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Streszczenie: Rosnące potrzeby społeczne i ekologiczne społeczeństwa oraz nasilająca się konkurencja 
w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa sprawiają, że wiele podmiotów poszukuje nowych 
rozwiązań w celu sprostania tym wymaganiom. Środowisko naturalne jest celem nie tylko pozyskiwania 
źródeł zasobów, ale powinno być przedmiotem poszanowania i zachowania jego walorów dla przyszłych 
pokoleń. Pozytywny stosunek przedsiębiorstwa do środowiska może być wyrażony poprzez 
innowacyjność ekologiczną, która przyczynia się do poprawy jego potencjału konkurencyjnego.  
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Wstęp 

 

Sukces firmy na konkurencyjnym rynku zależy od jej zdolności 
dostosowywania się do ciągłych zmian w otoczeniu. W takiej sytuacji 
przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia 
zachodzące w otoczeniu, może upaść. Aspekt ekologiczny w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa w ostatnim czasie staje się jednym z kluczowych czynników jego 
sukcesu, który wpływa na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Stanowić on 
może zatem źródło budowy potencjału ekoinnowacyjnego i tym samym przyczyniać 
się do przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Nieustannie pojawiają się nowe 
techniki i technologie, a konkurencja stale się nasila, dlatego osiąganie przewagi 
konkurencyjnej może być realizowane z wykorzystaniem innowacyjności, w tym 
ekologicznej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości osiągania przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez budowę potencjału ekoinnowacyjnego. 

1. Pojęcie konkurencyjności 

 

Pojęcie konkurencyjności ma wielowymiarowy charakter, dlatego w literaturze 
przedmiotu występuje wiele różnic w definiowaniu tego zjawiska. W publikacjach 

ekonomicznych dominuje określenie konkurencyjności jako zdolności do osiągania 
sukcesu w gospodarce rywalizacji. W ujęciu makroekonomicznym pojecie 
konkurencyjności utożsamiane jest z syntetyczną definicją stosowaną w dokumentach 
OECD

354
. „Konkurencyjność to stopień, w jakim kraj, w warunkach swobodnego 

handlu i wolnego rynku, może wytwarzać dobra i usługi zdające egzamin na rynkach 
międzynarodowych, przy jednoczesnym zapewnieniu realnego wzrostu dochodów 
ludności w długim okresie355

. W ujęciu mikroekonomicznym jest to zdolność do 
                                                           
354 OECD, Industrial structure statistics, Paris 1996, s. 17-19. 
355  Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 48. 
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uzyskiwania przez przedsiębiorstwo określonych rezultatów w zestawieniu z innymi 

podmiotami gospodarczymi, działającymi na lokalnym rynku.
356

 

Punktem wyjścia wszelkich zachowań i działań świadomie podejmowanych 

przez przedsiębiorstwo powinny być potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów, 

jak też stopień ich zaspokajania przez konkurentów. To właśnie te informacje winny 

stanowić podstawową przesłankę determinującą decyzje, które regulują działalność w 

dwóch podstawowych obszarach aktywności przedsiębiorstwa na drodze do 

osiągnięcia przez nie sukcesu. Pierwszy obszar sprowadza się do budowania i 

przebudowywania potencjału konkurencyjności, rozumianego jako całokształt 

zasobów o charakterze zarówno materialnym, jak i niematerialnym. Musi on być tak 

kształtowany, aby stworzyć jak najlepsze wewnątrzorganizacyjne warunki do 

podejmowania przez przedsiębiorstwo efektywnych i skutecznych działań w ramach 

drugiego obszaru, mającego na celu kreowanie oraz stosowanie instrumentów 

konkurowania.  

Potencjał konkurencyjności stanowi bezpośrednie źródło zdobywania przez 

przedsiębiorstwo wewnętrznej przewagi konkurencyjnej, stanowiącej zbiór atutów, 

które będąc w jego dyspozycji, umożliwiają efektywne generowanie skutecznych 

instrumentów konkurowania. Atuty te są tym bardziej wartościowe, im istotniej 

odbiegają od rozwiązań znanych przez konkurentów. Według M.E. Portera 

przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do 

bycia innowacyjnym, do ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki 
temu odpowiedniej efektywności

357
. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tu prowadzona 

przez przedsiębiorstwo działalność innowacyjna, umożliwiająca kreowanie 

odmiennych i lepszych zasobów oraz ich konfiguracji.  

 

2. Pojęcie ekoinnowacji i (eko)innowacyjności  
 

W ostatnich czasach coraz istotniejszym warunkiem konkurencyjności 

gospodarki jest innowacyjność przedsiębiorstw, która stanowi szansę ich rozwoju. 

Zmiany, jakie się dokonują w dobie globalizacji, sprawiają, że organizacje zostają 

zmuszone do formułowania nowych strategii opartych często wyłącznie na 

innowacyjności. Nowoczesne podejście do zarządzania jest obecnie kluczowym 

czynnikiem sukcesu firm dla osiągnięcia długofalowych celów. Przedsiębiorstwa 

poszukujące bardziej zaawansowanych i efektywnych rozwiązań będą w stanie 

utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w burzliwym otoczeniu.  

Innowacyjność organizacji można określić jako jej zdolność do poszukiwania i 

komercyjnego wykorzystania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych 

koncepcji, pomysłów lub wynalazków, prowadzących do wzrostu poziomu 

nowoczesności i wzmacniania pozycji konkurencyjnej
358

. Innowacyjność według 

                                                           
356 M. Sipa, Innowacje a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe, 

Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 301. 
357 M.E. Porter, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 192; A.L. Platonoff, D. 

Małaszewicz, S. Sysko-Romańczuk, Innowacyjność polskich firm, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-

biorstwa” 2006, nr 1 (672), s. 51. 
358 E. Stawasz, Charakterystyka i potrzeby firm wysoko innowacyjnych z sektora MŚP w regionie 
łódzkim, [w:] L. Lewandowska (red.), Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach 

międzynarodowych, PTE, Oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 43-44. 
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Reinmoelera i Baardwijka definiowana jest jako zdolność do samoodnawiania się 

organizacji, jako przejaw jej elastyczności
359

. Definicja innowacyjności według 

OECD oznacza całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, 

finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu 

prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają 

charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do 

wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność 

badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem 

konkretnej innowacji
360

. 

Innowacyjność organizacji według A. Chodyńskiego można określić jako 

strategiczną kompetencję do kreowania lub/i wprowadzania innowacji oraz 

zarządzania innowacjami w ramach rozwoju tych organizacji, dla tworzenia wartości 

na rzecz wszystkich interesariuszy, w tym w szczególności dla klientów. 

Ekologiczność z kolei stanowi przejaw innowacyjności w oparciu o czynnik 

ekologiczny.
361

 Rosnąca rola czynnika ekologicznego sprawia, że przedsiębiorstwa 

coraz częściej opierają swoje strategie już nie tylko na strategiach pro aktywnych, ale 

opartych wyłącznie na innowacyjności ekologicznej. Innowacyjność ekologiczna jest 

najwyższym poziomem realizacji strategii proaktywnych
362

. 

Innowacyjność ekologiczna może budować wartość dla przedsiębiorstwa i w 

ramach łańcucha wartości może przybierać różne warianty, takie jak: 

- radykalny, związany z dezintegracją łańcucha wartości, 

- umiarkowany, związany z integracją firm, poprzez lepsze wykorzystanie 

kompetencji tkwiących w istniejących łańcuchach wartości, np. w oparciu o 

wyznawane wartości ekologiczne
363

. 

Innowacyjność ekologiczna jest jednym z elementów realizacji założeń 

zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwo w oparciu o następujące 

zagadnienia:  

- wpływ trendów technologicznych na zagadnienia ochrony środowiska,  

- określenie możliwości do zastosowania innowacji technologicznych wobec zmian 

globalnych,  

- innowacje i dyfuzja technologii związana ze zrównoważonym rozwojem wobec 

internacjonalizacji rynku technologii
364

, 

- problemy dyfuzji innowacji na rynku światowym
365

. 

                                                           
359 P. Reinmoller, N. Baardwijk, The link between diversity and resilience, „MIT Sloan Management 

Review” 2005, Vol. 46/4, s. 60-66. 
360 OECD, Podręcznik Oslo, Wydanie polskie, Warszawa 2008. 
361 A. Chodyński, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 128-129. 
362 A. Chodyński, Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 

2009, nr 2, s. 34-37. 
363 A. Chodyński, Marketingowy aspekt jakości ekologicznej w zarządzaniu rozwojem organizacji, 

„Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 2, s. 41. 
364 B.R. Guile, H. Brook, Technology and global industry, National Academy Press, Washington D.C 

1987. 
365 N. Nakinovic, Dynamics and replacement of US transport infrastructure, [w:] J.H. Ausbel. R. 

Herman, Cities and their vital systems: infrastructure past, present and future, National Academy Press, 

Washington D.C. 1988. 
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Problematyka innowacji znajduje wiele miejsca w literaturze przedmiotu. 

Początek procesu kreowania pojęcia „ekoinowacja” zawdzięczamy działalności 
Światowej Rady Biznesu dla Zrównoważonego Rozwoju na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Pojęcie ekoinnowacji zostało wprowadzone po raz 

pierwszy przez Fusslera i Jamesa w 1996 r. Ekoinnowację można zatem definiować 
jako innowację służąca do mierzenia, zapobiegania, ograniczenia, minimalizowania i 

poprawy zniszczeń środowiskowych wody, powietrza, gleby, zasobów naturalnych, 
odnosi się do problemów związanych z hałasem i ekosystemami. Innowacja ta 
obejmuje redukcję gazów cieplarnianych oraz tak zwaną innowację energetyczną 
dotyczącą wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii366

. Ekoinnowacja 

to innowacja, która poprawia efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w 
gospodarce, zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko lub 
wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe367

. Ekoinnowacje zatem 

jako jedyne spośród pozostałych pojęć kładą nacisk na zmniejszenie wywieranego 
wpływu nowych rozwiązań na społeczności ludzkie, co w przypadku pozostałych 
rodzajów innowacji nie ma znaczenia368

. 

Ekoinnowacje według Jonesa i Harrisona przyczyniają się do rozwoju nowych 
produktów, procesów, które dostarczają konsumentom i firmom wartości dodanej, a 

jednocześnie zmniejszają istotnie negatywne oddziaływanie na środowisko369
. 

Obecnie definiowane ekoinnowacje skłaniają się ku traktowaniu przedrostka „eko” 
jako cechy opisującej pewną zaletę środowiskową. Z tego względu za innowacje 

ekologiczne uznaje się innowacje złożone z nowych procesów, technik, praktyk, 
systemów i produktów, które pozwalają uniknąć lub zredukować uciążliwość dla 
środowiska

370
. 

Jak wspomniano wcześniej, jest wiele definicji ekoinnowacji i mają one 
stosunkowo szerokie znaczenie, dlatego ważnym jest określenie wyraźnych granic 
między tym, co nią może być, a co nie. Innowacja ekologiczna musi świadomie dążyć 
do redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a efektem jej 

wprowadzenia jest osiągnięcie określonej wydajności środowiskowej371
. 

Według L. Woźniaka i B. Ziółkowskiego ekoinnowacje  to takie innowacje, 

które świadomie dążą do obniżenia obciążenia środowiska372
. Jest to więc swoiste 

połączenie innowacyjności (nowatorstwa, kreatywności, zmiany) z wrażliwością 
środowiskową i świadomością ekologiczną organizacji. Przedrostek „eko” dodany do 
terminu innowacyjność nie wypacza jej charakteru. W dalszym ciągu przygotowanie i 

                                                           
366 J. Fussler, P. James, Die Oko-Innovation, wir Unternehmen profitable und umweltfreundlich sein 

koennen, S. Hirzel Verlag, Leipzig 1999. 
367 A. Szpor, A. Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. 

Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 3. 
368 I. Freier, Environmental management from an ecological modernisation and innovation perspective. 

Chemnitz University of Technology, Chemnitz 2003. 
369 E. Jones, D. Harrisom, J. McLaren, Managing Creative Eco-innovation, structuring outputs from eco-

innovation projects, “The Journal of Sustainable Project Design” 2001. 
370 B. Ziółkowski, Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw. Referat z konferencji pt. 

„Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii  i praktyce”, Wrocław 29-30.06.2006, s. 3. 
371 B. Sinclair-Desgagne, The integrated product policy and the innovation process, An Overview, 

Scientific Series, Montreal 2003. 
372

 L. Woźniak, B. Ziółkowski, Paradygmat ekonomii ekologicznej, jako stymulator ekoinnowacyjności, 
[w:] L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik (red.), Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, 

Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 21, 37. 
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wdrożenie ekoinnowacji o różnorodnym charakterze (produktowym, procesowym, 

technologicznym) ukierunkowane jest na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i 

musi mieć wymiar efektywnościowy. Warto podkreślić, że ekoinnowacyjność 

wpisuje się w filozofię działalności biznesowej, ukierunkowanej na zbudowanie 

przewagi konkurencyjnej. Wszak jednym z oczekiwanych efektów wdrożenia 

ekoinnowacji jest zwiększenie efektywności środowiskowej, oznaczające 

bezpośrednio np. redukcję energochłonności produkcji, a pośrednio – zwiększenie 

konkurencyjności kosztowej przedsiębiorstwa
373

. 

 

3. Wpływ ekoinnowacyjności na konkurencyjność 

 

Pojęcie ekoinnowacyjności z punktu widzenia praktyki zarządzania firmą 

wymaga ciągłej gotowości do generowania nowych rozwiązań na niemal każdej 

płaszczyźnie swojego działania. Budowanie potencjału ekoinnowacyjnego angażuje 

wszystkie jej atrybuty niezbędne do generowania zmiany w produktach i procesach 

przedsiębiorstwa oraz stosowanych technologiach. W tym zakresie zarządzanie 

ekoinnowacyjnością nie różni się więc od zarządzania innowacją. Termin 

„ekoinnowacja” wprowadza jednak warunek dodatkowy. Wdrożone rozwiązania 

mają być nie tylko nowe, ale jak wspomniano wcześniej, także przyjazne dla 

środowiska, a więc mające na nie co najmniej obojętny wpływ
374

. 

Budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem ekoinnowacji wymaga 

podejścia systemowego, wyodrębniając i odpowiednio modyfikując wszystkie 

niezbędne wymiary. Konieczne jest zwrócenie również uwagi na sferę rynkową i 

sposoby komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. W tych segmentach, w 

których istnieje już wyraźna presja proekologiczna, konieczne jest budowanie 

odpowiedzialnego ekologicznie wizerunku firmy nie tylko za pomocą dostarczanych 

produktów, ale także poprzez odpowiednie zmiany w misji przedsiębiorstwa, 

prawidłową politykę PR oraz rzetelną informację o pozytywnych efektach 

środowiskowych realizowanych inwestycji oraz innych przedsięwzięć wpływających 

na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto zwrócić uwagę na wymiar 

organizacyjny, poza rozwiązaniami formalnymi, w kwestii kultury ekologicznej 

organizacji dotyczącej kształtowania proekologicznych postaw pracowników wobec 

zmian oraz ich świadomości ekologicznej. Uzupełnieniem wymienionych wymiarów 

jest sfera zastosowanych technologii, zapewniających zarówno wysoką jakość dla 

klienta, ale także warunkująca spełnienie norm środowiskowych. Zmiany we 

wszystkich tych obszarach mają oczywiście również skutek finansowy – pozytywny, 

czyli wzrost obrotów, zysków, ale także negatywny – ponoszenie kosztów inwestycji 

w nowe technologie
375

. 

Relatywnie wysoka skłonność do innowacji świadczy o jego dążeniu do 

sprostania warunkom konkurencji i poprawie owej konkurencyjności. Szczególne 

znaczenie zaczyna nabierać konkurencyjność ekologiczna rozumiana jako właściwość 

określająca zdolność dostosowania się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych 

                                                           
373 Tamże. 
374 J. Strojny, Wdrożenie systemu zarządzania potencjałem ekoinnowacyjnym w przedsiębiorstwie [w:] L. 

Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki 

ekoinnowacyjności, PARP, Warszawa 2010, s. 37. 
375

 Tamże. 
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związanych z proekologicznymi zachowaniami innych podmiotów (producentów i 
konsumentów) oraz zdolność do konkurowania i osiągania korzyści z 
podejmowanych działań na rzecz środowiska przyrodniczego. 

Skuteczność działalności innowacyjnej jest uwarunkowana ekoinnowacyjną 
aktywnością przedsiębiorstwa, która ma na celu wyposażenie go w niezbędną wiedzę 
(ekologiczną) i umiejętności. Te szczególnego rodzaju zasoby można wygenerować 
wewnątrz organizacji, jak również pozyskać ze źródeł zewnętrznych, czyli mogą być 
one wynikiem prowadzonych przez dany podmiot prac badawczo-rozwojowych lub 

też mogą zostać przetransferowane od innych podmiotów, chociażby w formie 
zakupu (eko)technologii, wniesienia nowego rozwiązania przez inwestora 
strategicznego czy też zakupu wyników badań od placówek ze sfery B+R376

. Aby 

działalność innowacyjna przynosiła zamierzone efekty, należy budować czy też 
rozbudowywać i doskonalić zdolności ekoinnowacyjne oraz wyzwalać w organizacji 

skłonność do jej podejmowania, czyli realizować działalność proinnowacyjną mającą 
na celu zwiększenie ekoinnowacyjności przedsiębiorstwa. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw uzależniona jest również, a może przede 
wszystkim, od zachowań konsumentów i ich siły nabywczej, gdyż to ich decyzje 
wpływają na wybór strategii przedsiębiorstwa. Rosnąca świadomość ekologiczna 
społeczeństwa oraz nacisk na zaspokojenie potrzeb społeczno-ekologicznych sprawia, 

że konsumenci dostrzegają wpływ aspektu ekologicznego na proces nabywczy. 

Bardzo ważnym narzędziem konkurowania jest produkt. Aktywność przedsiębiorstw 
w tym zakresie i podejmowanie decyzji o wprowadzeniu na rynek ekoinnowacyjnych 

rozwiązań, wraz ze skutkami (pozytywnymi i negatywnymi), w dużym stopniu 
uzależnione są od czynników związanych z zasobami wewnętrznymi, głównie z  

czynnikiem ludzkim oraz nabywców, którzy zaakceptują lub odrzucą 
ekoinnowacyjny produkt. 

Uwarunkowania wpływające na możliwość wprowadzania innowacyjnych 
produktów na rynek są zależne od wewnętrznych i zewnętrznych stymulatorów i 
hamulców, oraz od aktywności przedsiębiorstwa w zakresie „chęci” rywalizowania 
strategią innowacji produktowej. W dużym stopniu wiąże się to obecnie z 
innowacjami ekologicznymi, z ekologicznym wizerunkiem produktu. Należy tutaj 
wskazać możliwe zachowania firm w aspekcie interakcji z otoczeniem, gdyż to one w 
dużym stopniu kształtować będą podejście firm do innowacji produktowej. 
Oczywiście nie można sztywno postrzegać tych zachowań, gdyż w odniesieniu do 
rożnych produktów mogą one być zmienne. Jednak odwaga i możliwości wyznaczają 
model zachowań firmy na rynku377

. 

 

4. Wdrożenie ekoinnowacji i jego ograniczenia  

 

Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska w 2010 roku wśród MSP wynika, że główną motywacją do podjęcia 
działań na rzecz środowiska jest chęć obniżenia kosztów działalności 

                                                           
376 W. Glabiszewski, Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa – ujęcie 

teoretyczno-empiryczne [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace 

Naukowe UE we Wrocławiu 2008, nr 20, s. 490-497. 
377 L. Woźniak, M. Woźniak, Metody konkurowania z wykorzystaniem ekoinnowacj – wnioski i 

rekomendacje [w:] L. Woźniak, J. Strojny E. Wojnicka (red.), Jak budować przewagę…, s. 186-187. 
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przedsiębiorstwa. Działania ekoinnowacyjne są często podejmowane przy okazji 
ogólnej modernizacji w przedsiębiorstwie. Jednocześnie regulacje środowiskowe nie 
były wymieniane jako znaczący bodziec do podjęcia działań na rzecz środowiska. 
Głównym powodem niepodejmowania działań ekoinnowacyjnych jest brak środków 
finansowych lub zbyt wysokie koszty wdrożenia ekoinnowacji w 
przedsiębiorstwie378

. 

Ranking krajów UE ze względu na poziom ekoinnowacyjności pokazuje, że 
Polska zajmuje ostatnie miejsce. Niski poziom ekoinnowacyjności Polski wynika z 
niewystarczających nakładów publicznych i prywatnych na zielone B+R. Podobnie 
jest w przypadku patentów, gdzie widoczny jest wysoki udział technologii 
związanych z ochroną środowiska wśród nielicznych wniosków patentowych. Polskie 

przedsiębiorstwa wprowadzają mało ekoinnowacji, ale też mało innowacji w ogóle, 
choć potencjał ekoinnowacji wydaje się większy niż innowacji ogółem (rys. 1). W 

istocie w latach 2006-2008 częściej wprowadzały one nowe rozwiązania przyjazne 
środowisku niż inne innowacje procesowe i produktowe (GUS 2010). Przy tym 
bardziej ekoinnowacyjne były przedsiębiorstwa większe oraz należące do sektora 
publicznego (tabela 1)

379
. 

Poważnym ograniczeniem rozwoju potencjału ekoinnowacyjnego jest 
niewielka wiedza ekologiczna polskich przedsiębiorców i kadry zarządzającej. 
Pomimo ogólnego powolnego, ale systematycznego wzrostu poziomu świadomości 

ekologicznej i zrozumienia korzyści wynikających z redukcji kosztów związanych z 
wprowadzeniem rozwiązań ekoinnowacyjnych, przedsiębiorcy mają problem z 
identyfikacją możliwości i korzyści z wdrożenia ekoinnowacji. Kolejnym 
ograniczeniem jest niska świadomość prawna wynikająca z niedoinformowania i zbyt 
słabej kontroli, niedoszacowanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz 

niechęć do korzystania z usług doradczych w tym obszarze. Najpoważniejszym 
ograniczeniem we wszystkich fazach rozwijania i wdrażania nowatorskich 

technologii środowiskowych są bariery finansowe przedsiębiorstw. Wszystkie 

powyższe przeszkody są najbardziej odczuwalne w przypadku MSP, które dysponują 
ograniczonymi zasobami finansowymi i mają mniejsze możliwości pozyskania 
przydatnej wiedzy i doświadczenia niż duże przedsiębiorstwa380

. 

 

                                                           
378

 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (2010), Problemy oddziaływania małych i średnich 

przedsiębiorstw na środowisko. 
379 A. Szpor, A. Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, 

Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 3. 
380 Tamże. 
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Rysunek 1. Przedsiębiorstwa wdrażające ekoinnowacje w Polsce w latach 2006-2008 (% ogółu) 

Źródło: GUS 2010 

 

Tabela 1. Przedsiębiorstwa wprowadzające ekoinnowacje w Polsce w latach 2006-2008 (% ogółu) 

 Przemysł Usługi 
Ogółem  26,1 16,1 

Sektor publiczny 35,6 23,3 

Sektor prywatny  26,1 16,0 

10-49 pracujących  21,7 14,6 

50-249 pracujących 34,1 20,6 

Pow. 249 pracujących 57,5 35,0 

Źródło: GUS 2010 

 

Należy podkreślić, że przezwyciężenie barier wdrażania ekoinnowacji w 

polskich przedsiębiorstwach i tym samym budowanie dzięki nim przewagi 
konkurencyjnej może zostać osiągnięte poprzez rozwój klastrów ekoinnowacyjnych. 
Klastry ekoinnowacyjne mogą przybierać różną formę, tak jak różnorodne są 
zidentyfikowane na świecie klastry. Powinny jednak opierać się zawsze na formule 
jednoczesnej współpracy i konkurencji, stymulującej przepływ wiedzy pobudzający 
innowacyjność. Klastry ekoinnowacyjne powinny też obejmować uczelnie i jednostki 
badawczo-rozwojowe. Firmy w klastrach będą bardziej konkurencyjne niż firmy 
spoza nich, gdyż dzięki współpracy i koncentracji geograficznej bardziej intensywna 
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będzie tam wymiana wiedzy i informacji między dostawcami, odbiorcami, 

konkurentami oraz branżami i instytucjami powiązanymi z daną firmą
381

. 

Zidentyfikowane dotychczas w Polsce inicjatywy klastrowe obejmują różnorodne 

podmioty związane z żywnością ekologiczną czy energią odnawialną i mają zasięg 
głównie regionalny, choć w przypadku energetyki też krajowy. 
 

Podsumowanie 

 

W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa są 
zmuszone do poszukiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Większość z nich 
rozwija działalność badawczo-rozwojową, która świadczy o określonej skłonności do 
innowacji. Innowacje stanowią jeden z istotniejszych czynników konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. Dlatego potrzebne są działania zmierzające nie tylko do stworzenia 
odpowiednich warunków dla rozwoju potencjału ekoinnowacyjnego i pobudzania 
przedsiębiorstw, ale także ułatwienie im dostępu do technologii w celu zwiększenia 
ich konkurencyjności 
 

 

Bibliografia 

 

1. Chodyński A., Marketingowy aspekt jakości ekologicznej w zarządzaniu rozwojem organizacji, 

„Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 2. 

2. Chodyński A., Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, „Przegląd 
Organizacji” 2009, nr 2. 

3. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2007. 

4. Freier I., Environmental management from an ecological modernisation and innovation 

perspective, Chemnitz University of Technology, Chemnitz 2003. 

5. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (2010), Problemy oddziaływania małych i średnich 

przedsiębiorstw na środowisko. 

6. Fussler J., James P., Die Oko-Innovation, wir Unternehmen profitable und umweltfreundlich 

sein koennen. S. Hirzel Verlag, Leipzig 1999. 

7. Glabiszewski W., Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa – ujęcie 

teoretyczno-empiryczne, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w 

praktyce, Pace Naukowe UE we Wrocławiu 2008, nr 20. 

8. Guile B.R., Brook H., Technology and global industry, National Academy Press, Washington 

D.C. 1987. 

9. Jones E., Harrisom D., McLaren J., Managing Creative Eco-innovation, structuring outputs 

from eco-innovation projects, “The Journal of Sustainable Project Design” 2001. 

10. Nakinovic N., Dynamics and replacement of US transport infrastructure, [w:] J.H. Ausbel, R. 

Herman (ed.), Cities and their vital systems: infrastructure past, present and future, National 

Academy Press, Washington D.C. 1988. 

11. OECD, Industrial structure statistics, Paris 1996. 

12. OECD, Podręcznik Oslo, Wydanie polskie, Warszawa 2008. 

13. Porter M.E., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001.  

14. Platonoff A.L., Małaszewicz D., Sysko-Romańczuk S., Innowacyjność polskich firm, 

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 1 (672). 
15. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006. 

                                                           
381 E. Wojnicka, Perspektywy formowania się klastrów ekoinnowacyjnych w Polsce [w:] L. Woźniak, J. 

Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju instrumenty 

wsparcia, PARP, Warszawa 2010, s. 132. 



198 

 

16. Reinmoller P., Baardwijk N., The link between diversity and resilience, „MIT Sloan 

Management Review” 2005, Vol. 46/4. 

17. Sinclair-Desgagne B., The integrated product policy and the innovation process, An Overview, 

Scientific Series, Montreal 2003. 

18. Sipa M., Innowacje a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace 

Naukowe, Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2007. 

19. Stawasz  E., Charakterystyka i potrzeby firm wysoko innowacyjnych z sektora MŚP w regionie 
łódzkim, [w:] L. Lewandowska (red.), Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach 

międzynarodowych, PTE, Oddział w Łodzi, Łódź 2006. 

20. Strojny J., Wdrożenie systemu zarządzania potencjałem ekoinnowacyjnym w przedsiębiorstwie, 

[w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki 
ekoinnowacyjności, PARP, Warszawa 2010. 

21. Szpor A., Śniegocki A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości 
wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012. 

22. Wojnicka E., Perspektywy formowania się klastrów ekoinnowacyjnych w Polsce, [w:] L. 

Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery 

rozwoju instrumenty wsparcia, PARP, Warszawa 2010. 

23. Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery 

rozwoju instrumenty wsparcia, PARP, Warszawa 2010. 

24. Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E., Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki 
ekoinnowacyjności, PARP, Warszawa 2010. 

25. Woźniak L. Ziółkowski B., Paradygmat ekonomii ekologicznej, jako stymulator 

ekoinnowacyjności, [w:] L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik (red.), Innowacje ekologiczne w 

rozwoju społeczno-gospodarczym, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006. 

26. Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw. Referat z konferencji pt. 

„Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii  i praktyce”, Wrocław 29-30.06.2006. 

 

 

INCREASE THE COMPETITIVENESS OF COMPANIES 

BASED ON THE ECO-INNOVATION  

 
Abstract: Growing social and ecological needs of the society and competiveness between companies 

cause that many of them are looking for new solutions to match new requirements. The environment is 

the goal not only for the sourcing of resources, but should be a subject to respect and preserve its assets 

for future generations. Positive attitude of the company to the environment may be expressed through 

environmental innovation, which helps to improve its competitive potential. 

 

Key words: environmental innovation, ecoinnovation, competitiveness, potential 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


