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Synopsis. Warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw jest innowacyjność, która nabiera szczególnego znaczenia 
w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na rozwój. Przedsiębiorstwa te rozumieją wzrastającą rolę konkurencji po-
zacenowej, której podstawowymi składnikami są konkurencja nowością i jakością. Dlatego niezwykle istotne stają 
się innowacje, które determinowane są przez czynniki ekologiczne.  

Wstęp
Innowacje są jednym z głównych źródeł tworzenia wzrostu gospodarczego zarówno w ujęciu mikro-, 

jak i makroekonomicznym. Rozumienie procesów innowacyjnych i ich wpływu na rozwój, w szczegól-
ności rozwój gospodarczy, pozwala na budowanie strategii umożliwiających osiąganie trwałych przewag 
konkurencyjnych w globalizującym się świecie.

W ujęciu OECD innowacja traktowana jest jako pierwsze wykorzystanie technologii lub wiedzy w 
nowy sposób, zakończony sukcesem rynkowym. Dotychczasowe badania nad innowacyjnością gospo-
darstw rolniczych i sektora rolnego w Polsce są stosunkowo niewielkie, natomiast znaczenie innowacji 
dla rozwoju rolnictwa jest coraz większe, co pokazują doświadczenia zagraniczne. Dlatego za miarę 
innowacyjności sektora lub gospodarki można uznać dynamikę ich rozwoju.

Celem artykułu było wskazanie znaczenia innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględ-
nieniem innowacji ekologicznych. Skupiono się na wskazaniu źródeł fi nansowania tego rodzaju innowacji, 
jak również roli jaką odgrywają one w  małych i średnich przedsiębiorstwach. 

W artykule wykorzystano metodę opisową, która pozwoliła na wskazanie czynników innowacyjnych 
mających znaczenie dla proekologicznych działań przedsiębiorstw należących do sektora małych i śred-
nich przedsiębiostw, jak również wskazanie źródeł ich fi nansowania.

Innowacyjność ekologiczna szansą wzrostu konkurencyjności 
W otoczeniu przedsiębiorstw następuje wiele zmian, co sprawia, że działalność innowacyjna stanowi kluczo-

wy czynnik decydujący o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Istotnym kryterium wyróżniania innowacyjnych 
strategii rozwoju jest kryterium ekologiczne. Sprowadza się ono do uwzględniania wartości uznawanych przez 
człowieka, tj. oszczędność zasobów przyrody, stosowania czystych technologii, obniżki kosztów produkcji, 
podwyższania jakości wyrobów. W rzeczywistości gospodarczej kryterium ekologiczne powinno być rozpatry-
wane wraz z innymi kryteriami, a służy temu system zarządzania środowiskowego [Janasz 2005]. Głównym 
motywem wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnego, a co za 
tym idzie prowadzenia inwestycji proekologicznych, jest chęć poprawy stanu środowiska, a także zwiększenie 
wiarygodności (poprawa wizerunku) fi rmy w oczach klientów i kontrahentów [Sikorska 2006]. 

Innowacjami ekologicznymi w przedsiębiorstwie nazywamy zmiany w technologii, w strukturze 
organizacyjnej i zarządzaniu przedsiębiorstwem, które zmniejszają lub zapobiegają jego negatywnemu 
oddziaływaniu na środowisko naturalne. Klasyfi kację innowacji ekologicznych można przeprowadzić z 
punktu widzenia różnych kryteriów. Jako jedno z kryteriów podziału innowacji ekologicznych możemy 
przyjąć sferę działalności przedsiębiorstwa. W związku z tym innowacje te możemy podzielić na zawarte w:
 – produkcie lub usługach (I),
 – procesie produkcyjnym i pomocniczo-produkcyjny (II),
 – zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstwa (III.)
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Innowacje ekologiczne w produkcie lub usługach zmniejszają lub eliminują zanieczyszczenie środowiska. 
Konieczne są działania ekologiczne w całym asortymencie produkcji. Każda nowa propozycja w zakresie projek-
towania i wdrażania nowego wyrobu wymaga weryfi kacji z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Innowacje ekologiczne w procesie produkcyjnym i pomocniczo-produkcyjnym (II). Należy rozumieć 
począwszy od zaopatrzenia materiałowego aż do zbytu wyrobów. Optymalizacja procesu technologicz-
nego z punktu widzenia ilości i jakości odpadów stanowi klasyczne zdanie rozwojowe przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo, które spełni je lepiej i szybciej, umocni swóją pozycję na rynku. Należy mieć na uwadze, 
że taniej i łatwiej jest stosować nowe technologie niż poszukiwać sposobów redukcji zanieczyszczeń 
powstałych skutek stosowania przestarzałych technologii.

Innowacje ekologiczne zawarte w organizacji przedsiębiorstwa (III) polegają na zbudowaniu takich 
struktur organizacyjnych, które zintegrują ochronę środowiska ze wszystkimi zadaniami przedsiębior-
stwa. Istotne znaczenie ma wkomponowanie w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa odpowiedniego 
systemu informacji o środowisku naturalnym. 

Poprawa sytuacji ekologicznej przedsiębiorstwa poprzez innowacje, ściśle wiąże się ze zmianami w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem, w którym funkcjonuje przyjęty system wartości, który stanowi podstawę 
do kształtowania polityki przedsiębiorstwa. Integrację ochrony środowiska można realizować poprzez 
zorientowaną ekologicznie politykę personalną i oddziaływanie edukacyjno-wychowawcze na załogę 
oraz rozpowszechnianie ekologicznych wartość wśród załogi przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie 
realizuje się następujące cele:
1) Cele innowacji ekologicznych odnoszące się do otoczenia przedsiębiorstw:

 – minimalizacja zagrożenia środowiska naturalnego,
 – podwyższenie prestiżu przedsiębiorstwa,
 – zwiększenie udziału produkcji przedsiębiorstwa w rynku, 
 – pozyskiwanie nowych klientów,
 – podniesienie atrakcyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy.

2) Cele innowacji ekologicznych odnoszące się do wewnątrz przedsiębiorstwa:
 – zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa,
 – wzrost konkurencyjności wyrobów,
 – minimalizacja zagrożenia środowiska wewnątrzzakładowego,
 – poprawa stanu bhp i zdrowia załogi,
 – zwiększenie zysku,
 – identyfi kowanie się pracowników z celami przedsiębiorstwa.

Pozyskiwanie środków fi nansowych na innowacje proekologicznych MSP
Instrumenty fi nansowe Wspólnoty dla małych i średnich przedsiębiorstw mają ułatwić innowacyjnym 

przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, zdobycie kapitału inwestycyjnego i kapitału dla wczesnej 
fazy tworzenia przedsiębiorstw. Należy pamiętać, iż 
programy ramowe nie zapewniają MŚP bezpośred-
niego fi nansowania, lecz zajmują się nimi instytucje 
pośrednictwa fi nansowego takie, jak: banki, fundu-
sze poręczeniowe lub fundusze inwestycyjne.

Dla polskich instytucji fi nansowych najważ-
niejszą częścią CIP (Programu na rzecz Przedsię-
biorczości i Innowacji) jest czynnik komponent 
EIP „Instrumenty fi nansowe dla MSP”. Program 
jest zarządzany głównie przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, a benefi cjentami są pośrednicy fi nan-
sowi, bezpośrednio aplikujący do EFI. Współpraca 
z międzynarodowymi instytucjami fi nansowymi 
obejmie międzynarodowe banki rozwoju takie, jak: 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). 
W programie nie ma kwot przypisanych na dany 
kraj lub region, co oznacza, że tylko najlepsze 
oferty złożone w konkursach mają szansę na fi -
nansowanie.

Stopień jego wykorzystania zależy od zdolności 
polskich pośredników fi nansowych w aplikowaniu 
o wsparcie do Europejskiego Funduszu Inwestycyj-

Rysunek. 1 Schemat udziału instytucji fi nansowych 
i przepływu środków w ramach „EPI – instrumenty 
fi nansowe dla MSP
Figure 1. Schematic participation of financial 
institutions and cash fl ow under the “EPI – fi nancial 
instruments for SMEs
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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nego. Program ma na celu zwiększenie liczby kredytów dostępnych dla MŚP oraz zachęcenie instytucji 
pośredniczących do rozwijania ich zdolności kredytowych wobec MŚP. W ramach Programu przeznaczono 
1130 mln euro na instrumenty fi nansowe. Będą to trzy rodzaje instrumentów, których zarządzaniem w 
imieniu Komisji Europejskiej zajmuje się, Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI):
1) Instrumenty na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (GIF) ma na celu zwiększanie dostęp-

ności kapitału własnego innowacyjnych MŚP, zarówno w początkowej fazie ich rozwoju (GIF1), 
jak i w fazie ekspansji (GIF2). GIF dzieli ryzyko i zyski z prywatnymi udziałowcami, zapewniając 
ważny wpływ na dostępność kapitału własnego innowacyjnych MŚP, 

2) System poręczeń dla MŚP (SMEG) zapewnia dodatkowe gwarancje na rzecz programów gwaran-
cyjnych lub bezpośrednio dla pośredników fi nansowych w celu zwiększenia dostępności funduszy 
zewnętrznych dla MŚP. Ma zmniejszyć trudności przedsiębiorstw przy pozyskiwaniu fi nansowania 
zewnętrznego albo wynikającego z ryzyka postrzeganego jako większe w przypadku inwestycji 
w niektóre działania związane z wiedzą takie, jak: rozwój technologiczny, innowacje i transfer 
technologii albo wynikające z braku wystarczającego zabezpieczenia. Wszystkie te cele mogą być 
realizowane przez: 
 – dostęp do kredytu, pożyczek dla MŚP o wysokim potencjale wzrostu, 
 – fi nansowanie przy pomocy mikrokredytów,
 – dostęp do kapitału własnego lub kapitału typu „quasi-equity”.

3) Wspieranie rozwoju zdolności instytucji pośrednictwa fi nansowego (CBS) ma na celu poprawę 
odnoszącej się do inwestycji i technologii specjalistycznej wiedzy o funduszach i innych pośredni-
kach fi nansowych inwestujących w innowacyjne MSP oraz zwiększanie podaży kredytów poprzez 
ulepszenie procedur oceny wiarygodności fi nansowej  w ramach kredytowania MŚP. 
Podczas, gdy CIP ma propagować najlepsze praktyki i doskonałość  w zakresie konkurencyjności i 

innowacji, fundusze strukturalne mają na celu wzmacnianie regionalnej konkurencyjności, a poprzez to 
zmniejszyć zróżnicowanie na poziomie krajowym. CIP ma za zadanie wspomóc państwa członkowskie i 
władze regionalne do wykorzystania w procesie wdrażania środków funduszy strukturalnych najlepszych 
praktyk w zakresie konkurencyjności i innowacji określonych w ramach CIP. Programu tego nie należy 
także utożsamiać z inicjatywą wspólnotową JEREMIE, realizowaną ze środków RPO, przez tę samą 
agencję wykonawczą tj. Europejski Fundusz Inwestycyjny. Warto też odróżnić propozycje CIP od oferty 
krajowych (np. Funduszu Poręczeń Unijnych) i regionalnych funduszy poręczeniowych. 

Znaczenie ekoinnowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Coraz bardziej uświadomiona potrzeba ochrony środowiska, wywiera znaczny wpływ na rozpowszechnia-

nie nowych technik, które pozwalają racjonalnie gospodarować zmniejszającymi się zasobami naturalnymi. 
Promowanie proekologicznych modeli konsumpcji ma coraz większy wpływ na akceptację nowych wyrobów, 
usług i technik, które służą takiej konsumpcji. Wprowadzanie innowacji w odniesieniu do produktów, techno-
logii i usług, uznawane są za jeden z podstawowych czynników konkurencyjności gospodarki. 

Procesy innowacyjne są istotnym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak  występuje 
wiele barier, które hamują ich rozwój. Badania wskazują, że w ostatnich latach tylko co dziesiąte przedsię-
biorstwo stosowało innowacje produktowe, związane z zastosowaniem nowej technologii zmniejszającej 
emisję zanieczyszczeń, hałasu i innych szkodliwych dla środowiska efektów. Odbywało się to poprzez 
wprowadzenie zmian o niewielkim stopniu nowości, tzn. powszechnie stosowanych, ale nowych dla 
tych podmiotów (55,6%). Niepokojącym może okazać się fakt spadku zainteresowania przedsiębiorców 
innowacjami produktowymi w latach 2010-2013, w tym także związanymi z zastosowaniem nowej techno-
logii – zmniejszających emisję zanieczyszczeń – stwierdzono redukcję zamierzeń do 1/3 stanu względem 
już dokonanych, tj. tylko 3,2% badanych. 

Pomimo istniejących możliwości pozyskania wsparcia fi nansowego na inwestycje proekologiczne 
tylko 3,2% badanych korzystało z takiego wsparcia, co pozwala stwierdzić, że zaangażowanie przedsię-
biorców w ten rodzaj  innowacyjności  jest małe. Dlatego niezwykle istotne stają się działania pozwalające 
na zwiększenie świadomości przedsiębiorców w odniesieniu do ochrony środowiska. Wskazano także na 
potrzebę stworzenia w regionie centrum innowacyjności, które w zakresie swych działań podejmowałoby 
problemy ochrony środowiska. Przy 78,5% akceptacji badanych dla tej jednostki, wskazujących na po-
jęcie przez nią działań w zakresie ochrony środowiska było ok. 32%, a uwzględniając tylko pozytywne 
opinie dla centrum innowacji zwolennicy działań prośrodowiskowych stanowili prawie 40%. Świadczy 
to o uświadomieniu sobie braku wystarczających działań w zakresie ochrony środowiska w sektorze 
przedsiębiorczości, a także o wyższej świadomości ekologicznej części respondentów. Potwierdzają to 
analizy, w których na negatywne oddziaływanie wskazało tylko 4,6%, obojętne – 41,4%, a ocenę czynnika 
środowiska naturalnego jako sprzyjającego rozwojowi – 51,7%. 
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Niezwykle istotny jest także system zarządzania środowiskowego, który mobilizuje do poszukiwa-
nia innowacyjnych rozwiązań w obszarze oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Ułatwia on 
przedsiębiorstwom przygotowanie rejestru, zarówno przepisów prawnych, jak i innych wymagań, ich 
analizowanie i właściwą strategię działań inwestycyjnych [Hajduk, Woźniak 2006]. Jego wprowadzenie 
służy przede wszystkim osiągnięciu wielu korzyści, które mogą być postrzegane z kilku perspektyw. Z 
punktu widzenia przedsiębiorstwa, najważniejsze są te określane mianem wewnętrznych. Około 95% 
badanych przedsiębiorców za najważniejszą korzyść wynikającą z wdrażania systemu zarządzania 
środowiskiem, uznało zapewnienie postrzegania przepisów środowiskowych. Prowadzenie racjonalnej 
gospodarki odpadowej jest drugą korzyścią jaką wskazali respondenci (88,2%). Wśród oczekiwanych 
korzyści osiąganych w przyszłości była ona najczęściej wymieniana przez 95%. Osiągniętymi korzyściami 
przedsiębiorstw było prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej i ściekowej oraz zmniejszenie ryzyka 
i zabezpieczenie incydentom środowiskowym – po ok. 71%.    

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem przedsiębiorcy łączą z osiągnięciem znaczących 
korzyści w przyszłości, które dotyczą przede wszystkim:
 – oszczędności materiałów, surowców i energii – 88,2%,
 – wzrostu świadomości ekologicznej oraz właściwego postępowania w razie zagrożeń środowisko-

wych – 82,3%,
 – prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej i ściekowej oraz racjonalnej gospodarki surowcowej 

– 76,5%,
 – zmniejszenia ryzyka zagrożeń środowiskowych, wzrostu samokontroli i odpowiedzialności pracow-

ników – 70,6%. 
Największy wzrost (o 35,3 punktu) pomiędzy korzyściami już osiągniętymi a oczekiwaniami dotyczył 

przede wszystkim: oszczędności materiałów, surowców, energii, zmniejszenia zobowiązań środowisko-
wych oraz złagodzenia obciążenia wynikającego z przepisów środowiskowych. 

Podsumowanie
Mimo znacznego rozwoju teorii z zakresu ekologii i kampanii podkreślających gospodarcze zna-

czenie czynnika środowiskowego w działalności gospodarczej, poziom świadomości społecznej wydaje 
się wciąż stosunkowo niski. Badania dowodzą o niewystarczającej wiedzy oraz świadczyć mogą o 
większym przywiązywaniu uwagi do realizacji celów krótkoterminowych w działalności gospodarczej. 
Według Adamczyk [2001] długookresowy cel wspólny dla ekologii i ekonomii – zachowania środowiska 
przyrodniczego – powinien być uwzględniany także podczas realizacji bieżących celów gospodarczych. 
Ściślejszy związek ekonomii z ekologią jest istotny, ponieważ w wielu przypadkach środki ochrony 
środowiska długofalowo służą ekonomii. Zrównoważony rozwój rozumiany  jako proces długotrwały, 
w którym następuje równoważenie trzech systemów (ekologicznego, ekonomicznego i społecznego) 
sprzyja podnoszeniu efektywności gospodarowania, ochronie środowiska, jak również wzrostowi po-
ziomu życia społeczeństwa.  

Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie ciągłego ograniczania negatywnego oddziaływania 
przedsiębiorstwa na otoczenie w ramach systemu zarządzania środowiskiem przyczynia się do tworze-
nia nowych proekologicznych produktów i technologii. Dlatego nie bez znaczenia dla tych procesów 
są uwarunkowania prawne, ściśle związane z istniejącą sytuacją gospodarczą i realizowaną polityką.  
W ramach tych czynników istotną rolę odgrywa istniejący system i normy prawne (np. normy ochrony 
środowiska), które odpowiednio mogą być zarówno stymulatorami, jak i destymulatorami. Mogą one 
poprzez system istniejących kar lub ulg zachęcać do stosowania nowych technologii, zakupu licencji lub 
uniemożliwić ich import i eksport, w przypadku wprowadzenia klauzuli eksportowych i importowych 
[Wiśniewska 2005].
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Summary 
The condition for competitiveness is innovation, which is especially important in companies targeted for 

development. These companies understand the growing role of non-price competition, whose core components are 
new and quality competition. Therefore, they become extremely important innovation, which are determined by 
ecological factors
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30-121 Kraków

tel. (12) 662 43 53
e-mail: d.zuzek@ur.krakow.pl
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