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Wstęp
Aspekt środowiskowy staje się ważnym elementem budowy wartości 

jednostki gospodarczej ze względu na jej duży wpływ na środowisko przy-
rodnicze oraz zwiększone zainteresowanie kwestiami środowiskowymi 
przejawiane przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Głównym 
celem artykułu jest wskazanie aspektu środowiskowego w strategiach 
przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, przy uwzględnieniu koncepcji 
ekologicznej odpowiedzialności biznesu opartej na kryteriach środowisko-
wych. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony cel główny artykułu, wyzna-
czono następujące cele cząstkowe:

– przedstawienie istoty ekologicznej odpowiedzialności biznesu,
– wskazanie roli ekologicznej odpowiedzialności biznesu w działal-

ności przedsiębiorstwa,
– przeprowadzenie analizy informacji zawartych w raportach rocznych 

przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej dotyczących strategii tych 
podmiotów i zidentyfikowanie w nich aspektów środowiskowych.

Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: stu-
dia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Zastosowano analizę retrospek-
tywną, zewnętrzną i branżową bazującą na raportach rocznych z 2016 r. 
wybranych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.

1. Aspekt środowiskowy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
Według ustawy Prawo ochrony środowiska środowisko jest to ogół 

elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku 
działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, 
woda, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności 
biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elemen-
tami [ustawa, 2001, art. 3]. Według dokumentu „Environmental Financial 
Account ing and Reporting at the Corporate Level” [1998] sporządzonego 
przez Międzyrządową Grupę Roboczą Ekspertów Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości „środowisko obejmuje 
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nasze naturalne otoczenie fizyczne i zawiera powietrze, wodę, ziemię, 
florę, faunę i zasoby nieodnawialne, takie jak paliwa kopalne i minerały”.

Szczególne uwzględnienie aspektu środowiskowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa zawiera koncepcja ekologicznej odpowiedzialności biz-
nesu (Ecological Corporate Social Responsibility – ECSR). Koncepcja ta jest 
wielowymiarowa, dlatego nie ma jednoznacznej definicji ECSR. Uczeni 
skupili się na sześciu różnych wymiarach ECSR: ładzie korporacyjnym, 
wizji i strategii środowiskowej, wiarygodności, działaniach środowisko-
wych, wydatkach na ochronę środowiska i wewnętrznych inicjatywach 
środowiskowych [Rahman, Post, 2011, s. 308]. W tablicy 1 zostały przed-
stawione wybrane definicje ekologicznej odpowiedzialności biznesu.

Tablica 1. Wybrane definicje ekologicznej odpowiedzialności biznesu
Autor Definicja ECSR

P. Bansal, K. Roth 
(2000)

ECSR jest to zbiór inicjatyw firmy mających na celu złago-
dzenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. 
Inicjatywy te mogą obejmować zmiany w produktach, pro-
cesach i polityce firmy, takie jak zmniejszenie zużycia ener-
gii i wytwarzania odpadów, ekologiczne i zrównoważone 
wykorzystanie zasobów oraz wdrożenie systemu zarządza-
nia środowiskiem.

P. Leon, 
S.G. Moon (2007)

Polityka rządu dotycząca ECSR obejmuje metody kontroli 
zanieczyszczeń obejmujące mechanizmy rynkowe (np. handel 
emisjami), mechanizmy informacyjne (np. inwentaryzacja tok-
sycznych emisji) i programy dobrowolne (np. Zielone światło).

A. Chodyński, 
A. Jabłoński, 
M. Jabłoński 
(2008)

Koncepcja ECSR wyraża myśl naukową idącą w kierunku 
zdefiniowania koncepcji ECSR jako modelu, który podnosi 
do rangi strategicznej kryteria ekologiczne.
Może to stanowić platformę do optymalnego wykorzystania 
modelu społecznego opartego na zasadach CSR, z uwypu-
kleniem czynnika ekologicznego jako podstawy budowy 
wartości firmy.

P. Wachowiak 
(2013)

Ekologiczny obszar odpowiedzialności społecznej skupia 
się zwłaszcza na ochronie środowiska. W praktyce zresztą 
koncepcja ta jest bardzo często utożsamiana właśnie z odpo-
wiedzialnością za środowisko. Jego ochrona nie jest jednak 
celem samym w sobie. Chodzi raczej o jakość życia, która jest 
współtworzona między innymi przez warunki zdrowotne, 
walory estetyczne czy piękno krajobrazu.

N.I.A. Rahman, 
N.R.N.A. Rashid, 
S.A. Khalid (2014)

ECSR jest to pojęcie, w którym firmy włączają kwestie zwią-
zane z ochroną środowiska do swoich działań biznesowych 
i interakcji z zainteresowanymi stronami bez pogorszenia 
wyników ekonomicznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Bansal, Roth, 2000, s. 717; Rahman i inni, 2014, 
s. 21; Wachowiak, 2013, s. 95; Rahman, Post, 2011, s. 309; Chodyński i inni, 2008, s. 31].
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Koncepcja ECSR opiera się na następujących założeniach [Chodyński 
i inni, 2008, s. 31–32]:

– stanowi platformę do budowy efektywnego modelu biznesowego 
opartego na kryteriach ekologicznych,

– stanowi koncepcję zwiększenia wartości przedsiębiorstwa poprzez 
dynamikę wykorzystania kryteriów ekologicznych w celu spełnienia 
potrzeb akcjonariuszy i innych interesariuszy,

– stanowi źródło kreowania innowacji ekologicznej na potrzeby dłu-
gotrwałego rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa,

– kreuje działania związane z dążeniem do równowagi potrzeb biz-
nesowych między akcjonariuszami a pozostałymi interesariuszami, 
gdzie platforma dialogu związana jest z traktowaniem ekologii jako 
kluczowego czynnika sukcesu, rozpatrywania procesów krytycznych 
w odniesieniu do ich ekologizacji oraz rozwoju produktów z punktu 
widzenia ich ekologiczności, uwzględniając aspekty marketingowe,

– stanowi źródło skutecznego wykorzystania kombinacji zasobów 
materialnych oraz niematerialnych czynników funkcjonowania firmy 
w kontekście przyjętych kryteriów ekologicznych (proekologiczne 
surowce, proekologiczne maszyny, urządzenia i inne zasoby rze-
czowe firmy, wiedza ekologiczna, kompetencje ekologiczne),

– stanowi łącznik pomiędzy otoczeniem wewnętrznym a otoczeniem 
zewnętrznym (odniesienie czynników makrootoczenia, np. czynni-
ków regulacyjnych, prawnych i politycznych, do aspektów wewnętrz-
nych firmy oddziałujących na środowisko naturalne),

– jest gwarantem skutecznego raportowania standardów postępowania 
dla interesariuszy w odniesieniu do wewnętrznego funkcjonowania 
firmy (prawa człowieka i przyrody, pracy i technologii, środowiska 
pracy i środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i ochrony środo-
wiska naturalnego itp.),

– stanowi platformę do skutecznego wykorzystania kapitału inte-
lektualnego firmy (relacyjnego, organizacyjnego, innowacyjnego 
i ludzkiego) w aspekcie zwiększenia kapitału społecznego pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami,

– obniża ryzyko biznesowe firmy dzięki poprawie zdolności kredyto-
wej, poprawie wiarygodności biznesowej, obniżeniu ryzyka proce-
sowego strategicznych zasobów firmy.

Koncepcja ECSR staje się szczególnie ważna w XXI w. ze względu 
na coraz wyższy poziom świadomości ekologicznej interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wywołuje to zmiany systemu wartości 
interesariuszy oraz generuje określone preferencje, oczekiwania i potrzeby.
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2. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu w działalności 
przedsiębiorstwa

Eksponowanie znaczenia czynnika ekologicznego w strategii przedsię-
biorstwa prowadzi do koncepcji, w której czynnik ekologiczny jest pod-
stawą budowy wartości firm i kreowania nowego typu modelu biznesu 
uwzględniającego [Jabłoński, 2013, s. 143]:

– wewnętrzne założenia prowadzenia biznesu z uwzględnieniem 
kryteriów ekologicznych – ekologizacja procesów biznesowych 
i produktów,

– zewnętrzne założenia prowadzenia biznesu z uwzględnieniem kry-
teriów ekologicznych – kryteria ekologiczne są traktowane jako klu-
czowy czynnik sukcesu; brane są pod uwagę również ekologiczne 
uwarunkowania sektorowe,

– założenia dotyczące działalności dla spełnienia potrzeb zewnętrz-
nych i wewnętrznych interesariuszy,

– założenia dotyczące tworzenia wewnętrznych centrów ekologicznej 
społecznej odpowiedzialności biznesu jako centrów wyznaczających 
trajektorię strategiczną stanowiącą źródło pomiaru i monitorowania 
strategii opartej na kryteriach ekologicznych.

Realizacja strategii jednostki gospodarczej ukierunkowanej na wzrost 
powinna uwzględniać czynnik ekologiczny w układzie zewnątrz–
wewnątrz–zewnątrz. Podejście to umożliwia pełny przepływ informa-
cji strategicznej służącej głównie do tworzenia newralgicznych miejsc, 
punktów lub procesów organizacji (centrów ECSR), które stanowią źródło 
wiedzy i kompetencji ekologicznych na temat ekologiczności produktów, 
procesów, systemów i kompetencji ekologicznych [Grudzewski i inni, 
2010, s. 281].

Proekologiczny model biznesu uwzględnia podejście związane z odpo-
wiedzialnością ekologiczną. Tworząc model biznesu, można przyjąć, że 
kryteria ekologiczne stanowią [Chodyński, 2011, s. 216]:

– źródło przewagi konkurencyjnej, podstawę rozwoju i platformę reali-
zacji strategii przedsiębiorstwa,

– wyróżnik firmy na rynku, w tym przez tworzenie jej pozytywnego 
wizerunku i reputacji,

– podstawę budowy wartości firmy,
– podstawę dialogu społecznego,
– punkt równowagi między akcjonariuszami a innymi interesariuszami,
– kryterium porównawcze do oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kryteria ekologiczne są nośnikiem wartości opartym na czynnikach śro-
dowiskowych, czyli na koncepcji ECSR.
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Pośrednio i bezpośrednio na wartość przedsiębiorstwa wpływają nastę-
pujące wskaźniki ekologiczne [Seroka-Stolka, 2013, s. 13]:

– GWP (Global Warming Potential) – całkowita emisja gazów cieplar-
nianych w tonach odpowiednika CO2,

– zagospodarowane odpady/wytworzone odpady (recykling),
– ilość naruszeń norm ochrony środowiska,
– wartość inwestycji zmniejszających oddziaływanie na środowisko/

łączna wartość inwestycji,
– indeksy ekoproduktywności (np. ilość materiałów wyprodukowa-

nych/ilość zużytych surowców naturalnych),
– indeksy ekoefektywności (np. wielkość emisji CO2/przychody).
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa realizujące okre-

ślone proekologiczne strategie biznesowe można podzielić na aktywne 
i pasywne. Strategie aktywne są reakcją na działania władz i sygnały ryn-
kowe. Stanowią wyraz zaangażowania firmy w działania ograniczające 
degradację środowiska naturalnego. Efektem podjętych działań może być 
poprawa wizerunku firmy oraz dokonanie ekspansji na nowe segmenty 
zbudowane przez konsumentów o proekologicznej postawie. Strategie 
pasywne polegają na odpowiadaniu jedynie na pojawienie się regulacji 
prawnych. Strategie te są preferowane przez firmy traktujące ochronę 
środowiska jako zagadnienie drugorzędne, generujące głównie dodatkowe 
koszty [Buczkowski i inni, 2016, s. 67].

Implementacja odpowiedzialności ekologicznej może opierać się 
na następujących założeniach [Jabłoński i inni, 2010, s. 8–9]:

– budowa modelu zrównoważonego biznesu jako platformy dialogu 
pomiędzy interesariuszami,

– przedefiniowanie wartości biznesowej, aby obejmowała analizę 
potrzeb interesariuszy w kierunku zbudowania zrównoważonej 
wartości organizacji odpowiedzialnej ekologicznie,

– wyznaczenie celów związanych ze zrównoważoną wartością opar-
tych na zasadach zrównoważonego biznesu1,

– przedefiniowanie roli interesariuszy i ich relacji z biznesem poprzez 
określenie wpływu działań firmy na wartość dla interesariuszy oraz 
określanie wpływu interesariuszy na wartość dla udziałowców.

Podstawą kreacji długoterminowej wartości przedsiębiorstw uwzględ-
niającej kryteria ekologiczne będzie taki system szczególnych zasobów, 

1 Przykładowe cele: pozytywne oddziaływanie przedsiębiorstwa, pozytywne postrzegana 
marka i reputacja, procesy ekologiczne zgodne z planowanym efektem ekologicznym, 
osiąganie akceptowalnych wyników finansowych, realizacja wielowymiarowych pomia-
rów, wdrożenie skutecznej i efektywnej strategii konkurowania, praca i wzrost, szukanie 
i likwidowanie luk w obszarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie 
analiz wskaźnikowych [Jabłoński i inni, 2010, s. 8].
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które w odpowiednim zestawieniu stworzą model biznesu, którego pod-
stawowym czynnikiem będzie nacisk na ochronę środowiska i procesy 
proekologiczne.

3. Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży 
motoryzacyjnej

Na potrzeby określenia zakresu informacji zawartych w strategii 
przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej przeanalizowano 
raporty roczne opublikowane przez koncerny motoryzacyjne produkujące 
pojazdy samochodowe i odznaczające się największą liczbą wyprodu-
kowanych pojazdów w skali globalnej. Dobór analizowanych przedsię-
biorstw nastąpił na podstawie wielkości produkcji zrealizowanej w 2015 r. 
(graniczna wielkość produkcji – 3 mln szt.). Wielkość produkcji świadczy 
o skali działalności jednostki gospodarczej i jednocześnie intensywności 
oddziaływania na środowisko. Zostały wyodrębnione następujące jed-
nostki: Toyota Motor Corporation (10,084 mln szt.), Volkswagen Group 
(9,872 mln szt.), Hyundai Motor Company (7,988 mln szt.), General 
Motors Company (7,486 mln szt.), Ford Motor Company (6,396 mln szt.), 
Nissan Motor Corporation (5,170 mln szt.), Fiat Chrysler Automobiles 
(4,865 mln szt.), Honda Motor Company (4,544 mln szt.), Suzuki Motor 
Corporation (3,034 mln szt.), Groupe Renault (3,033 mln szt.) [World Motor 
Vehicle Production, 2012]. Przedsiębiorstwa te w 2015 r. wytworzyły ok. 70% 
wszystkich wyprodukowanych samochodów na świecie.

W tablicy 2 zostały wyodrębnione aspekty środowiskowe zawarte 
w informacjach dotyczących strategii w raportach rocznych przedsię-
biorstw branży motoryzacyjnej. Są to wyniki analizy dziesięciu raportów 
rocznych wyodrębnionych jednostek branży motoryzacyjnej. Na potrzeby 
badań zostały przeanalizowane następujące raporty roczne:

– 2016 Annual Report, Fiat Chrysler Automobiles,
– 2016 Annual Report, Ford Motor Company,
– Annual Report 2016, General Motors Company,
– Annual Report 2016, Honda Motor Company,
– Annual Report 2016, Nissan Motor Corporation,
– Annual Report 2016, Suzuki Motor Corporation,
– Annual Report. Sustainable Management Report 2016, Toyota Motor,
– Annual Report 2016, Hyundai Motor Company,
– We are redefining mobility. Annual Report 2016, Volkswagen AG,
– New energy, 2016–2017 Annual Report, Groupe Renault.
Okres, za jaki zostały sporządzone sprawozdania, nie jest jednolity 

ze względu na przyjęcie różnych okresów sprawozdawczych przez kon-
cerny motoryzacyjne (jednostki z różnych kontynentów są objęte różnymi 
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regulacjami prawnymi), jednak każdy z raportów prezentuje informacje 
dotyczące dwunastu następujących po sobie miesięcy.

Tablica 2. Aspekt środowiskowy w informacjach dotyczących strategii 
zawartych w raportach rocznych wybranych przedsiębiorstw branży 
motoryzacyjnej
Przedsiębiorstwo Aspekt środowiskowy
Fiat Chrysler 
Automobiles 
(FIAT Group 
Automobiles)

Ograniczanie zapotrzebowania pojazdów na energię.
Ulepszanie technologii układów napędowych.
Transmisje.
Zrównoważony rozwój w produkcji: zużycie energii i emisje, 
gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami.

Ford Motor 
Company

Kontrola emisji zanieczyszczeń samochodowych.
Ograniczanie zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych 
w samochodach.
Wysokie standardy zarządzania są kluczowe dla utrzymania 
zaufania inwestorów i wszystkich zainteresowanych stron.
Ford jest zobowiązany do odpowiedzialnego działania w inte-
resie akcjonariuszy, co obejmuje odpowiedzialność za wpływ 
przedsiębiorstwa na świat wokół. Wartości ważne w firmie to: 
trwałość, środowisko i bezpieczeństwo.

General Motors 
Company

Kontrola emisji zanieczyszczeń samochodowych.
Ograniczanie zużycia paliwa w samochodach.
Ochrona środowiska w działalności przemysłowej.
Monitorowanie i wdrażanie przepisów chemicznych.

Groupe Renault Firma Renault i jego pracownicy starają się zmniejszyć ślad 
środowiskowy grupy.

Honda Motor 
Company

Przedsiębiorstwo inwestuje w rozwój technologii środowi-
skowych, aby przyczynić się do stworzenia społeczeństwa 
o zerowej emisji CO2 i technologii bezpieczeństwa, np. zau-
tomatyzowania jazdy w celu realizacji społeczeństwa bez 
wypadków.

Hyundai Motor 
Company

Strategia firmy prowadzi do poszukiwania ekologicznych 
samochodów, które mogą zmniejszyć zanieczyszczenie śro-
dowiska do minimum. Wysiłki przedsiębiorstwa zmierzają 
do zwiększenia oszczędności paliwa i odkrywania nowych 
źródeł energii

Nissan Motor 
Corporation

Celem strategicznym dla firmy Nissan jest przywództwo 
w zerowej emisji zanieczyszczeń.

Suzuki Motor 
Corporation

Suzuki działa z myślą o środowisku na wszystkich etapach 
produkcji od momentu opracowania do utylizacji. W rozwoju 
produktu inicjatywy firmy dotyczące ochrony środowiska 
obejmują poprawę zużycia paliwa, redukcję emisji spalin, 
rozwój pojazdów o czystej energii oraz ograniczenie hałasu. 
W produkcji wysiłki jednostki obejmują zmniejszenie ryzyka 
środowiskowego, zmniejszenie zapotrzebowania na energię
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Przedsiębiorstwo Aspekt środowiskowy
i promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł ener-
gii. W dystrybucji koncentruje się na poprawie efektywno-
ści operacyjnej i efektywności energetycznej transportu oraz 
na promowaniu redukcji, ponownego użycia i recyklingu. 
Promowana jest ochrona środowiska wśród dealerów i podej-
mowane są dążenia do zapewnienia właściwej utylizacji pro-
duktów wycofanych z eksploatacji.

Toyota Motor 
Corporation 

Plan działania w zakresie ochrony środowiska został podzie-
lony na trzy priorytetowe tematy: „wkład w kształtowanie 
społeczeństwa niskoemisyjnego”, „wkład w kształtowanie 
społeczeństwa opartego na recyklingu” oraz „ochrona śro-
dowiska i wkład w kształtowanie społeczeństwa w harmonii 
z naturą”. Obejmując te trzy tematy, Toyota przyczyni się do 
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i planety, zapew-
niając harmonię ze światowym środowiskiem w swojej pro-
dukcji oraz dostawie produktów i usług.

Volkswagen 
Group

Wymiar docelowy: wzorcowy dla środowiska, bezpieczeń-
stwa i integralności.
Volkswagen zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie 
zasobów i emisję w oferowanych produktach, jak również 
w lokalizacjach firmy i zakładach, w celu ciągłego zmniej-
szania emisji dwutlenku węgla i zmniejszania emisji zanie-
czyszczeń. Dzięki innowacjom i wyjątkowej jakości jednostka 
oferuje klientom maksymalne bezpieczeństwo produktów.
Podmiot dąży do odzyskania i wzmocnienia zaufania klien-
tów oraz przywrócenia pozytywnego wizerunku Grupy Vol-
kswagen. Najważniejsze zasady w tym procesie to zgodność 
z prawami i regułami, ustanowienie bezpiecznych procesów 
i otwarte postępowanie z błędami, aby można było uniknąć 
ich w przyszłości. Volkswagen chce stać się wzorcem dla 
nowoczesnego, przejrzystego i udanego przedsięwzięcia. 
Strategicznymi wskaźnikami KPI w tym wymiarze docelo-
wym są indeks dekarbonizacji i emisji, jak również zgodności, 
niezawodności procesu i kultury zarządzania błędami.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [www.volkswagenag.com, dostęp: 30.06.2017; 
www.hyundai.com, dostęp: 30.09.2017; www.gm.com, dostęp: 30.06.2017; http://share-
holder.ford.com, dostęp: 30.06.2017; www.nissan-global.com, dostęp: 30.06.2017; www.
fcagroup.com, dostęp: 30.06.2017; http://world.honda.com, dostęp: 30.06.2017; www.global-
suzuki.com, dostęp: 30.06.2017; https://group.renault.com, dostęp: 30.06.2017; www.toyota-
-global.com, dostęp: 30.06.2017].

Jako podmiot badawczy celowo została wybrana branża motoryzacyjna 
ze względu na wpływ na środowisko zarówno samych pojazdów samocho-
dowych, jak i fabryk, w których się je produkuje. Istnieją poważne obawy 
o środowisko naturalne związane z produkcją i ostatecznym usuwaniem 
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pojazdów. Korzystanie z samochodów wymaga zużycia znacznej ilości 
paliw kopalnych oraz jest ważnym źródłem zanieczyszczeń. Substancjami 
szkodliwymi w spalinach samochodowych są: dwutlenek węgla, tlenek 
węgla, tlenki siarki i azotu, ozon, związki aldehydu i cząstki węglowodo-
rów. Podczas produkcji samochodu główne negatywne skutki środowi-
skowe są spowodowane wytwarzaniem odpadów stałych, emisją lotnych 
związków organicznych (VOC), a także wysokim zużyciem energii i wody. 
Ponadto samochody wycofane z eksploatacji zanieczyszczają glebę i war-
stwę wodonośną [Nunes, Bennett, 2010].

Po przeprowadzonej analizie raportów rocznych dziesięciu wybra-
nych spółek można stwierdzić, iż każde z dziesięciu obiektów badaw-
czych uwzględnia w mniejszym lub większym stopniu aspekt środowi-
skowy w swojej strategii. Żadne z przedsiębiorstw nie pominęło w swoim 
sprawozdaniu chociażby wzmianki o działaniach na rzecz środowiska. 
40% analizowanych przedsiębiorstw zawiera w raporcie rocznym informa-
cje o ogólnych działaniach i celach jednostki odnoszących się do aspektu 
środowiskowego, natomiast 10% jednostek wspomina tylko o działa-
niach neutralizujących wpływ wytwarzanych produktów na środowisko. 
Połowa badanych podmiotów rozgranicza działania w kwestii środowi-
skowej dotyczące produkowanych pojazdów oraz funkcjonowania fabryk. 
90% informacji środowiskowych zawartych przez przedsiębiorstwa branży 
motoryzacyjnej w strategii dotyczą ograniczania emisji zanieczyszczeń, 
60% wykazuje konieczność ograniczania zużycia paliw kopalnianych 
i poszukiwania alternatywnych źródeł energii, 30% wspomina o proble-
mie gospodarowania odpadami.

Aspekty środowiskowe uwzględniane w raportach rocznych przedsię-
biorstw branży motoryzacyjnej różnią się formą prezentacji. Brakuje porów-
nywalności zawartych informacji środowiskowych pomiędzy raportami. 
Wynika to zarówno z dobrowolności umieszczania tego typu informacji, 
różnych wymogów dotyczących raportowania na poszczególnych kon-
tynentach oraz różnej formy samego raportu rocznego. Przedsiębiorstwa 
często odwołują się do sprawozdań środowiskowych, zrównoważonego 
rozwoju lub innych, które zawierają więcej informacji na temat kwestii 
środowiskowych.

Zakończenie
Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz 

postępującą degradację środowiska naturalnego wynikającą z działalno-
ści człowieka przedsiębiorstwa przez podejmowane działania zwracają 
coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe. Jednym z przejawów tego 



82 Anna Balicka

zachowania są informacje ekologiczne uwzględniane w sprawozdawczości 
przedsiębiorstwa.

Wymienić można wiele korzyści, które może osiągnąć przedsiębiorstwo 
odpowiedzialne środowiskowo, a mianowicie [Olszewska, Kubicka, 2011, 
s. 54]:

– ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz kosztów produkcji,
– możliwość zarządzania interesariuszami i zwiększanie wartości 

firmy,
– rosnąca liczba klientów zainteresowanych ekologicznymi produk-

tami i usługami,
– tworzenie kluczowych wartości, takich jak reputacja i wyższy prestiż 

organizacji, które mogą się przełożyć się na zwiększoną sprzedaż 
i zyski, a nawet zwiększanie udziału w rynku,

– innowacyjność ekologiczna, innowacje procesowe i operacyjne,
– tworzenie nowego rodzaju relacji z klientem, bazujących na zaanga-

żowaniu i zaufaniu.
Jednostki organizacyjne są tego świadome, dlatego w swoim strate-

giach umieszczają choćby krótką informację na temat odpowiedzialności 
za środowisko.
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano rozważania na temat znaczenia aspektu środo-

wiskowego w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Głównym celem 
artykułu jest wskazanie aspektu środowiskowego w strategiach przedsiębiorstw 
branży motoryzacyjnej przy uwzględnieniu koncepcji ekologicznej odpowie-
dzialności biznesu opartej na kryteriach środowiskowych. Została przedstawiona 
istota ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano rolę ekologicznej 
odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzono 
analizę informacji zawartych w raportach rocznych przedsiębiorstw branży 
motoryzacyjnej dotyczących strategii podmiotów i zidentyfikowano w nich aspekt 
środowiskowy.

Słowa kluczowe
ekologiczna odpowiedzialność biznesu, środowisko, wartość przedsiębiorstwa, 
branża motoryzacyjna

The environmental aspect in the strategy in the automotive industry 
(Summary)

The article discusses the importance of the environmental aspect in the auto-
motive industry strategy. The main aim of the paper is to identify the environ-
mental aspect of automotive industry strategies taking into account the concept 
of environmentally responsible business environmental responsibility. The essence 
of ecological business responsibility has been presented. Indicated the role of eco-
logical responsibility of the business in the enterprise. An analysis of the infor-
mation contained in the automotive industry annual reports on entity strategies 
and the environmental aspect was identified.

Keywords
ecological corporate social responsibility, environment, enterprise value, auto-
motive industry


