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Abstrakt 
Rastúce povedomie o preukázateľných súvislostiach medzi systémami environmentálneho 

manažérstva a kvalitou dodávateľsko-odberateľského reťazca sa stále dôraznejšie premieta do 

proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho manažérstva aj v podmienkach Slovenska.  Autori 

v príspevku skúmajú dopad proaktívnej podnikovej stratégie na ekonomicko-environmentálnu 

výkonnosť a rozvojovú udržateľnosť podľa výsledkov zahraničných výskumov. 

Proaktívne podnikové stratégie environmentálneho manažérstva vedú k vyšším investíciám do 

tvorby a ochrany životného prostredia, ako interných, tak externých v spolupráci s dodávateľmi a 

odberateľmi. Autori sa vo svojich relevantných štúdiách domnievajú, že investície do tvorby a  

ochrany životného prostredia pôsobia ako sprostredkujúce premenné medzi proaktívnou podnikovou 

stratégiou environmentálneho manažérstva a tvorbou a ochranou životného prostredia. Výsledky 

výskumov ukazujú, že tlak zákazníkov a organizačné záväzky podniku majú pozitívny vplyv na 

rozsah, v ktorom podniky prijímajú proaktívnu podnikovú environmentálnu manažérsku stratégiu pre 

zvyšovanie výkonnosti a zabezpečenie udržateľnosti produkcie 
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Úvod 
Zvyšovanie povedomia o problémoch v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia - 

vyčerpávanie prírodných zdrojov, zmena klímy atď., vytvára nové konkurenčné prostredie pre 

podniky, ktoré sú nútené zahrnúť do podnikovej agendy aj otázky ochrany a skvalitňovania životného 

prostredia (Vachon – Klassen, 2007).  

Zúčastnené strany, vláda a ďalšie regulačné sily majú podstatný vplyv na podniky aj tým, že je od 

podnikov žiadané, aby boli v súlade s predpismi a znižovali záťaž na životné prostredie. Ak by tieto 

podmienky neboli dodržané, podniky by boli nútené konkurenčný trh opustiť (Walker – Di Sisto – 

McBain, 2008).  

V súlade s rastúcim významom tohto problému je motivácia v rámci dlhodobej udržateľnosti 

podniku dôležitým faktorom. Tlaky od "zelených" spotrebiteľov, dodávateľov a ďalších 

zainteresovaných strán vedú podniky k tomu, aby boli viac šetrné k životnému prostrediu a prijímali 

aktívnejšie stratégie v oblasti životného prostredia, smerujúce nad rámec právnych predpisov. Okrem 

vonkajších tlakov aj vnútorné mechanizmy podporujú proces prijatia proaktívnej podnikovej stratégie 

a to nielen v rámci zlepšovania ich vplyvu na životné prostredie, ale aj na získanie a udržanie 

konkurenčnej výhody.  

Hlavným motívom prijatia proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho manažérstva je 

dosiahnuť znížený negatívny dopad na životné prostredie, ale aj napriek tomu stále existujú 

protichodné závery o tom, či je pritom skutočne dosiahnutá aj zvýšená výkonnosť podniku (Lee – 

Rhee,  2007).  

Jedným z možných vysvetlení môžu byť zásadné sprostredkujúce premenné vo vzťahu: životné 

prostredie – investície. Spôsob zavádzania proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho 

manažérstva predstavuje jej premietnutie do jednotlivých opatrení prostredníctvom investícií do 

tvorby a ochrany životného prostredia. Napriek tomu, výskumy, ktoré skúmajú vzťah medzi 

environmentálnym manažérstvom a realizáciou investícií naznačujú, že aj keď sú podniky stále 

aktívnejšie, pokiaľ ide o ich environmentálnu politiku a stratégiu, podnikové povedomie nemusí vždy 

viesť k investíciám z hľadiska času a peňazí (Arago´n – Correa – Sharma, 2003).  
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V tejto prípadovej štúdií, vystupujú za sprostredkovateľa environmentálnych investícií podniky v 

spolupráci s externými stranami ako sú dodávatelia (externé investície). Proaktívne podnikové 

stratégie sú komplexnejšie a sociálno-zložitejšie procesy, ktoré si vyžadujú investície v oblasti 

integrácie dodávateľov (Klassen – Vachon, 2003). 

Vzhľadom k tomu, environmentálne vhodní dodávatelia majú priamy vplyv na podniky nakupujúce 

ich produkty. Je potrebné zabezpečenie rovnakej úrovne povedomia o environmentálnom manažérstve 

a konzistentnosti poznatkov a schopností v oblasti životného prostredia a preto proaktívne podniky 

investujú do svojich dodávateľov a odberateľov k zlepšeniu ich vlastnej environmentálnej výkonnosti. 

 

1 Proaktívna podniková stratégia a vplyv na životné prostredie  
Stratégie na ochranu životného prostredia sa premietajú do konkrétnych cieľov, plánov a 

mechanizmov, ktoré určujú citlivosť podnikov k environmentálnej problematike. Podniky pritom 

v reakcii na environmentálne problémy majú viac strategických možností a sú často stavané pred 

otázku, ako optimálne riadiť aktivity tak, aby sa minimalizoval dopad bežnej prevádzky na zložky 

životného prostredia a aby sa minimalizovali environmentálne riziká vyplývajúce z nepredvídaných a 

havarijných situácií. Mnohé z nich to riešia investovaním do opatrení čiastočne zlepšujúcich životné 

prostredie, najmä do tých, na ktoré je najväčší tlak zo strany štátnej správy alebo verejnosti (Hodolič 

– Stevič – Budak – Antic – Majerník – Chovancová, 2009) 
Podnik sa musí snažiť obrátiť tento tlak vo svoj prospech a chápať tvorbu a ochranu životného 

prostredia ako faktor ďalšieho rastu a udržateľnosti rozvoja podniku a nie ako faktor zvyšujúci 

náklady a tým obmedzujúci rast. Otázky ochrany životného prostredia už nemajú iba prevádzkový ale 

i strategický význam. Podniky, ktoré prijímajú proaktívnu stratégiu environmentálneho manažérstva 

musia byť schopné predvídať, sú motivované novými príležitosťami, predvídaním obáv verejnosti, 

dobrovoľnosťou otázok životného prostredia a ich integráciou v rámci všetkých funkčných oblastí 

a procesov podniku. 

 
Obr. 1. Vývoj strategického správania podnikov k udržateľnej produkcii v čase 

 
Proaktívna podniková stratégia environmentálneho manažérstva je často spájaná s vyššou 

environmentálnou výkonnosťou podniku. Stále viac podnikov sa presúva do aktívnej starostlivosti o 

životné prostredie prostredníctvom strategických zdrojov, čím sa snaží hľadať konkurenčnú výhodu 

a zabezpečovať udržateľnosť svojej produkcie na globalizovaných trhoch, obr. 1. 
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1.1 Interné a externé environmentálne investície  
Environmentálne podnikové investície môžeme definovať, ako kombináciu interných investícii - 

vnútorné investície do oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ekodizajnu, environmentálne 

vhodnej výroby a logistiky podniku a externé investície - investície v rámci spolupráce s dodávateľmi 

a odberateľmi v týchto oblastiach. Ak má podnik rozsiahlu proaktívnu stratégiu environmentálneho 

manažérstva, potom by bolo vhodné investovať do strategických oblastí, ako sú dlhodobo udržateľné 

podnikové produkty a postupy, ktoré idú nad rámec bežných zaužívaných pravidiel a techník 

prevencie pred znečisťovaním zložiek životného prostredia.  

Vychádzajúc z toho môžeme tvrdiť, že pri rozhodovaní o investíciách do tvorby a ochrany 

životného prostredia a to, špecifických interných podnikových investícii, ale aj externých investícii, je 

potrebné brať ohľad na všetky strany v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Takéto investície 

s dodávateľmi a odberateľmi môžu mať formu spoločných riešení environmentálnych problémov, 

zdieľanie informácii, ktorými sa ustanovujú spoločné ciele, personálne zabezpečenia a zdieľanie a 

vyhodnocovanie dodávateľov a odberateľov (Vachon – Klassen, 2006).  

Vzhľadom k tomu, že environmentálne orientovaní dodávatelia majú priamy vplyv na podniky, 

ktoré nakupujú ich produkty je veľmi dôležité, aby bola zabezpečená rovnaká úroveň  

environmentálneho povedomia o životnom prostredí a dôslednosť v oblasti skvalitňovania a ochrany 

životného prostredia. Tieto investície môžu byť tiež považované za prvok ďalšieho vývoja dodávateľa. 

Medzi najčastejšie spôsoby rozvoja dodávateľa patria priame investície, ktoré sa týkajú aj zákazníkov, 

ktorí navštívia závody dodávateľov a hodnotia ich výkonnosť. Empirické dôkazy naznačujú, že vývoj 

dodávateľov má pozitívny vplyv na produkt ako aj na kupujúceho. V prípade investícií v súvislosti s 

environmentálnym manažérstvom, investovanie času a prostriedkov do dodávateľov pravdepodobne 

vyústi do viac environmentálne vhodných produktov a zvýšenia environmetálneho povedomia u 

dodávateľov, čo následne zvyšuje kúpnu silu podniku aj vo vzťahu k životnému prostrediu (Carr – 

Kaynak, 2007). 

Niektoré štúdie tiež naznačujú spojenie medzi internými a externými investíciami, nakoľko 

spolupráca environmentálnych aktivít s dodávateľmi nevedie priamo pri nákupoch podniku k 

prevencii znečisťovania. 

V tejto štúdii  je podstatné, aby pre tieto dva typy rôznych, ale navzájom súvisiacich investícii, boli 

zhodnotené vzájomné vzťahy a ich vyústenie do implementácie proaktívnej environmentálnej 

stratégie. 
  

1.2 Teórie proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva 
Z pohľadu inštitucionálnej a evolučnej teórie založenej na environmentálnom manažérstve, mnoho 

štúdii uvádza, že podniky budú pravdepodobne postupne rozširovať rozsah svojho rozhodovania v 

oblasti ochrany životného prostredia a prehlbovať povedomie o environmentálne vhodných 

produktoch a mnoho podnikov bude v tejto oblasti stále viac aktívnejších (Lee – Rhee, 2007).  

Je pritom jasné, že nie každá organizácia má rovnakú úroveň aktívneho konania v oblasti 

environmentálneho manažérstva, a to aj v rovnakom odvetví. Existujú rôzne inštitucionálne tlaky 

prichádzajúce od rôznych zainteresovaných strán, ktoré majú vplyv na podniky v oblasti 

environmentálnych postupov a na vzťahy medzi prijatými podnikovými postupmi a výkonnosťou.  

Autori  v ďalšej štúdii rozdelili zainteresované strany do štyroch kategórií: regulačné, organizačné, 

zúčastnené strany podniku a médiá. Tvrdia, že proaktívne podniky by mohli byť lídrami v konaní 

o otázkach tvorby a ochrany životného prostredia. Regulačné zainteresované strany pritom nemusia 

byť rovnako dôležité.  Môže byť tiež pravdepodobné, že vplyv regulačného procesu v niektorých 

prípadoch znižuje vnímané tlaky spojené s inou skupinou zainteresovaných strán. Okrem toho, môžu 

byť regulačné sily dôvodom na vysvetlenie rozdielov medzi podnikmi pôsobiacimi v rovnakom 

odvetví, pričom obvykle, všetci musia byť v súlade s rovnakými pravidlami. Preto na druhej strane, 

organizačne zúčastnené strany, vrátane zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a akcionárov, majú 

pravdepodobne väčší vplyv na proaktívnu stratégiu environmentálneho manažérstva podnikov (Walker 

– Di Sisto – McBain, 2008). 

Ďalšia štúdia sa zameriava na súvislosti dodávateľského reťazca - dodávatelia a zákazníci sú 

najviac relevantné zainteresované strany. Z týchto dvoch, najsilnejšou zúčastnenou stranou sú 

zákazníci. Dodávatelia sú menej pravdepodobní pri vyvíjaní tlaku na požiadavky svojich zákazníkov, 

obvykle iba v prípade, že sú oveľa väčší, než sú podniky. Na základe toho sme analýzu vplyvu tlaku 
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zákazníkov určili ako externý determinant proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva zo 

strany podnikov. Avšak, nie len vonkajšie tlaky podporujú prijatie proaktívne stratégie v oblasti 

životného prostredia. Na základe prístupu podniku, ako uvádza literatúra, aj interné zdroje, 

kompetencie a schopnosti podniku pomáhajú vysvetliť rozdiely v environmentálnych stratégiách a 

výkonnosti podniku (Lee – Rhee, 2007).  

Podniky využívajúce proaktívnu environmentálnu stratégiu, pri vysokej angažovanosti manažérov 

interpretujú svoje environmentálne problémy ako príležitostí. V tejto štúdii však nebudeme brať do 

úvahy iba záväzok vrcholového manažmentu, ale aj zapojenie zamestnancov, ktorí sú tiež 

identifikovaní ako dôležitý organizačne zainteresovaný subjekt ovplyvňujúci environmentálne 

stratégie. Môžeme tvrdiť, že organizačný záväzok je silný interný faktor, umožňujúci implementáciu 

proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva podniku.  Preto sa snažíme posúdiť dva hlavné 

faktory proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva: tlak zákazníkov, ako najviac vplyvný 

determinant a organizačný záväzok, ako najdôležitejší determinant.  

 

1.2.1 Tlak zákazníkov  
Z hľadiska ovplyvňovania podnikovej environmentálnej stratégie, zákazníci predstavujú významný 

podiel vplyvu bez ohľadu na ich relatívnu veľkosť a silu. Zákazníci sú vnímaní, ako jeden zo zdrojov 

mimoregulačného tlaku environmentálneho manažérstva v mnohých priemyselných odvetviach a sú 

stále náročnejší, preto výrobcovia musia minimalizovať negatívny dopad svojich produktov a činnosti 

na prírodné prostredie (Klassen, 2001).  

Jedným z najvýznamnejších vplyvov, ktoré nútia podniky riešiť problematiku ochrany životného 

prostredia je vznik "zeleného spotrebiteľa". Avšak, to nie je len koncový zákazník, ktorý prichádza so 

znepokojením ohľadom životného prostredia, ale aj priemyselní (business-to-business) zákazníci, ktorí 

požadujú, aby tovary a dodávky, ktoré kupujú boli šetrné k životnému prostrediu tým, že požiadajú o 

podrobnejšie informácie o použitých postupoch a produktoch od dodávateľov. 

Autori predpokladajú, že tlak zákazníkov je hlavným rozhodujúcim faktorom, pri plánovaní 

stratégií. Inými slovami, vychádzajúc z tlaku zákazníkov môžeme definovať rozsah stratégie 

environmentálneho manažérstva. Mnohí autori zdôrazňujú, že tlak zákazníkov je spojený s viacerými 

proaktívnymi stratégiami environmentálneho manažérstva (Gonza´lez-Benito, J. - Gonza´lez-

Benito, Ó., 2006).  

Vo väčšine týchto štúdií je tlak zákazníkov definovaný viac ako tlak priemyselných odberateľov 

než tlak koncových zákazníkov (spotrebiteľov), pričom niektoré štúdie nerozlišujú tieto dva pojmy. 

Kombinácia týchto dvoch skupín vedie k modelu, kde sú hodnotené priame a nepriame vplyvy tlaku 

zákazníkov na investície do životného prostredia. Literatúra poskytuje silný dôkaz, že tlak zákazníkov 

vedie k väčším investíciám do tvorby a ochrany životného prostredia.  Môžeme pritom pozorovať 

priamy alebo nepriamy účinok tlaku zákazníkov. Nepriamy účinok môže byť pozorovaný, ak tlak 

zákazníkov vedie k prijatiu aktívnej podnikovej environmentálnej stratégie, čo uľahčuje ďalšie 

investície v oblasti životného prostredia. Inými slovami, tlak zákazník "nariadil", a má za následok 

prijatie proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho manažérstva (aj keď v reakcii na 

vonkajšie faktory).  

Na druhej strane, tlak zákazníkov môže tiež spôsobiť vyššie investície samo o sebe ako okamžitú 

reakciu na požiadavky zákazníka. Ten by však predstavoval priamy účinok, čo svedčí už o reaktívnom 

prístupe. V tejto situácii, tlak zákazníkov nie je prijatý v proaktívnej podnikovej stratégii 

environmentálneho manažérstva a investície sú vytvorené z nutnosti a nie z "presvedčenia". 

Porovnanie týchto priamych a nepriamych účinkov by nás informovalo o relatívnom význame 

formulovania a prijatia proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva a vytvárania 

environmentálnych investícii. 

 

1.2.2 Organizačný záväzok podniku  
Organizačné schopnosti a aktivity hrajú významnú úlohu v stratégiách environmentálneho 

manažérstva podnikov a manažérstve dopadov ich činnosti na životné prostredie. Tieto schopnosti 

zahŕňajú interné, externé organizačné zdroje a funkčné kompetencie získané v rámci podniku.  

Lee a Klassen (2008) uvádzajú, že podniky, ktoré majú lepšie organizačné schopnosti a 

vačšie prostriedky, môžu ľahšie prijať proaktívne metódy environmentálneho manažérstva. 
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Organizačný záväzok môžeme definovať ako zámer a ochotu manažérov a zamestnancov v 

podniku, ktorí sa zapoja do stratégie environmentálneho manažérstva s cieľom znížiť negatívne 

dopady na životné prostredie.  

Bowen et al. (2001) určil organizačný záväzok ako jedno z možných vysvetlení rôznych 

environmentálnych stratégií podnikov, ktoré pôsobia v rovnakom odbore. Organizačný záväzok je 

zvyčajne považovaný za postoj a vnímanie vrcholového manažmentu smerom k starostlivosti o 

životné prostredie (Arago´n-Correa – Sharma, 2003). 

Existujú však argumenty, ktoré vysvetľujú spojenie medzi podporou, zapojením vrcholového 

manažmentu a vývojom proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho manažérstva, ako: 

 požadované zdroje pre vykonávanie environmentálnych postupov sú ľahšie dostupné v 

prípade, že za prostriedky podporujúce plány je zodpovedná kompetentná osoba  

 spolupráca a koordinácia jednotlivých podnikových oddelení o otázkach ochrany životného 

prostredia je jednoduchšia, ak sú takéto iniciatívy schválené z vyšších úrovní podniku.  

Avšak, je potrebné poznamenať, že okrem záväzku vrcholového manažmentu je potrebné aj prijatie 

proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho manažérstva všetkými členmi podniku ako celku. 

Proaktívna stratégia environmentálneho manažérstva má inovatívny charakter a môže vyžadovať 

zmeny v organizačnej kultúre a zapojenie všetkých členov organizácie.  

Daily a Huang (2001) tiež analyzovali tento problém z hľadiska inovácií a uvádzajú, že vedenie 

a zamestnanci sú základným prvkom prijatia a vykonávania inovácií v organizácii – a to najmä 

proaktívnych environmentálnych systémov. Okrem záväzku vrcholového manažmentu, riadenie 

nižších úrovní a zapojenie zamestnancov je dôležité pre úspešnú implementáciu environmentálnych 

postupov v rámci akčných plánov a stratégii 

 

2 Environmentálne inovácie ako prepojenie environmetálnej stratégie a výkonnosti 

podniku  
Investície podnikov do ochrany životného prostredia majú pozitívny vplyv na životné prostredie 

ako také a sú pozitívne ovplyvnené tlakom zákazníkov a proaktívnou stratégiou environmentálneho 

manažérstva. Proaktívna stratégia životného prostredia, je naopak, tiež ovplyvnená tlakom zákazníkov 

a organizačným záväzkom podniku. 

Analýzy autorov naznačujú, že vzťah medzi proaktívnou podnikovou stratégiou environmentálneho 

manažérstva a ochranou životného prostredia je skutočne sprostredkovaný zmeneným správaním 

podniku v podobe investícií.  

Výsledky tiež naznačujú, že existujú dva typy ciest smerujúcich od tlaku zákazníkov ako stimulu 

pre investície na ochranu životného prostredia k organizačným reakciám podniku. Môže ísť o cestu 

reaktívnu, kde tlak zákazníkov priamo ovplyvňuje environmentálne investície, bez toho aby to 

ovplyvnilo proaktívne stratégie environmentálneho manažérstva. Manažéri vnímajú vyvíjaný tlak 

zákazníkov, a sú v súlade s týmito tlakmi tým, že určité činnosti realizujú interne alebo externe v 

spolupráci s dodávateľmi. Po druhé, existuje aktívna trasa, kde tlak zákazníkov je jedným z podnetov 

vytvorenia proaktívnej podnikovej stratégie environmentálneho manažérstva, ktorý následne 

ovplyvňuje investície do ochrany životného prostredia. Táto druhá cesta nie je len reakciou, ale aj 

odpoveďou v podobe záväzku podniku. Mnoho štúdii sa venovalo tomu, ako rozlíšiť medzi nasadením 

a dodržiavaním požiadaviek podniku, dve formy "úspešných" výsledkov. Záväzok nastane, ak cieľ 

súhlasí s interným prostredím podniku a je pravdepodobné, že organizácia chce preukázať iniciatívu, 

neobvyklé úsilie a vytrvalosť za účelom uspokojovania podnikových potrieb, ako aj požiadaviek 

zákazníkov (Majerník – Szaryszová – Štofová, 2013). 

Zákazníci, ktorí sa snažia ovplyvňovať svojho dodávateľa k environmentálnym investíciám by mali 

posúdiť úroveň organizačnej angažovanosti dodávateľov, tak, aby bolo zaistené úsilie o znižovanie 

negatívnych dopadov ich činnosti na životné prostredie, skôr než dodržiavanie ich vlastného 

environmentálneho správania.  

Ďalší stimul pre proaktívnu stratégiu environmentálneho manažérstva je organizačný záväzok. 

Spolu s tlakom zákazníkov ide o vysvetlenie, podstatnej časti odchýlok v aktívnom konaní, ktorá je v 

súlade s tvrdeniami v tejto štúdii, že tieto faktory sú hlavnými predchodcami aktívneho konania 

smerom k dlhodobej udržateľnosti podniku. Organizačný záväzok má vlastne väčší vplyv ako rovnako 

dôležitý tlak zákazníkov pri vysvetľovaní proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva. Je 
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logické, že organizačný záväzok má väčší vplyv než tlak zákazníkov, nakoľko bez organizačného 

záväzku možno len ťažko realizovať praktívnu stratégiu environmentálneho manažérstva. 

Inými slovami, znižovanie negatívneho vplyvu podnikových činností na životné prostredie je v 

prvom rade koordinované investíciami do interných opatrení, ktoré sú šetrnejšie k životnému 

prostrediu v rámci plánovania výroby a procesov, výroby a súvisiacich logistických procesov. Napriek 

tomu, externé investície v podobe spoločného úsilia s dodávateľmi v tomto smere sú tiež významné, 

ale relatívna váha tohto faktora je nižšia. 

 

Diskusia a záver 
V predkladanej štúdii sme sa zamerali na východiská a dôsledky proaktívnej podnikovej stratégie 

environmentálneho manažérstva. Skôr než sme naznačili priamu súvislosť medzi proaktívnou 

stratégiou a ochranou životného prostredia, rôzne pohľady a výskumy autorov potvrdili, že investície 

do tvorby a ochrany životného prostredia predstavujú kompromis medzi aktívnou environmentálnou 

stratégiou podniku a jeho vplyvom na životné prostredie, na základe ktorého podnik zvažuje investície 

do ochrany životného prostredia. Analyzovali sme nezrovnalosti z minulých výskumov v rámci 

aktívneho konania podniku v oblasti vplyvu na životné prostredie. Výsledky štúdie naznačujú, že 

rozvoj proaktívnej stratégie environmentálneho manažérstva a investícii v oblasti ochrany životného 

prostredia sa oplatí, či už ide o interné alebo externé investície. Okrem toho, môžeme zdôrazniť 

preukázateľný význam organizačného úsilia a tlaku zákazníkov na prijatie aktívnej stratégie 

environmentálneho manažérstva. Organizačný záväzok podniku významne prispieva ku aktívnemu 

konaniu, ktoré je v súlade s očakávaniami zákazníkov. V prípade neexistencie organizačného záväzku 

by sa ťažko dala očakávať úspešná proaktívna stratégia, ktorá zo svojej podstaty vyžaduje také 

podnikové aktivity, ktoré sú nad rámec určitých regulačných vládnych predpisov resp. legislatívy. 

Výsledky zdôrazňujú niektoré dôležité manažérske dôsledky. Po prvé, by podniky mali mať na 

pamäti, že len formulovanie aktívnej stratégie nie je dostatočné pri dosahovaní vyššieho výkonu, ak 

nie je jasne podporované skutočnými investíciami do životného prostredia. Štúdie tiež ukazujú, že aj 

keď interné investície majú väčší vplyv na životné prostredie ako externé investície, vplyv externých 

investícií nie je zanedbateľný. Najmä podniky, ktoré zadávajú veľkú časť ich výroby ďalším 

podnikom, by nemali podceňovať ,,prínos“ dodávateľov, ktorí môžu pôsobiť aj na ich celkové vplyvy 

na životné prostredie. Snahou je zapojiť dodávateľov do svojej podnikovej stratégie, pri stanovení 

environmentálnych cieľov, zdieľaní personálu a vybavení týkajúcich sa ochrany životného prostredia a 

zriadenia spoločných programov environmentálneho manažérstva. Za druhé, manažéri si musia byť 

vedomí, že bez organizačného záväzku podniku, nie je možné realizovať úspešnú proaktívnu stratégiu. 

Za účelom podpory organizačného záväzku podniku je potrebné tiež zvážiť funkčnú spoluprácu medzi 

oddeleniami v podniku a realizovať školenia pre zamestnancov v oblasti tvorby ochrany 

a skvalitňovania životného prostredia.  

Ďalšie štúdie môžu skúmať bližšie vzájomné vzťahy medzi internými a externými investíciami, a 

tiež identifikovať ďalšie faktory týkajúce sa dodávateľsko-odberateľského reťazca, teda dopad a 

rozsah outsourcingu. 
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