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PRZEDSIĘBIORSTW I KONSUMENTÓW –
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Streszczenie: Celem opracowania było przedstawienie przykładów dobrych praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności japońskich konsumentów i przedsiębiorstw. Wybór Japonii jako obiektu badań wynikał z doświadczeń autorów z pobytów w Kraju Kwitnącej Wiśni,
a tym samym przedstawienia pewnych działań w ramach ConSR i CSR pomimo odmienności kulturowej z Polską. Formą dialogu było studium przypadku i możliwości wdrażania
azjatyckich praktyk w Polsce, prowadzące do zrównoważenia w wykorzystywaniu zasobów
i odpowiedniego nimi gospodarowania. Takie przykłady mogą posłużyć w praktyce do wyznaczenia nowych kierunków działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
efektywniejszego gospodarowania zasobami.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność
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1. Wstęp
Cechą charakterystyczną współczesnego świata jest ciągła zmienność, wynikająca
z możliwości szybkiego przemieszczania się pomiędzy kontynentami zarówno ludzi,
jak i nowych technologii. Takie możliwości w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się doprowadziły do tego, że zapomniano o środowisku i ograniczoności
zasobów. W takiej sytuacji znalazła się również Japonia po II wojnie światowej, jak
i wiele innych krajów świata. Kiedy przystępowano do szybkiej odbudowy kraju,
nikt nie zwracał uwagi na zatruwanie środowiska naturalnego odpadami przemysłowymi. Długoletnie skażenie wód rtęcią doprowadziło do zatrucia ryb, a w konsekwencji również ludzi i zwierząt w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX
wieku. Smog oparów fotochemicznych, który powstał w 1970 roku nad Tokio, do
dziś stanowi ogromny problem dla władz miasta. Wtedy właśnie władze kraju, widząc narastające problemy środowiskowe i społeczne, zaczęły wprowadzać normy
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i przepisy związane z ochroną środowiska, które z czasem stały się przyczynkiem
do realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w japońskich korporacjach,
małych firmach, jak i w społeczeństwie wysoce konsumpcyjnym. Koncepcje te rozwijały się i rozwijają do dziś, obejmując coraz liczniejsze sfery działalności gospodarczej i społecznej. Tak bezproblemowe przyjęcie założeń niełatwych koncepcji,
wzbudzających wiele kontrowersji np. w Polsce, było związane zapewne z kulturą japońską. Dla społeczeństwa japońskiego sprawą priorytetową jest zachowanie
porządku i harmonii między członkami grupy a otoczeniem [Harris, Moran 1987,
s. 27]. W koncepcjach społecznej odpowiedzialności harmonia i zrównoważenie to
klucze do wszystkiego. Z tego względu kultura japońska jawi się jako niezwykła,
unikatowa i wyjątkowa. Źródeł tego stanu rzeczy można doszukiwać się w położeniu geograficznym Japonii, która jest krajem wyspiarskim, dzięki czemu mogła
się ona rozwijać niezależnie od innych kultur. Oprócz tego ma również niewielką
powierzchnię, co znacznie ogranicza pewne działania oraz ilość zasobów. Jednak
pod względem zaludnienia zajmuje 10 miejsce na świecie. W 2012 roku liczba ludności stanowiła ponad 127 mln, czyli na 1 km2 powierzchni przypadało 336,3 osób.
Tak duża liczba ludności wypracowuje również wysoki PKB per capita, wynoszący
w 2010 roku 33 828 USD według purchasing power parity (PPP). Im prężniej rozwija się gospodarka Japonii, tym generuje większe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju. Jednak zarówno rządzący krajem, jak i całe społeczeństwo zdają sobie
z tego sprawę, dlatego nawet w drobnych, prozaicznych sprawach przestrzega się
zasad zrównoważonego rozwoju, i to tak w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym, instytucjonalnym, jak i socjalnym. Przestrzega się również zasad społecznej
odpowiedzialności, i to zarówno w sferze biznesu, jak i z perspektywy konsumenta.
Dotyczy to m.in. zmian w obrębie wzorców konsumpcji, ekologii i rozwoju zrównoważonego. Dlatego celem głównym opracowania było przedstawienie przykładów
dobrych praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności japońskich konsumentów i przedsiębiorstw. Dla tak postawionego celu dokonano wyjaśnienia pojęć CSR
i ConSR oraz przedstawiono przykłady japońskich firm i działań społeczeństwa na
rzecz odpowiedzialności za środowisko. Przykłady wynikają z doświadczeń autorów z pobytu w Japonii i nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami.

2. Założenia pojęciowe społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR) i społecznej odpowiedzialności konsumenta (ConSR)
Intensywna konsumpcja na świecie, a tym samym eksploatacja zasobów naturalnych,
powoduje, że wiele krajów, organizacji i naukowców zastanawia się nad przyszłością kolejnych pokoleń. Problem ograniczoności zasobów naturalnych był jednym
z wielu bodźców prowadzących do stworzenia koncepcji zasad zrównoważonego
rozwoju. Zrównoważony rozwój (sustainability development) to proces obejmujący
przemiany społeczne i gospodarcze, w którym – w celu równoważenia szans w dostępie do środowiska poszczególnych społeczeństw, zarówno współczesnego, jak
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i przyszłych pokoleń – następuje integrowanie działań politycznych, gospodarczych
i społecznych przy zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów
przyrodniczych. Zrównoważony rozwój jest ściśle powiązany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, gdyż dziedziny te łączą się i przenikają na polu odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.
Koncepcja Corporate Social Responsibility (CSR) budzi wiele kontrowersji i nieporozumień. Początki tego typu problemów zostały poruszone w książce The Gospel
of Wealth (1889). Jej autor A. Carnegie, rozpatrując kwestię zachowań etycznych
w obszarze biznesu, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw oparł na fundamentach biblijnych, wskazując dwa modele interpretacji, według których można
rozpatrywać działalność ekonomiczną człowieka. Są nimi: dobroczynność (charity)
i powierniczość (stewardship) [Rybak 2004].
Obecnie podaje się wiele definicji społecznej odpowiedzialności, które nie są
ze sobą ściśle powiązane. A.M. Pettigrew (za: [McWilliams, Siegal, Wright 2006])
uważa, że z CSR mamy do czynienia wtedy, gdy firma wykracza poza zwyczajną
działalność nakierowaną na realizację własnego interesu i przestrzeganie przepisów
prawa, angażując się w przedsięwzięcia mające na celu dobro społeczne. Ministerstwo Gospodarki [(2102)] podaje, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymagania prawne, uwzględnianie
przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym
założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem
grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem
środowiska przyrodniczego. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej podaje, że CSR
to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego
na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego
rozwoju społecznego i ekonomicznego. Komisja Europejska natomiast uważa [http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/
index_en.htm], że jest to koncepcja, zgodnie z którą firmy dobrowolnie uwzględniają
aspekty społeczne i ekologiczne w swojej działalności biznesowej i w relacjach z interesariuszami. Norma ISO 26000 (broszura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
ISO 26000) odpowiedzialność społeczną definiuje jako odpowiedzialność organizacji
za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste
i etyczne zachowanie, które:
–– przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, uwzględniając też zdrowie i dobrobyt społeczeństwa,
–– uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane
decyzjami lub działaniami organizacji),
–– jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
–– jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów.
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Taką definicję można uznać za właściwą do realizacji przyjętych założeń powyższego opracowania. Przedstawione definicje wskazują, że koncepcja CSR postrzegana
jest obecnie w aspekcie wielowątkowym i wpływa na wiele aspektów działalności
każdego przedsiębiorstwa. Można to przedstawić na przykładzie japońskiej firmy
SAPPORO, która w swoim raporcie CSR przedstawiła obszary i kategorie działań
w zakresie CSR, które są wdrażane od początku 2012 roku (tab. 1). Z tabeli 1 wynika
wieloaspektowość CSR i przygotowanie zarządzających do wdrażania strategii związanej ze społeczną odpowiedzialnością. W Polsce wdrażanie standardów społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) wpisuje się w strategiczne dokumenty dotyczące
rozwoju gospodarczego kraju, m.in. w założenia Strategii Rozwoju Kraju, w Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia (stanowiące odzwierciedlenie celów Strategii Lizbońskiej) oraz Strategię Europa 2020. W tym kontekście definicja zaproponowana przez
MPiPS jest bardzo trafna, gdyż ma ona wymiar nie tylko lokalny, lecz także globalny.
Tabela 1. Obszary i kategorie koncepcji CSR realizowanej w japońskiej firmie SAPPORO
Obszary CSR

Kategorie
Zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność jakości

CSR w obszarze jakości żywności

Realizować odpowiednią jakość, która zapewni
satysfakcję klienta

CSR w obszarze globalnego środowiska

–

CSR w obszarze współdziałania ze
społeczeństwem

Działania na rzecz społeczności lokalnej
Podnosić świadomość nieodpowiedniego spożycia
alkoholu

CSR w obszarze transakcji handlowych

–

CSR w obszarze zasobów ludzkich
i środowiska pracy

–

CSR w dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wewnętrzna kontrola i ujawnianie informacji
Promocja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.sapporoholdings.jp [dostęp 10.12.2012].

Koncepcja CSR dała również podwaliny do stworzenia koncepcji społecznie
odpowiedzialnego konsumenta. Koncepcja społecznej odpowiedzialności konsumentów (Social Customer Responsibility – ConSR) odnosi się do zachowań nabywców
dokonujących świadomych wyborów usług i produktów wytwarzanych przez te organizacje, które w realizacji działań zarówno strategicznych, jak i operacyjnych kierują
się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu bądź też społecznej i ekologicznej
odpowiedzialności biznesu. Społecznie i ekologicznie odpowiedzialne zachowania
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konsumentów odnoszą się do procesów nabywania przez nich wszystkich kategorii
produktów, począwszy od produktów zaspokajających podstawowe potrzeby fizjologiczne, a skończywszy na dobrach luksusowych zaspokajających potrzeby wyższego rzędu. Trwałe osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga zapewnienia wysokiej
świadomości społecznej i ekologicznej nabywców, związanej z pełną świadomością
konsekwencji podejmowanych wyborów zarówno dla wszystkich uczestników społeczności, w której żyją, jak i dla ekologicznej przyszłości środowiska naturalnego
ziemi [Cyfert, Hoppe 2011].
Współczesny konsument to klient, usługobiorca, nabywca, który zwraca uwagę na
cenę, jakość i markę, ale przede wszystkim dużo kupuje. Świadomy konsumpcjonizm,
czyli wybór produktów i usług wyprodukowanych zgodnie z zasadami etycznymi,
poszanowaniem praw człowieka i pracownika oraz dbałością o środowisko naturalne, to w Polsce idea nadal odległa [Ćwik 2012]. W innych krajach (np. w Japonii) ta
sytuacja wygląda inaczej. Społeczeństwo jest bardziej świadome swojego konsumpcjonizmu, a właściwie jego skutków. Wynika to z postaw konsumenckich, które są
efektem konsekwencji w decyzjach zakupowych, wśród których możemy wyróżnić
style zrównoważonej konsumpcji.
Zainteresowanie koncepcją CSR jest coraz większe, i to nie tylko wśród korporacji
i dużych firm. Interesują się nią również małe i średnie przedsiębiorstwa. Tą koncepcją zaczynają się również interesować konsumenci i tym samym zwracają uwagę na
te firmy, które są społecznie odpowiedzialne, jak i sami chcą realizować koncepcję
odpowiedzialności konsumenckiej.

3. CSR i ConSR w Japonii – studium przypadku
Działania w zakresie CSR należy podejmować w kontakcie ze swoimi interesariuszami. Zakres przekazywanych informacji obejmuje: misję i wizję przedsiębiorstwa,
tożsamość moralną firmy, przyznane nagrody i zdobywane certyfikaty jakości, terminowość, regulowanie zobowiązań, pozytywne diagnozy i wyniki testów o produktach wprowadzanych przez firmę na rynek, a także informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, doniesienia o szkoleniach czy sponsorowaniu instytucji
w regionie. Ważną kwestią są również informacje o działaniach w zakresie wolontariatu i osiąganiu wymiernych korzyści dzięki realizacji inicjatyw w ramach CSR
[Gasiński, Piskalski 2009, s. 30].
W Japonii wiele firm informuje społeczeństwo, konsumentów i innych interesariuszy o swoich działaniach związanych z koncepcją CSR. Jednym z ostatnich takich
działań japońskich przedsiębiorstw jest zarządzanie i oszczędność energii poprzez
wdrażanie normy ISO 50001, która została opracowana na podstawie europejskiego
standardu EN 16001. Norma ISO 50001 skupia się na: efektywności energetycznej,
oszczędności i zarządzaniu energią oraz doskonaleniu energetycznym. Obecnie takie
działania stają się koniecznością na skutek wzrostu cen energii, co niekorzystnie
wpływa na rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Odpowiednie zarządzanie
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energią wpływa również na budowanie wizerunku firmy. Dlatego norma ta skierowana jest do każdej organizacji, niezależnie od lokalizacji, wielkości lub branży, ze
szczególnym uwzględnieniem firm stosujących procesy energochłonne lub emitujące
znaczne ilości gazów cieplarnianych. Wiedzą o tym japońscy przedsiębiorcy, którzy
pokazują swoje działania na rzecz oszczędności energetycznej. Przykładem może być
firma SAPPORO produkująca napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Sprzedawane są
one głównie (zwłaszcza napoje bezalkoholowe) w automatach, które w Japonii są
niezwykle popularne, znajdują się w wielu miejscach miasta, a Japończycy korzystają
z nich praktycznie codziennie. Zużywają one niezwykle dużo energii, dlatego firma
SAPPORO zainstalowała inne oświetlenie automatów, stosując światło LED, co
pozwoliło zmniejszyć zużycie energii z 140 kWh do 43 kWh, a to doprowadziło do
oszczędności 69% zużywanej wcześniej energii. Takie działania prowadzą do lepszego
postrzegania firmy przez wszystkich interesariuszy. Polskie firmy powinny również
zwrócić uwagę na ten aspekt, gdyż jest to nieuniknione ze względu na konieczność nie
tylko ekonomiczną, ale również prawną. Nowe dyrektywy UE w zakresie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz charakterystyki energetycznej budynków
i przygotowywane przepisy krajowe zawierają bardzo poważne zaostrzenie wymagań
w zakresie efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Dlatego
wdrażanie normy ISO 50001 pomoże polskim firmom poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć wydajność operacyjną, zredukować
emisję CO2, a także zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników w proces
zarządzania energią.
Kolejnym dobrym przykładem jest firma Kirin Group zajmująca się produkcją
napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz innych produktów spożywczych.
Firma szczególną uwagę zwraca na budowaniu dobrych relacji z klientami (relationship marketing) i odpowiednią politykę informacyjną. Grupa Kirin poważnie traktuje
wszystkie komentarze i prośby swoich klientów, analizuje oraz wdraża na wszystkich
płaszczyznach procesu: od wprowadzania i pozyskiwania materiałów surowych do
produkcji, poprzez produkcję, transport aż po dystrybucję i sprzedaż. Wszystko w celu
dostarczenia produktów zgodnych z oczekiwaniami klientów. W roku 2011 Kirin
Group otrzymała 37 000 zgłoszeń telefonicznych lub mailowych od swoich klientów.
Raz w miesiącu organizowane jest spotkanie osób z działów opieki nad klientem,
marketingu, sprzedaży, kontroli produkcji, działu technicznego oraz działów CSR,
gdzie zgłoszenia są analizowane oraz szuka się rozwiązania zgłaszanych problemów
podczas burzy mózgów. W roku 2011 na takich spotkaniach zostało zgłoszonych 88
pomysłów, z tego 30 zostało wdrożonych. Raz w miesiącu organizowane są także
szkolenia dla pracowników mające podnosić ich zdolności w zakresie telefonicznego
kontaktu z klientem.
W 2008 roku natomiast Kirin Group rozpoczęła program zdrowotny, mający na
celu wytwarzanie zdrowych produktów, zawierających dużo witamin i substancji odżywczych, oraz eliminację z produkcji składników szkodliwych lub przyczyniających
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się do pogorszenia stanu zdrowia konsumentów. Powstały także produkty spożywcze
pomagające w utrzymaniu zdrowego stylu życia:
a) cola bez cukru zawierająca dodatkowo dekstrynę, która zmniejsza wchłanianie tłuszczu podczas posiłku i obniża poziom cholesterolu we krwi po posiłku;
b) jogurt energetyczny dla 40-stolatków zawierający ornitynę (cykl Krebsa);
c) niskokaloryyczne, niskosłodowe i niskogazowane (low-carb) piwo, herbata
i inne napoje;
d) opakowania przyjazne dla środowiska i użytkownika.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że firma Kirin reaguje na pojawiające się
zagrożenia, jak np. po awarii elektrowni atomowej Fukushima powstałej w następstwie
wielkiego trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii wprowadziła bardzo rygorystyczne
zabezpieczenia przed radiacyjnym skażeniem materiałów i produktów w celu zapewnienia ich całkowitej nieszkodliwości i bezpieczeństwa. Inicjatywa CSR grupy Kirin
to dalsze udoskonalanie zabezpieczeń wykrywających skażenie radiacyjne w materiałach surowych i produktach. Wymieniona firma poważnie traktuje wsparcie ze strony
klientów oraz aktywne ich uczestnictwo w celu zapewnienia dokładnej i zrozumiałej
dla klienta informacji o produkcie.
Innym przykładem jest gospodarka odpadami. W Japonii dominującym sposobem
radzenia sobie z odpadami są spalarnie, co oznacza, że głównym sposobem utylizacji
odpadów jest spalanie. W Osace, jednym z 3 największych miast Japonii znajduje
się 10 spalarni, a mieszkańcy produkują 1 189 000 ton odpadów rocznie. Dlatego ich
działania polegają na ograniczaniu ilości produkowanych odpadów i dlatego Osaka
współpracuje ze wszystkimi mieszkańcami oraz przedsiębiorstwami, aby przestrzegali
zasady 3 R (reduce, reuse, recycle). Jest ona związana z redukcją odpadów, ponownym
użyciem i recyklingiem w celu aktywnego zmniejszenia ilości odpadów. Obecnie
promuje się odzysk termiczny (np. zgazowanie). Podczas procesu odzysku termicznego gromadzona jest energia, którą wykorzystuje się do ogrzewania, wytwarzania
energii elektrycznej oraz dostarczania jej sąsiadującym obiektom. W Japonii metoda
ta stosowana jest głównie do utylizacji odpadów komunalnych, redukcji pozostałości
spalania oraz technologii odzysku surowców samochodowych. Poważnym jednak
problemem okazały się odpady wielkogabarytowe, które składowano (Tokio), a nie
przetwarzano. Obecnie poddawane są recyklingowi przez firmę PETEC. W 2011
roku recyklingowi poddano 8 mln sztuk sprzętu, do których zalicza się telewizory,
klimatyzacje, lodówki i zamrażarki oraz pralki. Firma działa według strategii 3U, czyli
unikaj, użyj i utylizuj, już na etapie projektowania produktów tak, aby tworzyć takie
produkty, które nie pozostawią żadnych odpadów. W 2001 roku została wprowadzona
opłata recyklingowa płacona przez konsumentów pozbywających się zużytego sprzętu,
która wykorzystywana jest m.in. do ich recyklingu w fabrykach. Sklepy pobierają
od użytkowników sprzętu opłatę za jego odbiór, co znacznie zwiększa świadomość
ekologiczną konsumentów, którzy współuczestniczą w przetwarzaniu odpadów, a tych
odpadów jest prawie 18,79 mln sztuk rocznie.
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4. Podsumowanie
Zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i konsumentów są obecnie bardzo często poruszane w różnym ujęciu. W Polsce mają one swoich zwolenników i przeciwników. Pomimo tego nieuniknione są działania na rzecz odpowiedzialności społecznej, gdyż przez wiele lat nie zwracano na nie uwagi, co doprowadziło
m.in. do zmniejszenia się ilości zasobów naturalnych. Każdy, kto zastanawia się nad
poprawą funkcjonowania i konkurencyjności swojej firmy, powinien na to zwrócić
uwagę. Należy również przekonać do społecznego postępowania konsumenta, gdyż
od jego wyborów zależy, co pozostanie dla przyszłych pokoleń. Dlatego autorzy
zwracają uwagę na działania japońskiego społeczeństwa, które od wielu lat stara
się być odpowiedzialne pod względem ekologicznym i społecznym. W kraju tym
jest wiele dobrych praktyk, z których my, Polacy możemy skorzystać i unikać błędów krajów wysoko rozwiniętych. Tylko od nas zależy, jaką drogę wybierzemy, od
naszych konsumenckich wyborów, a także od strategii firm i organizacji, którymi
zarządzamy lub w imieniu których działamy.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CONSUMERS
SOCIAL RESPONSIBILITY – CASE STUDY
Summary: The aim of the study was to provide examples of good practice on social responsibility of Japanese consumers and businesses. The choice of Japanese being the object of the
research resulted from the experience of the authors staying in the country of cherry blossom.
They presented some actions in the scope of Consumer Social Responsibility and Corporate
Social Responsibility despite cultural differences between Poland and Japan. Case study and
possible implementation Asian practices in Poland leading to the sustainability in the use of
resources and the appropriate management of them, was a form of dialogue ,. Such examples
can be used to give new impulses to support sustainable production and consumption and
more efficient management of resources.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Consumer Social Responsibility, Japan, case
study.
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