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Socialinė atsakomybė bendrovėje „Kraft Foods Lietuva”:
būti ar nebūti socialiai atsakinga?
Dėstymo instrukcija

Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Šios dėstymo instrukcijos autorės yra Violeta Aušvicaitė, Ilona Bučiūnienė ir Rūta
Kazlauskaitė iš ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Dėstymo instrukcija ir joje pateikta informacija skirta tik mokymo – mokymosi tikslams.
Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.

Atvejo reziume:
Šiame atvejyje aprašyti bendrovės „Kraft Foods Lietuva” socialinės atsakomybės projektai,
skirti įmonės darbuotojams, klientams ir plačiajai visuomenei. Jei pažvelgsime į socialinę
atsakomybę iš suinteresuotų grupių pozicijų, šis atvejis iššaukia diskusiją apie bendrovės
motyvus užsiimti ĮSA veikla ir šios veiklos investicijų grąžą.

Mokymo tikslai
Pagrindinis šio atvejo tikslas – atskleisti bendrovės socialinės atsakomybės (ĮSA) esmę,
pasitelkiant vienos bendrovės pavyzdį, naudojant “Suinteresuotųjų šalių teorijos” (angl.
Stakeholder theory) koncepciją, norint pademonstruoti, kokių priemonių galima imtis, siekiant
patenkinti skirtingų suinteresuotų šalių poreikius; aprašyti iššūkius, su kuriais susiduria
bendrovės, akcentuodamos socialinę atsakomybę, paskatinti ir įkvėpti studentus propaguoti
socialinės atsakomybės idėjas.
Pagrindiniai šio atvejo mokymo ir mokymosi tikslus:
1. Suprasti bendrovių socialinės atsakomybės esmę ir pateikti socialinės atsakomybės
veiksmų pavyzdžius remiantis suinteresuotųjų šalių teorija.
2. Pademonstruoti, kaip bendrovė gali įgyvendinti socialinę atsakomybę įvairioms
suinteresuotoms grupėms ir kokios ĮSA veiklos yra vykdomos įvairių suinteresuotų
grupių poreikiams patenkinti.
3. Aptarti ĮSA iššūkius ir naudą – padiskutuoti, ar verta organizacijai investuoti į ĮSA
veiklą.
Kaip naudoti atvejį
Ką studentai turėtų žinoti prieš nagrinėjant šį atvejį
Šį atvejį galima naudoti socialinės atsakomybės, verslo etikos, žmogiškųjų išteklių valdymo,
strateginio planavimo, marketingo ir kituose studijų moduliuose. Prieš nagrinėjant šį atvejį,
studentams nereikia jokio specifinio pasirengimo.. Atvejis gali būti naudojamas bakalauro ir
magistrantūros studijose.
Pasiruošimas
Ruošdamiesi nagrinėti atvejį, studentai turi susipažinti su bendrovės socialinės atsakomybės
(angl. Coporate Social Responsibility (ĮSA)) koncepcija ir Suinteresuotųjų šalių teorija.
Naudojant šį atvejį kituose studijų moduliuose, studentams rekomenduojama pasiskaityti
literatūros sąraše nurodytus 1,2-5 ir 6 šaltinius.
Teorija
Pastaraisiais dešimtmečiais susidomėjimas bendrovių socialine atsakomybe nuolat didėja.
Ją paskatino supratimas, kokį neigiamą poveikį turi globalizacija, klimato pakitimai, taip pat
pasikeitusios modernios visuomenės vertybės. Tačiau nors bendrovių socialinė atsakomybė
darosi vis svarbesnė ir vis dažniau propaguojama, iki šiol nėra vieningo šios koncepcijos
apibrėžimo, nes skirtinguose ĮSA apibrėžimuose akcentuojami skirtingi šios veiklos aspektai.
Dažniausiai naudojamas toks socialinės atsakomybės apibrėžimas: „Bendrovės socialinė
atsakomybė – tai įmonės įsipareigojimas elgtis apdairiai kuriant ekonominę naudą, gerinti
savo darbuotojų, vietinės bendruomenė ir plačiosios visuomenės gerovę” (World Business
Council for Sustainable Development, 1998). Europos suinteresuotųjų šalių forumas
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(European Stakeholders’ Forum 2004) bendrovės socialinę atsakomybę apibrėžia kaip
savanorišką socialinių ir aplinkosaugos principų integraciją į bendrovės veiklą ir
bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Teisinių reikalavimų viršijimas yra
vienas iš svarbiausių bendrovės socialinės atsakomybės bruožų.
Bendrovės socialinė atsakomybė remiasi Suinteresuotojų šalių teorija (Freeman; 2004),
kurioje teigiama, kad organizacija tampa socialiai atsakinga, kai ji bendrauja su visomis
suinteresuotomis grupėmis, kurios susiję su įmonės veikla ir rezultatais – vartotojais,
darbuotojais, tiekėjais, akcininkais ir bendruomene – ir patenkina visų suinteresuotų šalių
interesus. Suinteresuotoji šalis – tai grupė žmonių arba vienas žmogus, kuris gali būti
paveiktas ar turi įtakos įmonei siekiant savo tikslų. Tačiau ĮSA kritikai teigia, kad
suinteresuotosios šalies dalyvavimas dar negarantuoja, kad bendrovė taps socialiai
atsakinga. Nors pabrėžiama, kad pasitikėjimu grįsti įmonės santykiai su suinteresuotomis
šalimis tikrai naudingi bendrovei. Tuomet bendrovė supranta, kad naudinga būti garbinga,
patikima ir etiška. Tačiau kyla klausimas, ar ĮSA veikla susijusi ir kaip ji susijusi su
organizacijos pasiekimais. Bendrovės socialinės atsakomybės naudą buvo bandoma pagrįsti
empiriniais tyrimais. JAV organizacijose (Lindgreen, et al, 2009) 1997 – 2002 metais buvo
atlikti 127 empiriniai tyrimai. Jų rezultatai buvo paskelbti viešai, kad parodytų, kaip bendrovės
socialinės atsakomybės veikla teigiamai veikia organizacijos finansinius rezultatus. Dauguma
tyrimų patvirtino, kad yra teigiamas ryšys tarp bendrovės socialinės atsakomybės veiklos ir
organizacijos finansinių rodiklių (Margolis and Walsh, 2003). Tačiau ginčijamasi, ar
bendrovės socialinė atsakomybė gali būti gerų finansinių rezultatų priežastis ir pasekmė.
Bendrovės socialinės atsakomybės veikla padidina įmonės konkurencingumą – pagerėja
organizacijos įvaizdis ir reputacija tiek tarp darbuotojų, tiek vartotojų. Bendrovė skatinama
keisti vertybes ir procesus, ieškant novatoriškų sprendimų (Vilanova, Lozano ir Arenas,
2009). Socialinės atsakomybės sukurta reputacija taip pat susijusi su bendrovės akcijų
augimu finansų rinkoje (Orlitzky, 2005). Van Beurden& Gossling (2008) mano, kad “jei įmonė
etiška, tuomet ir verslas klesti” ( p.407).
Mokymo planas
Atvejį nagrinėti galite pradėti užduodami provokuojantį klausimą:


Ar verta bendrovei „Kraft Foods Lietuva” investuoti į ĮSA veiklą? Ar ši veikla
atsiperka? Galima studentus paprovokuoti: Ar verta ir kodėl verta bendrovėms
investuoti į socialinės atsakomybės projektus? ĮSA veikla reikalauja nemažų resursų
ir sumažina įmonės pelną, kai tuo tarpu jai išleistus pinigus galima panaudoti
bendrovės veiklai pagerinti.

Studentų atsakymai gali būti labai skirtingi – nuo labai altruistiškų, cituojant bendrovės
vadovės argumentus, kurie pateikti atvejyje, iki labai skeptiškų, kurie teigs, kad ĮSA – tai dar
viena viešųjų ryšių priemonė įmonės įvaizdžiui visuomenėje gerinti.
Galima pasiūlyti studentams balsuoti: ĮSA veikla – naudinga bendrovėms, ar nuostolinga
finansiškai, užduodant klausimą:


Kas tikite, kad etiškas verslas yra pelningas verslas?

Paprašykite paargumentuoti skirtingus požiūrius, kaip ĮSA veikla daro įtaką organizacijos
elgsenai.
Tuomet diskusiją galima nukreipti užduodant pagrindinį klausimą:


Kas yra bendrovės socialinė atsakomybė? Kaip ją apibūdinti?

Studentai čia gali pateikti aukščiau paminėtus ĮSA apibrėžimus ir savybes. Paprašykite
studentų prisiminti socialiai atsakingų ir neatsakingų bendrovių pavyzdžių. Klausimai
diskusijai:
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Jei bendrovė idealiai laikosi įstatymuose numatytų reikalavimų, ar ji jau yra socialiai
atsakinga? Kuo skiriasi bendrovės socialinė atsakomybė ir įprasta bendrovės
atsakomybė?

Būtina pabrėžti, kad socialinei atsakomybei priskiriama tokia veikla, kuri yra savanoriška –
t.y. kai daroma daugiau, nei numato įstatymai: rūpinimasis gamtosauga, pagalba
pažeidžiamoms visuomenės grupėms, rūpinimasis dabartiniais ir potencialiais įmonės
darbuotojais, kaip, pavyzdžiui, neįgaliųjų įdarbinimas arba darbuotojų įgūdžių, tiesiogiai
nereikalingų jų darbui, lavinimas. Paprašykite studentų pateikti kitų bendrovių, kurios užsiima
ĮSA veikla, pavyzdžių.


Kokios suinteresuotosios šalys gali dalyvauti ĮSA veikloje? Kokioms suinteresuotoms
šalims skirti “Kraft Foods Lietuva” ĮSA projektai?

Svarbu išvardinti, kokios gali būti ĮSA suinteresuotosios šalys, ir aptarti kiekvieną iš jų atskirai
(vartotojus, darbuotojus, tiekėjus, akcininkus/savininkus, vyriausybę, bendruomenę, įtakos
grupes).
Kaip „Kraft Foods Lietuva” rūpinasi vartotojais:
 Etiketės – pateikiama maistingumo vertė, vidutinė maistingų medžiagų dienos norma
suaugusiam žmogui, galimi alergenai, genetiškai modifikuoti produktai.
 Atskingas marketingas – vaikams nuo 6 iki 11 metų reklamuojami produktai turi atitikti
nustatytus maistingumo kriterijus.
 „Sveikatiada” – sveikos gyvensenos propagavimas mokyklinio amžiaus vaikams
„Kraft Foods Lietuva” padeda bendruomenei:
 Padeda skurstantiems žmonėms suteikdami jiems maisto produktus (dar prieš
įsteigiant “Maisto banką”)
 “Maisto banko” įsteigimas ir rėmimas
„Kraft Foods Lietuva” parama darbuotojams:
 Konkurencingi atlyginimai ir priedai už asmenines iniciatyvas ir puikius verslo
rezultatus;
 Papildomos socialinės garantijos;
 Sveikatos ir sveikatingumo renginiai.


Kaip ĮSA veikla daro įtaką žmogiškųjų išteklių valdymui?

Studentai gali teigti, kad socialinė atsakomybė žmogiškųjų išteklių valdyme reiškia lygias
teises ir socialinės diskriminacijos nebuvimą. Paskatinkite diskusiją užduodami klausimą:


Lygių teisių apsaugą ir socialinės diskriminacijos nebuvimą numato įstatymai. Kokios
veiklos žmogiškųjų išteklių valdyme gali būti traktuojamos kaip socialiai atsakingos?

Jei studentams bus sunku atsakyti į šį klausimą, pasiūlykite pergalvoti ir pateikti jiems
žinomų bendrovių pavyzdžių.
Kai kurios žmogiškųjų išteklių veiklos gali būti vadinamos socialiai atsakingomis, kaip
pavyzdžiui, atlyginimai, papildoma nauda, sveikatos priežiūra, darbo sąlygos ir pan., kai
įmonė darbuotojams suteikia daugiau, nei reikalauja įstatymai. Bendrovė socialiai atsakinga
yra tuomet, kai ji ne išpildo, bet viršija teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, rūpinasi savo
darbuotojais papildomai remdama labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, nukreipdama
žmogiškųjų išteklių veiklą į potencialius darbuotojus. Socialinė atsakomybė pasireiškia, kai
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darbuotojai gauna papildomą naudą kaip, pavyzdžiui, bendrovės vaikų darželis, sporto
klubas ir pan., suteikia galimybę darbuotojui turėti lankstų grafiką, pagerina darbo sąlygas ar
sukuria specialias darbo sąlygas pažeidžiamoms visuomenės grupėms, netgi darydama
papildomas investicijas.



Kaip „Kraft Foods Lietuva” informuoja apie savo ĮSA veiklą? Kodėl KFL neafišuoja
savo dalyvavimo „Maisto banke”?
Kodėl KFL užsiima ĮSA veikla? Kokie bendrovės motyvai?

Studentų atsakymus galima apibendrinti, pateikiant tyrimo rezultatus ir Lantos (2002)
aprašytus motyvus, kodėl bendrovės užsiima socialiai atsakinga veikla.
•
Altruistiniai motyvai – tai filantropinė veikla, kuri nėra bendrovei naudinga finansiškai.
Tačiau ji būna paskatinta bendrovės akcininkų ir aukščiausių vadovų vertybių ir filantropinių
veiksmų.
•
Etiniai motyvai – tai verslo etikos padiktuoti motyvai; organizacija jaučiasi morališkai
įsipareigojusi prisiimti tam tikras ekonomines, teisines ir etines pareigas.
•
Strateginių motyvų vedamos bendrovės vykdo socialiai atsakingas veiklas ir programas,
kurių tikslas – gauti tam tikrą naudą – pagerinti teigiamą bendrovės įvaizdį.
Organizacijos vykdo socialiai atsakingą veiklą dėl įvairų priežasčių, siekdamos patenkinti tiek
vidinių, tiek išorinių suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Pagal išdėstytus motyvus galime teigti,
kad organizacijos užsiima socialiai atsakinga veikla dėl moralinių arba ekonominių
priežasčių.
Galima suskirstyti studentus į grupeles ir duoti užduotis:


Kokią naudą duoda bendrovei ĮSA veikla. Pateikite kaštų/naudos analizę.



Kokias socialinės atsakomybės veiklų rūšis parekomenduotumėte šiai organizacijai
ateityje?



Ar parekomenduotumėte toliau tęsti dabartines ĮSA veiklas? O gal bendrovei reikėtų
imtis naujų ĮSA projektų?



Paruoškite bendrovei „Kraft Foods Lietuva” CRS strategiją ir veiksmų planą ir
pristatykite ją auditorijai.

Siekiant parodyti bendrovės poziciją ir jos planus ateičiai,
rekomenduojama užbaigti Rasos Bagdonienės video įrašo peržiūra.

atvejo

nagrinėjimą
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