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Summary 
The article presents general information in regard to the 
current economic situation and development of the Fede-
ral Republic of Germany in recent years . Based on recent 
figures, this article shows the strategic importance of 
German economy for the European Union, the economy 
which is also one of most important and most attractive 
in the world for investors . It provides characteristics for 
investments carried out in German market, focuses on 
the issue of mergers and acquisitions and specifies the 
main activity areas for these processes, also taking into 
account the impact of the global financial crisis . The fi-
nal section presents individual economic sectors that are 
characterized by the highest activity as far as mergers 
and acquisitions are concerned, as well as those that are 
most affected by the recent financial market slump .

pojęcie odpowiedzialności ekologicznej 

 literaturze przedmiotu opisywane jest sze-
roko pojęcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa (biznesu) . Społeczna od-

powiedzialność przedsiębiorstwa (Corporate Social 
Responsibility – CSR) jest realizowana w płaszczy-
znach: ekonomicznej, socjalnej, socjologicznej, etycz-
nej i ekologicznej . Przy jej definiowaniu podkreśla 
się konieczność realizacji dobrowolnych działań, 
wychodzących poza wymagania prawne, zwracając 
uwagę na znaczenie działań na rzecz dobra wspól-
nego . Odpowiedzialność ekologiczna jest zazwyczaj 
traktowana jako część składowa odpowiedzialności 
społecznej . Odpowiedzialność ekologiczna wiąże się 
więc z podejmowaniem dobrowolnych działań speł-
niających oczekiwania społeczne w odniesieniu do 
ochrony środowiska naturalnego . Pojęciu odpowie-
dzialności ekologicznej poświęca się coraz więcej 
uwagi, a przejawem tego podejścia jest realizacja 
koncepcji ekologicznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa (Corporate Environmental Responsibility 
– CER) . Słowo „ekologiczna” w naukach o zarządza-
niu oznacza skierowanie uwagi na dbałość o środo-
wisko naturalne, jako cenny zasób każdej organiza-
cji, a równocześnie traktowanie zasobów środowiska 
naturalnego jako dobra służącego społeczeństwu . 
Znaczące zainteresowanie odpowiedzialnością eko-
logiczną z punktu widzenia nauk ekonomicznych, 
w szczególności nauk o zarządzaniu, wynika z kilku 
przyczyn, a mianowicie: 
zz aspekt ekologiczny stanowi czynnik rozwoju 

przedsiębiorstwa; 
zz problem ochrony środowiska ma wymiar global-

ny; 
zz aspekt ekologiczny stanowić może kluczowy 

czynnik sukcesu rynkowego; 
zz czynnik ekologiczny odgrywa rolę w procesach 

internacjonalizacji przedsiębiorstw; 
zz czynnik ekologiczny ma wpływ na realizację 

przez przedsiębiorstwa strategii lokalnych; 
zz czynnik ekologiczny może mieć wpływ na zjawi-

ska dywersyfikacji, także wewnętrznej, korporacji . 
Znaczenie odpowiedzialności ekologicznej wyra-

żane jest w koncepcji stakeholders przedsiębior-
stwa, w której szczególna rola przypada interesariu-
szom . Środowisko naturalne w ramach tej koncepcji 
jest traktowane bowiem z jednej strony jako „milczą-
cy interesariusz”, a z drugiej strony potrzeba odpo-
wiedzialności ekologicznej jest formułowana przez 
tradycyjnych interesariuszy . Respektowanie posza-
nowania środowiska naturalnego stanowi wkład na 
rzecz przyszłych pokoleń . Analizując wpływ intere-
sariuszy na kreowanie wartości w organizacji, nale-
ży podkreślić znaczenie wartości głównych przedsię-
biorstwa1) . Wartości te są wyznawane przez więk-
szość uczestników organizacji i mają istotne znacze-
nie dla trwania i rozwoju danej organizacji . Tymi 
wartościami mogą być zarówno ekologia, jak i odpo-
wiedzialność2) . Łączne respektowanie dwóch z wy-
mienionych wartości: ekologii i odpowiedzialności 
prowadzi do realizacji założeń odpowiedzialności 
ekologicznej . Odpowiedzialność ekologiczna może 
być realizowana w ramach paradygmatu równoważe-
nia (sustainability) celów ekonomicznych, społecz-
nych i ekologicznych przedsiębiorstwa . Z punktu 
widzenia potrzeb przyszłych pokoleń nacisk powinien 
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być położony na aspekty ekologiczne, jednak w prak-
tyce często na plan pierwszy wysuwają się aspekty 
ekonomiczne . 

rozwój teorii interesariuszy 

edług Global Reporting Initiative interesa-
riusze to jednostki lub grupy, które mogą 
wywrzeć wpływ na działalność organiza-

cji, jej produkty lub usługi, lub których działalność 
może wpłynąć na zdolność organizacji do skutecz-
nego wdrażania swoich strategii i osiągania celów . 
Pojęcie interesariuszy w szerokim znaczeniu obej-
muje wszelkie podmioty, bez których funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe . Podkreśla 
się, że interesariusze nie tylko wysuwają żądania 
wobec przedsiębiorstwa, ale mają możliwości ich eg-
zekwowania . Odbywać się to może poprzez wpływ 
na realizację procesów decyzyjnych w przedsiębior-
stwie . Oddziaływanie interesariuszy może mieć cha-
rakter bezpośredni lub pośredni . Z punktu widzenia 
funkcjonowania organizacji istotna jest umiejętność 
określania najważniejszych interesariuszy; można 
do tego celu wykorzystać między innymi metodę  
Vestera3) . Charakter relacji interesariuszy z przedsię-
biorstwem jest zróżnicowany . Interesariusze mogą 
bowiem wnosić kapitał (akcjonariusze), pracę bądź 
kompetencję . Mogą wchodzić w kontakty rynkowe 
z przedsiębiorstwem (klienci, konkurenci, dostawcy), 
a także występować w otoczeniu przedsiębiorstwa . 
Przykładem mogą być interesariusze o charakterze 
wspólnoty lokalnej, regionalnej czy globalnej . Pod-
stawowe relacje z interesariuszami mają charakter 
rynkowy . Warto jednak podkreślić, że realizacja za-
łożeń odpowiedzialności ekologicznej uwypukla rolę 
interesariuszy, z którymi występują związki o cha-
rakterze pozarynkowym, na przykład ze społecz-
nościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi, 
instytucjami międzynarodowymi, organizacjami spo-
łecznymi, mediami, organizacjami gospodarczymi 
czy opinią publiczną . Analizowana jest rola państwa 
jako interesariusza . Państwo jest bowiem zdolne do 
nakłonienia podmiotów gospodarczych do realizacji 
obowiązków społecznych, a także wpływa na insty-
tucje regulujące zachowania podmiotów w sferze 
gospodarczej . Obowiązki nakładane przez państwo 
dotyczą również aspektów ekologicznych . 

Pierwsze próby tworzenia modeli interesariuszy 
wywodzą się z prac E . Freemana, który w centrum 
umieścił firmę, a dwustronne kontakty z przedsię-

biorstwem dotyczyły pierwotnie jedenastu intere-
sariuszy . Następnie model ograniczono do siedmiu 
interesariuszy: właścicieli (finansujących – finan-
siers), klientów, dostawców, pracowników, konkuren-
tów, rządu – administracji (government) oraz spo-
łeczności (communities)4) . W późniejszych pracach 
E . Freeman określił pięciu interesariuszy wewnętrz-
nych: finansujących, klientów, dostawców, pracowni-
ków, społeczności; ci ostatni określani są jako drobni 
konkurenci (dropping competitors) . Wśród sześciu 
interesariuszy zewnętrznych można wymienić: rząd 
– administrację, środowiska proekologiczne (envi-
ronmentalist), organizacje pozarządowe (NGO’s), re-
cenzentów (krytyków – critics), media oraz innych 
interesariuszy5) . Według E . Freemana interesariu-
sze pierwszego stopnia, niezbędni dla organizacji, 
są formalnie związani z przedsiębiorstwem umowa-
mi lub porozumieniami (akcjonariusze, pracownicy, 
klienci, dostawcy, rząd i społeczności lokalne) . Inte-
resariusze drugiego stopnia, oddziałujący na orga-
nizację w sposób pośredni, obejmują między inny-
mi media, organizacje pozarządowe, konsumenckie 
czy ekologiczne . Interesariusze mogą ponosić różne 
ryzyko związane z angażowaniem się w działalność 
przedsiębiorstwa6) . Na początku XXI w . zaprezen-
towano model PPS (od pierwszych liter nazwisk  
autorów: Post, Preston, Sachs), w którym występu-
ją trzy okręgi odnoszące się do korporacji . W okrę-
gach tych zawarto odpowiednio: zasoby, strukturę 
przemysłu i obszar społeczno-polityczny . Zasoby od-
noszą się do pracowników, partnerów biznesowych, 
akcjonariuszy, klientów, powiązań (społeczności) . 
Struktura przemysłu dotyczy: związków (unions), 
konkurentów, funduszy inwestycyjnych, organizacji 
konsumenckich, specjalnych grup interesu . Obszar 
społeczno-polityczny dotyczy głównie prawa, dzia-
łań regulacyjnych rządu, mediów i społeczeństwa 
obywatelskiego (civil society) . Warto podkreślić, że 
interesariusze bezpośrednio związani z korporacją 
mogą tworzyć na następnym poziomie grupujące 
ich organizacje, na przykład pracownicy – związ-
ki zawodowe, udziałowcy – fundusze inwestycyjne, 
klienci – organizacje konsumenckie . Prezentujący te 
poglądy Y . Fassin wskazuje na różnice między tra-
dycyjnym pojęciem interesariusza (real stakeholder), 
grupami nacisku (pressure groups) i regulatorami 
(regulators)7) . Wprowadza także pojęcia: „obserwa-
torzy” (stakewatchers) i „stojący na straży” (stake-
keepers) . Do grupy stakewatchers zostały zaliczone 
grupy nacisku, które chronią interesy real stakeholders 

odpowiedzialność ekologiczna 
przedsiębiorstwa wobec 
interesariuszy
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(różne stowarzyszenia, zarówno pracodawców, jak 
i zatrudnionych, klientów, inwestorów, organizacje 
lokalne czy związane z ochroną środowiska natural-
nego) . Do grupy stakekeepers należą regulatorzy, na 
których firma z reguły ma niewielki wpływ, ale któ-
rzy mogą narzucać z kolei działania kontrolne . Po-
szczególni interesariusze są usytuowani na różnych 
poziomach: firmy, powiązań ekonomicznych (econo-
mic community), makroekonomicznym oraz sektora 
publicznego . Y . Fassin prezentuje model wzorowany 
na systemie słonecznym (solar system); w centrum 
znajduje się firma (korporacja) wraz z jej zarządem 
(management) i tradycyjnymi interesariuszami, na 
zewnątrz występują stakewatchers, a jeszcze dalej – 
stakekeepers . W świetle założeń CSR i ECR prezen-
towana w tym modelu odpowiedzialność przedsię-
biorstwa, skierowana głównie do real stakeholders, 
jest traktowana zbyt wąsko, gdyż nie uwzględnia 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa . 

Obecnie na rynku mamy do czynienia z konku-
rencyjnymi przedsiębiorstwami, wzajemnie na sie-
bie oddziałującymi wraz z ich interesariuszami8) . 
Rozwijane jest także pojęcie sieci interesariuszy, 
związanych z konkretną organizacją (organization 
– stakeholder network) . Działania w ramach tych 
powiązań mogą odnosić się również do zagadnień 
społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, z pod-
kreśleniem roli takich interesariuszy z grupy spo-
łecznej (civil society organizations), jak na przykład 
Greenpeace, Amnesty International czy lokalne gru-
py nacisku9) . Obserwuje się tworzenie kapitału spo-
łecznego interesariuszy, który budowany jest po-
przez dążenie do zespołowości opartej na siecio-
wości (networks), relacjach (relationship), normach 
(norms) i zaufaniu (trust) . Analizowane są w tym 
kontekście sieci wartości interesariuszy (value net-
works) między wieloma interesariuszami (multiple 
stakeholders)10) . Multiple stakeholders mogą działać 
ponad granicami krajów, włączać się do nich mogą 
nie tylko interesariusze związani z organizacjami 
biznesowymi (business), ale także – społecznymi 
(civil society) oraz z administracją rządową (govern-
mental institutions)11) . W ujęciu strategicznym na-
leży mieć na uwadze fakt, że interesariusze mają 
istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa w kon-
tekście równoważenia aspektów społecznych, kultu-
rowych, a także ekologicznych12) . Współczesne kon-
cepcje rozwoju przedsiębiorstw i nowe rozwiązania 
struktur działalności gospodarczej wymagają jednak 
poszerzonej analizy interesariuszy, mając na uwadze 
następujące zagadnienia: 
zz traktowanie interesariusza jako zasobu przedsię-

biorstwa,  
zz pojęcie wartości interesariusza w czasie,  
zz pojęcie interesariusza w organizacji sieciowej, 

w tym wirtualnej,   
zz zmiany struktury powiązań interesariuszy w za-

leżności od cyklu życia przedsiębiorstw, uwzględnia-
jąc powiązania sieciowe, fuzje, przejęcia, 
zz zachowania interesariuszy w sytuacjach kryzyso-

wych, trwałość wyznawanych przez nich wartości,  
zz powiązanie interesariusza z wieloma firmami, 

w tym sojusznikami lub konkurentami, siła powią-
zań z różnymi firmami może być różna; 
zz zaufanie między interesariuszami,  
zz oddziaływanie interesariuszy w różnych struktu-

rach działalności gospodarczej,   

zz analizę luki między wkładem możliwym do reali-
zacji a dostarczanym przez interesariusza,  
zz pojęcie przyszłego interesariusza w kontekście 

odpowiedzialności międzypokoleniowej – wiąże się 
ono z koncepcją ekologicznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa, odnosi się do postaw aktualnych 
interesariuszy wobec przyszłych pokoleń .

Wpływ interesariuszy na proekologiczne 
postawy przedsiębiorstw 

 
wiadomość wzrostu zagrożeń ekologicz-
nych spowodowała, że na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat zmieniały się po-

glądy na rolę przedsiębiorstw w tej kwestii . Przed-
siębiorstwa przeszły ewolucję poglądów na ten te-
mat – od traktowania środowiska naturalnego jako 
źródła tanich zasobów, bez uwzględniania skutków 
negatywnych dla tego środowiska, do kreowania za-
chowań odpowiedzialnych ekologicznie . Zachowania 
proekologiczne uwzględniają również możliwość ich 
wykorzystania do wyróżniania się na rynku i bu-
dowy swojej przewagi konkurencyjnej . Zmiany za-
chowań przedsiębiorstw zostały wywołane przez od-
działywania interesariuszy, w tym działające w ska-
li międzynarodowej różnego typu proekologiczne or-
ganizacje społeczne . 

Analiza proekologicznych zachowań przedsię-
biorstw na rynku, począwszy od połowy ubiegłego 
wieku, pozwala zaobserwować zmianę ich nastawie-
nia strategicznego . 
z� Okres zaznaczający się relatywnie słabym od-

działywaniem interesariuszy wiązał się jedynie 
z kontrolą zanieczyszczeń, realizacją technologii 
„końca rury” (end of pipe) . Koncentrowano się nie 
na znaczącym ograniczaniu zanieczyszczeń, ale pró-
bowano minimalizować ich skutki dla środowiska 
naturalnego . Typowe działania obejmowały oczysz-
czanie lub rozpraszanie tych zanieczyszczeń bądź 
recykling .  
z� W drugiej połowie XX w . obserwowano działa-

nia interesariuszy nakierowane na obniżkę kosztów 
związanych z korzystaniem ze środowiska . Podjęto 
również działania o charakterze zapobiegawczym . 
Wpływ interesariuszy wiązał się z podejmowaniem 
działań związanych z likwidacją zanieczyszczeń 
u źródła, co pociągało za sobą zmiany struktury pro-
dukcji, realizację ekobilansów, wprowadzanie zam-
kniętych cykli materiałowych wraz z propozycjami 
zamykania między innymi obiegów wodnych . Zdo-
łano uruchomić stosunkowo proste rezerwy w celu 
obniżania zanieczyszczenia środowiska, związane 
między innymi z koncepcją „czystszej produkcji” 
(cleaner production) . W ramach czystszej produkcji 
eksponowano działania prewencyjne odnośnie do 
procesów, produktów i usług . Kładziono nacisk na 
zwiększenie efektywności produkcji i usług, podkre-
ślając konieczność redukcji ryzyka dla ludzi i środo-
wiska naturalnego .  
z� Pod koniec XX w . szeroko rozpowszechniły się 

działania systemowe jako element zarządzania orga-
nizacjami (normy serii ISO 14000, EMAS) . Zapropo-
nowano szerokie wykorzystanie ocen ekologicznych 
procesów wytwarzania i wyrobów .  
z� Koniec XX w . przyniósł także realizację założeń 

ekologii przemysłu (przemysłowej) – industrial ecology, 
co oznaczało dostrzeżenie konieczności rozpatrywania 
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tematyki ekologicznej w ujęciu powiązań między fir-
mami . Nacisk ze strony interesariuszy prowadził do 
szerokich analiz dotyczących oceny produktów uzy-
skiwanych przy użyciu różnych technologii . Pojawiły 
się takie narzędzia, jak na przykład portfolio efek-
tywności, w którym pod uwagę bierze się koszty wy-
tworzenia produktu, jego obciążenie dla środowiska 
w całym ekologicznym cyklu życia (LCA) i użytecz-
ność produktu z punktu widzenia klienta . Macierz 
ta była przydatna przy podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych . Tworzone były warianty tych macierzy, 
w tym z wyraźnym ukierunkowaniem na ocenę ukła-
du rentowność – szkodliwość dla środowiska natu-
ralnego wybranych technologii . Zalecenia, wynikają-
ce z przyjęcia założeń rozwoju zrównoważonego, za-
częto traktować jako nową, strategiczną szansę dla 
korporacji13) . Pod koniec ubiegłego wieku elementy 
ekologiczne wprowadzono do metod planowania 
strategicznego . Przykładem może być ekologiczna 
macierz (ecologically-oriented portfolio), wzorowana 
na macierzy BCG . W nowej propozycji dodatkowo 
wprowadza się trzecie kryterium (na wertykalnej 
osi), mianowicie wpływ na środowisko naturalne . 
Proponuje się również zmodernizowaną macierz 
GE, wprowadzając do opisu dodatkowe czynniki 
związane z aspektami ekologicznymi . Podkreślano 
konieczność tworzenia „zielonej” misji, wprowa-
dzania „zielonych produktów”, a w ramach uczenia 
się organizacji – osiągania „zielonych” kompetencji . 
Te ostatnie odnoszą się do technologii, systemów 
zarządzania w firmach oraz do marek14) .  S . Rhee 
i S . Lee wskazują, że decyzje w przedsiębiorstwie 
związane z problematyką ekologiczną mogą obejmo-
wać pięć obszarów: produkty, procesy, organizację 
i systemy, łańcuch dostaw i odzysk produktu oraz 
relacje zewnętrzne15) . Zwraca się uwagę na zależno-
ści między zrównoważonym rozwojem korporacji 
opartym na realizacji celów ekonomicznych, społecz-
nych i ekologicznych a realizacją założeń nadzoru 
korporacyjnego, prowadzącego do osiągania dobrych 
wyników finansowych16) . 
z� Na przełomie wieków przedsiębiorstwa skiero-

wały swoją uwagę na wykorzystanie czynnika eko-
logicznego do budowy przewagi konkurencyjnej 
i wyróżniania się na rynku . To okres budowy kom-
petencji ekologicznych, innowacyjności i przedsię-
biorczości ekologicznej17) . To także okres kształto-
wania się koncepcji ekologicznej odpowiedzialności 
biznesu . Mamy do czynienia z tworzeniem się in-
teresariuszy i ich grup, postrzegających problema-
tykę ekologiczną nie tylko w kategoriach efektyw-
ności ekonomicznej działań biznesowych, ale i od-
powiedzialności społecznej . Tworzone są indeksy 
giełdowe, uwzględniające w swej konstrukcji zagad-
nienia ekonomiczne, ekologiczne i społeczne (na 
przykład Dow Jones Sustainability Index – DJSI 
czy Nasdaq Clean Edge Index), a także indeksy 
nastawione na realizację założeń proekologicznych 
w poszczególnych grupach działań . W tym ostat-
nim przypadku jako przykłady można podać Amex 
Environmental Services Index (dotyczy utylizacji 
odpadów i odzysku materiałowego), ISE-CCM Al-
ternative Energy Index (odnosi się do alternatyw-
nych źródeł energii), Cleantech Index (odnosi się 
do  czystych  technologii) czy S&P Global Clean 
Energy Index (związany z produkcją czystej ener-
gii i technologiami jej wytwarzania) . 

sprawozdawczość ekologiczna jako narzędzie 
zapewniające interesariuszom informacje 

nteresariusze, wpływając na przedsię-
biorstwa, oczekują spełnienia swoich 
potrzeb . Równocześnie oczekują oni rze-

telnych informacji o stopniu realizacji ich oczeki-
wań . Stąd też coraz większego znaczenia nabiera 
sprawozdawczość ekologiczna . Sprawozdawczość 
ta uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego, 
podkreślającego wspólną realizację celów ekono-
micznych, społecznych i ekologicznych . Tworzo-
ne są podstawy rachunkowości uwzględniające te 
założenia (sustainability accounting) .  W ramach 
sprawozdawczości należy uwzględnić kluczowe 
wskaźniki (key performance indicators), zapropo-
nowane między innymi przez WBCSD (World Bu-
siness Council of Sustainable Development) i GRI 
(Global Reporting Initiative) . Obejmują one nastę-
pujące poziomy: kategorie (w tym interesariusze), 
określone obszary tematyczne (aspekty) oraz indy-
katory (indicators), czyli wskaźniki o charakterze 
ilościowym i pieniężnym . 

Tworzone modele oceny i raportowania, uwzględ-
niające rolę interesariuszy, mogą być nastawione 
na integrację raportów socjalnych (społecznych) 
oraz dotyczących ochrony środowiska i kluczowych 
wskaźników (key indicators) . Przykładem takiego po-
dejścia może być SERS (Sustainable Evaluation and 
Reporting System)18) . System wskaźników powinien 
obejmować przekrojowo wartości (ilości) fizyczne 
i techniczne na określone jednostki finansowe (na 
przykład całkowita ilość odpadów na rok w odnie-
sieniu do tworzonej wartości dodanej) . Mając na 
uwadze współdziałanie przedsiębiorstwa z interesa-
riuszami, przydatny może być rozszerzony sposób 
prezentacji, jakim jest sprawozdanie związane z ra-
chunkowością społeczną (socjalną) i ochroną środo-
wiska naturalnego EPRF (Extended Performance Re-
porting Framework) . Stanowi ono próbę połączenia 
modeli kapitału intelektualnego (intellectual capital), 
strategicznej karty wyników (balanced scorecard) 
oraz wskaźników związanych z orientacją społeczną 
i nastawieniem na ochronę środowiska naturalnego 
według GRI19) . EPRF reprezentuje nastawienie stra-
tegiczne . Można w nim wydzielić trzy główne obsza-
ry: kapitał zewnętrzny, wewnętrzną strukturę oraz 
kapitał ludzki, zdolność i chęć do działania, a tak-
że liczbę miejsc pracy20) . Kapitał zewnętrzny obej-
muje relacje z klientami i relacje ze społecznością 
(society relation) . Relacje ze społecznością obejmują 
także wskaźniki dotyczące środowiska naturalnego 
(w tym odnośnie do materiałów, energii, wody, emi-
sji, ścieków) . Wewnętrzna struktura jest opisywa-
na przez: technologie informacyjne, procesy pracy 
(w tym tak zwane aspekty HSEC dotyczące zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wspólnoty – 
community), procesy innowacyjne (w tym dotyczące 
HSEC) oraz nadzór korporacyjny . Nadzór ten odno-
si się między innymi do aspektów odpowiedzialno-
ści i odpowiednich standardów . W ramach obszaru 
związanego z kapitałem ludzkim rozpatrywane są 
między innymi problemy z punktu widzenia eduka-
cji, zdrowia, bezpieczeństwa, podkreślające rolę kul-
tury organizacyjnej . 

Warto także zwrócić uwagę na sposób realizacji 
rachunkowości uwzględniającej założenia sustainability ,
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accounting, która  może być realizowana w różnej for-
mie, mianowicie: 
zz przyjmując zasadę z góry na dół (top-down) 

– można się przy tym opierać na przykład na sche-
macie tworzenia wartości ROI w modelu Du Ponta21); 
zz zakładając podejście procesowe – w tym przy-

padku proces jest determinowany przez powiąza-
nia z interesariuszami, poprzez jego uwzględnienie 
w budowie strategii korporacji i kreowaniu wartości 
dla tych interesariuszy22) .  

podsumowanie 

ealizacja oczekiwań interesariuszy wiązać 
się może z odpowiedzialnością ekologiczną 
przedsiębiorstw . Przedsiębiorstwa dostrze-

gają bowiem w realizacji tej koncepcji szanse na bu-
dowę swojej przewagi konkurencyjnej . Szczególnego 
znaczenia nabiera odpowiedzialność ekologiczna 
w związku z postępującymi zjawiskami internacjona-
lizacji przedsiębiorstw . Odpowiedzialność ekologicz-
na staje się bowiem wyraźnym czynnikiem rozwoju 
przedsiębiorstw na globalnym rynku .  
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Summary 
The aim of the article is to discuss evolution of the 
theory of stakeholders regarding the phenomenon of glo-
balization and companies internationalization . It demon-
strates stakeholders influence on companies change of 
behavior under the necessity of protecting the natural 
environment . The article discusses the ideas of environ-
mental responsibility against the background of stake-
holders expectations . The role of environmental report-
ing in realization of those ideas has been emphasized . 
The article also shows that environmental responsibility 
becomes the factor of development and source of compa-
nies competitive advantage on global market . The article 
emphasizes that environmental responsibility is related 
to operations towards building companies ecological 
competences . 
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