wybór. Dokonujà go Êwiadomi
i dojrzali konsumenci. Jest to pozytywnie
skorelowane z wykszta∏ceniem, zamo˝noÊcià
i statusem spo∏eczno-zawodowym.

Firmy nie majà
wyboru w dobie
rewolucji komunikacyjnej, za którà
odpowiedzialny
jest Internet.
Rozprzestrzenianie
informacji nast´puje
b∏yskawicznie.

1 - êród∏o www.corporate-wellness.pl

Etyczna korporacja; trend przyszłości
,,Szybki zysk, agresywna reklama, zatajanie niekorzystnych informacji, wyzysk pracowników, spo∏eczna oboj´tnoÊç; cechy zwykle kojarzone z biznesem; wyjdà z mody.” (Raport: Polski Konsument 2010 Trendy spo∏eczno-kulturowe) Przetrwajà te firmy, które filozofi´ swojego dzia∏ania zbudujà na takich
wartoÊciach, jak: otwartoÊç i przejrzystoÊç.
Tym samym umo˝liwià szeroki dost´p do
informacji na temat swojej dzia∏alnoÊci (nawet tych niezbyt przychylnych). JeÊli korporacje anga˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç pro publico
bono, zyskujà w oczach potencjalnych konsumentów. Warto pami´taç, ˝e 55% badanych
Polaków zgadza si´ z opinià, i˝ „ch´tnie
poÊwi´ca swój czas dla dobrej sprawy”, a niemal, co piàty „regularnie poÊwi´ca swój czas
na bezinteresownà pomoc2”.

konsumentów. Coraz cz´Êciej odwo∏ujemy si´
do doÊwiadczeƒ milionów zwyk∏ych konsumentów, doznaƒ i emocji anonimowych u˝ytkowników Internetu. Sà to porady konsumenckie, co wybraç, a czego unikaç.
Konsument próbuje, poszukuje, osobiÊcie
weryfikuje ofert´ rynkowà, w∏aÊnie za
poÊrednictwem Internetu. To sprzyja przejrzystoÊci w relacji konsument-producent.
Zanim kupisz wchodzisz do Internetu i wiesz
wszytko o interesujàcej marce, czy us∏udze.
Wszelkie niespójnoÊci zwiàzane z przekazem
reklamowym, natychmiast màgà byç weryfikowane przez konsumentów w Internecie.
„Kiedy poszukuj´ informacji najpierw
zaglàdam do Internetu” – takie opinie podziela∏o w roku 2002 tylko 12,2 % populacji,
w 2005 ju˝ 19,5%, a roku 2009 prawie 33%
respondentów, by osiàgnàç w 2010 (I kwarta∏) 39,6%3.

Beata Wielkopolan
Szefowa zespołu Target
Group Index.
Uwielba podróże.
Szczególnie zafascynowana jest Afryką
i Tybetem.
Z każdej podróży przywozi
walizy pamiątek.

Konsument weryfikuje firmę w Internecie
Firmy nie majà wyboru w dobie rewolucji
komunikacyjnej, za którà odpowiedzialny jest
Internet. Rozprzestrzenianie informacji
nast´puje b∏yskawicznie i w niewielkim
stopniu mo˝na kontrolowaç niezale˝ne opinie

Nowe wzorce zachowań konsumenckich
Konsument XXI wieku jest wymagajàcy.
Oddzia∏uje na producentów poprzez protest,
presj´ i polityk´. Wymaga bezwzgl´dnej
przejrzystoÊci i przestrzegania regu∏ gry.

▲

Starsi, lepiej wyedukowani o wy˝szym statusie spo∏ecznym zdajà sobie spraw´, ˝e za
ostatnio modnymi poj´ciami, jak zrównowa˝ony rozwój, odpowiedzialnoÊç spo∏eczna
firmy, corporate wellness, kryjà si´ dzia∏ania
podnoszàce efektywnoÊç przedsi´biorstw.
Transparentne dzia∏anie firmy to dla konsumenta, dodatkowy argument, ˝e firma przestrzega zasad. Nie korzysta z toksycznych
komponentów, nie manipuluje informacjà etykiet, nie nadu˝ywa Êrodowiska
naturalnego. A ten ostatni argument jest wa˝ny niezmiennie dla ponad po∏owy respondentów: „jestem gotowa/y na
zmiany w stylu ˝ycia, aby poprawiç stan Êrodowiska naturalnego” (TGI, 2009/2010,
(I kwartał) Konsument etyczny
jest pragmatykiem. Za wyborami pro-zdrowotnymi, pro-ekologicznymi, pro-spo∏ecznymi
kryje si´ ˝yciowy pragmatyzm
w podejÊciu do inwestycji w
zdrowie. Tak˝e perspektywiczne myÊlenie w kategoriach zapobiegania destrukcyjnym zmianom klimatycznym, czy nadmiernemu zu˝yciu

energii. Na Êwiecie nawet inwestorzy gie∏dowi, jako kryteria alokacji Êrodków, coraz
cz´Êciej wykorzystujà SRI. W amerykaƒskich
funduszach typu SRI ulokowano ponad 2,7
bln dol. W Europie dzia∏a ponad 500 funduszy
inwestujàcych w firmy odpowiedzialne
spo∏ecznie.

Historia
Mo˝na wyró˝niç trzy etapy kreowania si´ odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej. Pierwszy z nich dotyczy tzw. ery przedsi´biorców, pod
koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie potentaci przemys∏u amerykaƒskiego, tacy jak John D. Rockefeller,
Cornelius Vanderbilt czy Andrew Carnegie, budowali imperia, nie zwa˝ajàc na etyk´ biznesu. Uciekali si´ oni do szanta˝y, uchylali si´ od p∏acenia podatków i stosowali dyskryminacyjnà polityk´ cenowà. Wskutek sprzeciwów urz´dników paƒstwowych
wprowadzono nowe prawo, które okreÊla∏o stosunki pomi´dzy gospodarkà, paƒstwem i spo∏eczeƒstwem. By∏ to pierwszy krok,
który ogranicza∏ dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw, nastawionych wy∏àcznie na zysk. W po∏owie XX wieku, w czasach wielkiego kryzysu, nastàpi∏ kolejny prze∏om. W ramach programu nowego ∏adu Franklina Roosvelta zosta∏a po raz kolejny przedefiniowana
granica spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci organizacji. Po raz trzeci temat spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci zosta∏ poruszony w latach
szeÊçdziesiàtych XX wieku, w czasie niepokojów, kiedy oskar˝ano przedsi´biorstwa o spowodowanie problemów spo∏ecznych
oraz ˝àdano ich rozwiàzania.
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Chce wiedzieç wszytko o produkcie: gdzie
go wyprodukowano, czy by∏ testowany na
zwierz´tach. Slogany typu: „Nowe”, „NowoÊci”, „Nowe, ulepszone” tylko mogà zirytowaç kupujàcych. Powiedzà: „czemu od
poczàtku nie by∏o wystarczajàco dobre?”4.
Konsumenci XXI wieku szukajà treÊci, nie
formy, prawdy, a nie opakowania i realnych odpowiedzi zamiast komunikatów prasowych. Sà pragmatykami z zasadami.

McDonald's; zmiana rzeczywista

choçby Nestle oferujàca bezpieczne i l˝ejsze
opakowania. Nestle tak˝e aktywnie edukuje
konsumenta w ramach propagowania Kompasu ˝ywieniowego. Z innej bran˝y na uwag´
zas∏uguje strategia klimatyczna Velux: redukcja w∏asnej emisji CO2 i promowanie budownictwa neutralnego dla klimatu.
Choç dziÊ niewiele jeszcze si´ mówi na temat CSR,
to kwestia ÊwiadomoÊci i
oczekiwaƒ konsumentów
coraz cz´Êciej znajduje si´
w centrum uwagi badaczy,
a trend zwiàzany z odpowiedzialnà konsumpcjà ma
szans´ staç si´ w ciàgu najbli˝szych lat, wyznacznikiem dzia∏aƒ dla producentów czy us∏ugodawców.

Na uwag´ zas∏uguje
strategia klimatyczna
firmy Velux:
redukcja w∏asnej
emisji CO2
i promowanie
budownictwa
neutralnego
dla klimatu.

„Nie mamy problemu z wizerunkiem, lecz z rzeczywistoÊcià. Dopóki nasi ludzie nie
zrozumiejà, ˝e musimy si´
zmieniç, b´dziemy mieli wielki,
t∏usty, rzeczywisty problem;
t∏umaczy∏ Charlie Bell w
2001.” – Gazeta Wyborcza
18.03.2010. Kiedy Bell reformowa∏ McDonald's cena akcji spad∏a z 39 dol.
do zaledwie 12 dol. Kolejny rok pokaza∏, ˝e
zmiany których dokona∏ by∏y jednak rzeczywiste. Towarzyszy∏o temu przekonanie, ˝e lifting komunikacji nie rozwià˝e problemu.
McDonald's realnie zaanga˝owa∏ si´ w problem walki z oty∏oÊcià wprowadzajàc do menu
sa∏atki, czytniki kalorii, akcje edukacyjne.
Trudno oceniç du˝o, czy ma∏o, ale na pewno
wp∏yn´∏o tak˝e na zmian´ wizerunku firmy.
Na polskim rynku pojawiajà si´ dzia∏ania
CSR budujàce okreÊlony wizerunek firmy, odpowiedzialnej, nieoboj´tnej na sprawy spo∏eczne, z misjà i sprawczym myÊleniem
o przysz∏ych pokoleniach; przyk∏adem mo˝e
byç Na∏´czowianka; reklama z Janinà
Ochojskà „Woda dla Sudanu”, H&M; reklama
wiosennej kolekcji „Spring Garden”, uszytej
z ekologicznej i fair trade bawe∏ny. Z takiej
bawe∏ny korzysta tak˝e Cottonfield-Jackpot.
Produkty ze znaczkiem Fair Trade sà coraz
ch´tniej adaptowane przez sieciowych klientów. Przyk∏adem mogà byç chocia˝by coraz
bogatsze w asortyment stoiska Marc&Spencer. Rodzimy przyk∏ad to automaty z Kawà
Fair Trade na stacjach Orlenu.
CSR staje si´ integralnym elementem strategii biznesowej nie tylko elementem PR. Firmy inwestujà w rozwiàzania sprzyjajàce
ochronie Êrodowiska, dbajàc tym samym
o dobro wspólne. Przyk∏adem moêe byç

tem fakt, jak postrzegamy firm´ ma wpływ na
wybory konsumenckie?
Adekwatnie do potrzeb klientów korporacyjnych opracowaliÊmy Raport o polskim
konsumencie na tle najnowszych zachodnich
trendów w obszarze CSR, szukaliÊmy odpowiedzi na pytanie, jakie praktyki CSR wpisują się w kontekst Êwiatowych trendów społeczno-kulturowych. ZebraliÊmy opinie od
2700 respondentów na temat ró˝nych firm,
w kontekÊcie postrzegania ich produktów
i usług przez pryzmat działaƒ CSR, anga˝owania si´ w działania prospołeczne, czy zaufania konsumentów do oferowanych przezeƒ
produktów. Podj´liÊmy prób´ oszacowania na
ile czynnik ceny decyduje o wyborze
produktu, a na ile opinia o danej
firmie. SzukaliÊmy tak˝e odpowiedzi na odwieczny dyle-

mat, kto powinien „płaciç za działania CSR”,
czy konsument czy przedsi´biorca.
WyliczyliÊmy Corporate reputation index,
który precyzyjnie pozwala okreÊliç potencjał
firmy w tym zakresie. Ten zło˝ony wskaênik
opiera si´ na stwierdzeniach na temat
firm/korporacji w trzech obszarach odpowiedzialnoÊci publicznej, uczciwoÊci wobec konsumentów oraz postrzegania, jako miejsce pracy.
CSR stał si´ zatem mierzalny.
Beata Wielkopolan

CSR w praktyce

Jednym z najcz´Êciej
przytaczanych argumentów przeciwko CSR był problem z pomiarami efektywnoÊci tych działaƒ.
Dla wielu, odpowiedzialnoÊç społeczna przedsi´biorstw kojarzy się głównie z działalnoÊcià
filantropijnà, czy udziałem w akcjach ekologicznych, które majà na celu wykreowanie
przyjaznego wizerunku firmy. I choç koncepcja społecznej odpowiedzialnoÊci biznesu zdobywa w Polsce coraz wi´kszà popularnoÊç
i zrozumienie, to wcià˝ wymaga wykreowania jako standard post´powania. CSR to społeczna wizytówka przedsi´biorstwa. Czy za-

Firmy powinny dzia∏aç
zgodnie z zasadami etyki

Kiedy poszukuj´ informacji
najpierw zaglàdam
do Internetu

2002

2005

2009

70,16%

66,39%

56,92%

2002

2005

2009

12,20%

19,30%

32,66%

Definicja
CSR – Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu (przedsi´biorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja,
wed∏ug której przedsi´biorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzgl´dniajà interesy spo∏eczne i ochron´

2007

2009

Êrodowiska, a tak˝e relacje z ró˝nymi grupami interesariuszy.

Opinie: Zawsze sprawdzam 34,89%
sklad/wartoÊci od˝ywcze
produktów spo˝ywczych

30,47%

27,83%

Wed∏ug tego podejÊcia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spe∏niania przez organizacje biznesowe (przedsi´biorstwa)

Opinie: NIe kupuj´
kosmetyków testowanych
na zwierz´tach

33,77%

2005

wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego równie˝ zwi´kszone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochron´
Êrodowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogà mieç faktyczny wp∏yw na efektywnoÊç dzia∏alnoÊci gospodarczej tych

37,19%

33,66%

organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju nale˝y traktowaç jako inwestycj´, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku
zarzàdzania jakoÊcià.

n
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