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1. Wstêp
Identyfikacja zagro¿eñ ekologicznych, nierównoci spo³ecznych i ekonomicznych w wymiarze globalnym przyczyni³a siê do poszukiwañ nowych paradygmatów rozwoju
gospodarczego, a przez to poszerzenie obszarów zainteresowañ ekonomii i zarz¹dzania. W ujêciu makroekonomicznym
ma to wyraz w promocji i rozpowszechnianiu koncepcji
trwa³ego rozwoju (ang. sustainable development), a w ujêciu
mikroekonomicznym idei spo³ecznej odpowiedzialnoci
biznesu i ekoinnowacji. Zgodnie z raportem wiatowej
Komisji do spraw rodowiska i Rozwoju z 1987 roku trwa³y rozwój oznacza taki proces zmian, w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestowania, kierunki postêpu technicznego i zmiany instytucjonalne pozostaj¹ w harmonii
i zachowuj¹ bie¿¹co i na przysz³oæ mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb ludzkich i aspiracji [16, s. 71]. W powy¿szej
definicji naszkicowano kilka obszarów, których ma dotyczyæ trwa³y rozwój, a wiêc: eksploatacja zasobów naturalnych, kierunki inwestowania, postêp techniczny, instytucje,
potrzeby i aspiracje ludzkie. Transpozycja powy¿szej koncepcji na poziom mikroekonomiczny najlepiej wyra¿a siê
w idei spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu (CSR) i ekoinnowacjach. Zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ przez Komisjê
Europejsk¹, CSR jest koncepcj¹, w której firmy integruj¹
kwestie spo³eczne i rodowiskowe w ramach swojej dzia³alnoci biznesowej oraz w swej interakcji z interesariuszami
na zasadzie dobrowolnoci. Odpowiedzialny biznes stanowi szeroko rozumian¹ koncepcjê, obejmuj¹c¹ wiele ró¿nych zagadnieñ: od relacji z pracownikami i przejrzystoci
wobec akcjonariuszy, poprzez zaanga¿owanie w rozwój lokalnej spo³ecznoci, a¿ do standardów etycznych wdra¿anych wobec dostawców. Jest to proces poznawania i w³¹czania zmieniaj¹cych siê oczekiwañ spo³ecznych w strategiê
zarz¹dzania, a tak¿e monitorowania wp³ywu takiej strategii
na konkurencyjnoæ firmy na rynku i osi¹gane wyniki finansowe. Wymaga zatem ci¹g³ego doskonalenia i wspó³pracy
ze wszystkimi interesariuszami [12, s. 5]. W literaturze
przedmiotu spotkaæ mo¿na szereg definicji terminu ekoinnowacje. Powsta³ on z po³¹czenia s³ów ekologia i innowacje. Terminem pierwszym okrela siê dziedzinê biologii badaj¹c¹ wzajemne relacje miêdzy organizmami i ich
rodowiskiem ¿ycia. Carley i Spapens stwierdzaj¹, ¿e ekoinnowacje s¹ nastêpn¹ generacj¹ technologii ekologicznej,
o bardziej zaawansowanym charakterze i uzupe³niaj¹c¹
technologiê koñca rury. Wed³ug nich, ekoinnowacje dostarczaj¹ rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce zmniejszenie nak³adów, zasobów i energii, przy jednoczesnym podnoszeniu
jakoci produktu lub us³ugi  a wiêc przynosz¹ wiêcej po¿ytku z mniejszego u¿ytku [4, s. 149]. W niniejszym artykule przyjêto, ¿e ekoinnowacje, to taki obszar biznesu
i technologii, w którym nastêpuje wynalezienie i wdro¿enie
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nowoczesnych produktów, procesów produkcyjnych, us³ug
oraz metod zarz¹dczych i promocyjnych, których równowa¿nym celem jest redukcja ryzyka rodowiskowego, zanieczyszczeñ lub innego negatywnego wp³ywu na rodowisko przyrodnicze, jak równie¿ zwiêkszenie zysku i poprawa konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa, a korzyci
z ekoinnowacji powinni czerpaæ wszyscy aktorzy ¿ycia
gospodarczego.
2. Sustainable Oriented Innovation (SOI)  Innowacje
dla trwa³ego rozwoju
Najbardziej zaawansowani innowatorzy ³¹cz¹ idee spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i ekoinnowacji, wdra¿aj¹c
innowacje maj¹ce jednoczenie prospo³eczny i prorodowiskowy charakter. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
z zasady innowacje nie musz¹ s³u¿yæ dobru spo³ecznemu
czy poprawie jakoci rodowiska przyrodniczego. Innowacje w zakresie militariów z regu³y maj¹ antyspo³eczny
charakter. Celem innowacji w zakresie produkcji broni
jest najczêciej zabicie jak najwiêkszej iloci ludzi, choæ
naturalnie oficjalnie mówi siê o ochronie ¿ycia obywateli.
Prorodowiskowy charakter innowacji równie¿ nie jest
oczywisty. Z jednej strony istniej¹ innowacje maj¹ce jednoznacznie katastrofalny wp³yw na rodowisko przyrodnicze jak na przyk³ad freon, który do lat 90. XX w. by³ masowo stosowany jako ciecz robocza w ch³odziarkach oraz gaz
nony w aerozolowych kosmetykach, a który wp³ywa na
zanikanie warstwy ozonowej w atmosferze. Z drugiej strony wp³yw niektórych innowacji na rodowisko przyrodnicze jest niejednoznaczny. Przyk³adem mo¿e byæ produkcja
toreb foliowych, która charakteryzuje siê zdecydowanie
mniejszym stopniem wykorzystania zasobów naturalnych
ni¿ produkcja toreb papierowych, a jednak jest wysoce
kontrowersyjna ze wzglêdu na wielokrotnie d³u¿szy czas
rozk³adu folii w porównaniu do papieru. Nawet w przypadku niekontrowersyjnych na pierwszy rzut oka innowacji,
np. jak wiatraki s³u¿¹ce do produkcji energii, nie do koñca
mo¿na siê zgodziæ, ¿e maj¹ prospo³eczny i prorodowiskowy charakter. Z jednej strony wiatraki umo¿liwiaj¹
produkcjê energii bez emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania surowców kopalnianych, co wp³ywa pozytywnie zarówno na stan zdrowia spo³eczeñstwa, jak i rodowisko przyrodnicze. Z drugiej jednak strony, farmy wiatrowe generuj¹ na tyle wysoki poziom ha³asu, ¿e nie mo¿na
ich budowaæ za blisko osiedli ludzkich, co wiadczy niew¹tpliwie o ich antyspo³ecznym charakterze. Ponadto farmy
wiatrowe doæ mocno zniekszta³caj¹ krajobraz przyrodniczy, a przy produkcji wiatraków (oraz innych urz¹dzeñ do
produkcji energii ze róde³ odnawialnych) wykorzystuje
siê toksyczne materia³y i metale rzadkie, takie jak neodym,
dysproz, ind, tell czy gal [11].
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Idea prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej o charakterze
prospo³ecznym i prorodowiskowym to jedna z najnowszych koncepcji w teorii zarz¹dzania. Angielski termin
Sustainable Oriented Innovation (SOI) nie ma jeszcze
w Polsce odpowiednika, w zwi¹zku z czym, w niniejszym
artykule pozostawiê oryginaln¹ terminologiê. W literaturze
przedmiotu dyskusja o SOI stanowi rozwiniêcie koncepcji
ekoinnowacji. Owo rozwiniêcie dotyczy wymiaru spo³ecznego i ekonomicznego [6, 21]. Tak wiêc SOI wskazuj¹ kierunek zarz¹dzania, w którym innowacje maj¹ zapewniæ
przewagê konkurencyjn¹ przedsiêbiorstwa w wymiarze
ekonomicznym przy minimalnym uszczerbku rodowiska
przyrodniczego z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ wobec spo³eczeñstwa [7]. Polscy autorzy równie¿ wskazuj¹, ¿e ekoinnowacje przedsiêbiorstw powinno definiowaæ siê szerzej,
gdy¿ s¹ niezbêdne w zapewnieniu trwa³ego rozwoju w ujêciu makroekonomicznym [14, 23]. Kamieniecki dostrzega
rolê ekoinnowacji w realizacji zasad trwa³ego rozwoju,
stwierdzaj¹c, ¿e ekoinnowacyjnoæ ma te¿ wiele elementów,
które nios¹ inne wartoci, a mianowicie jakoæ ¿ycia, stabilnoæ, uzyskanie satysfakcji ze spe³niania potrzeb [9].
Autor ten postrzega ekoinnowacje jako instrument osi¹gniêcia powy¿szych wartoci, a przez to wzbogaca ich charakterystykê o aspekt spo³eczny. Podsumowuj¹c, mo¿emy
zdefiniowaæ SOI jako innowacje zapewniaj¹ce przewagê
konkurencyjn¹ przedsiêbiorstwa, dziêki kreacji nowych produktów i us³ug, metod zarz¹dczych, procesów
produkcyjnych i promocyjnych, które s¹ zgodne z zasadami trwa³ego rozwoju, a wiêc minimalizuj¹ negatywny
wp³yw na rodowisko przyrodnicze oraz przyczyniaj¹
siê do poprawy jakoci ¿ycia i wzrostu dobrobytu spo³ecznego.
Jak wskazano w powy¿szej definicji SOI zawiera w sobie
trzy równorzêdne cele g³ówne, które mog¹ zostaæ osi¹gniête poprzez realizacjê przyk³adowych celów cz¹stkowych.
Zestawienie celów SOI przedstawiono w tabeli 1.

W praktyce gospodarczej koncepcje trwa³ego rozwoju,
spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i ekoinnowacji nie
s¹ w pe³ni rozumiane, a ich implementowanie do biznesu
napotyka szereg barier i znajduje siê dopiero w fazie pocz¹tkowej.
3. Bariery wdra¿ania spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i ekoinnowacji w przedsiêbiorstwach

Istniej¹ce studia empiryczne w zdecydowanej wiêkszoci
przypadków pokazuj¹, ¿e organizacja, która jest postrzegana jako spo³ecznie nieodpowiedzialna, mo¿e mieæ trudnoci w pozyskaniu konsumentów, inwestorów oraz talentów,
a tak¿e nara¿ona jest na spadek sprzeda¿y i udzia³u w rynku
oraz wzrost kosztu pozyskania kapita³u [2, 8, 10]. Pomimo
powy¿szego, przedsiêbiorcy niechêtnie wdra¿aj¹ koncepcjê CSR, a wród przyczyn wskazuj¹ [24]:
 nieumiejêtnoæ promowania i wdra¿ania zasad CSR,
 brak odpowiednich kompetencji,
 nieumiejêtnoæ okrelania mo¿liwoci i szans wdra¿ania
zasad CSR w organizacjach,
 brak rodków finansowych na dzia³ania prospo³eczne,
 nieumiejêtnoæ informowania spo³ecznoci (tak¿e lokalnej) oraz otoczenia gospodarczego i politycznego o dzia³aniach CSR,
 nieumiejêtnoæ wprowadzenia zasad i regu³ CSR w d³ugoterminowym/strategicznym planowaniu rozwoju
firm,
 nieumiejêtnoæ zapewnienia przejrzystoci dzia³añ CSR
oraz mierzenia i monitorowania ich wp³ywu i skutków.
Wdro¿enie ekoinnowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych
w procesie produkcyjnym mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie
kosztów poprzez: zmniejszenie zu¿ycia energii i wody wykorzystywanej w procesie produkcyjnym, zwiêkszenie efektywnoci wykorzystania surowców i materia³ów, wykorzystanie do produkcji materia³ów z odzysku, nietoksyczn¹

Tab. 1. Cele g³ówne i cz¹stkowe SOI
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem

Nr 4 (2014)

Strona 35

Sustainable Oriented Innovations (SOI)  innowacje dla trwa³ego rozwoju

i energooszczêdn¹ utylizacjê, redukcjê lub eliminacjê iloci
odpadów sta³ych, wykorzystywanie opakowañ wielokrotnego u¿ytku, ograniczenie emisji dwutlenku wêgla [15, 18,
20]. Jednak, podobnie jak w przypadku spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, tak i w przypadku ekoinnowacji istniej¹ silne bariery o charakterze kulturowym, organizacyjnym, finansowym, rynkowym, spo³ecznym i prawnym.
Wród najczêstszych barier dzia³alnoci ekoinnowacyjnej
wskazuje siê [1, 3, 17, 19, 22]:
 koncentracjê na znanych i sprawdzonych czynnikach
sukcesu,
 nadmiern¹ biurokracjê, sztywn¹ hierarchiê, niekompetencjê mened¿erów,
 niechêæ finansowania aktywnoci innowacyjnej (niepewnoæ przysz³ych zysków),
 nisk¹ wolê polityczn¹ i nieefektywnoæ bodców ekonomicznych  brak regulacji prawnych (np. podatkowych),
które zachêca³yby do wspó³pracy, z jednostkami naukowymi; niedostrzeganie potrzeby wspó³pracy ze rodowiskiem naukowym; d³ugie i skomplikowane procesy administracyjne,
 niechêæ do upowszechniania wyników; brak wiedzy
w zakresie ochrony w³asnoci intelektualnej,
 brak zrozumienia ze strony konsumentów, ograniczony
popyt na nowe produkty, brak odpowiednich badañ marketingowych, planowania,
 brak systemu obserwacji makro i mikrootoczenia, du¿¹
konkurencjê, z³¹ lokalizacjê,
 brak dowiadczenia we wdra¿aniu innowacji,
 niewystarczaj¹cy potencja³ technologiczny,
 lêk przed chaosem i zmianami, unikanie dezorganizacji;
rutynê, wygodnictwo, pasywnoæ, nieelastycznoæ, brak
kultury innowacyjnej w organizacji.
Podsumowuj¹c, bariery wdra¿ania spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i ekoinnowacji maj¹ charakter egzogeniczny i endogeniczny, i s¹ postrzegane przez przedsiêbiorstwa jako ród³a ryzyka. Z jednej strony powy¿sze obawy
s¹ uzasadnione, ale z drugiej strony nale¿y przytoczyæ s³owa Druckera: Ca³a dzia³alnoæ ekonomiczna jest z samej
definicji obarczona wielkim ryzykiem. A bronienie dnia
wczorajszego  tzn. niewprowadzenie innowacji  jest du¿o
bardziej ryzykowne ni¿ stwarzanie jutra. Innowatorzy, których znam, odnosz¹ sukces, gdy okrel¹ i ogranicz¹ ryzyko.
Odnosz¹ oni sukces, gdy systematycznie analizuj¹ ród³a
okazji do wprowadzania innowacji, a nastêpnie dok³adnie
okrel¹ dan¹ okazjê i wykorzystaj¹ j¹ [5, s. 140, t³umaczenie za 13, s. 118]. Wnikliwa obserwacja i diagnoza
wszystkich czynników jest niezbêdna do pokonania barier
spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i dzia³alnoci ekoinnowacyjnej, co w d³ugim okresie czasu, przy postêpuj¹cej prospo³ecznej i prorodowiskowej transformacji otoczenia, mo¿e staæ siê warunkiem przetrwania i rozwoju
przedsiêbiorstwa.
Pomimo wystêpowania wymienionych wy¿ej barier, niektórzy innowatorzy decyduj¹ siê na wdra¿anie SOI, a wiêc
innowacji maj¹cych jednoczenie charakter prospo³eczny
i prorodowiskowy.
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4. Metoda doboru próby

W celu wyselekcjonowania odpowiedniej próby badawczej
pos³u¿ono siê zbiorem przedsiêbiorstw wchodz¹cych
w sk³ad indeksu IBEX 35, zrzeszaj¹cego 35 najwiêkszych
spó³ek hiszpañskich. Dane o innowacyjnych, spo³ecznych
i prorodowiskowych dzia³aniach przedsiêbiorstw zosta³y
zgromadzone w drodze pog³êbionej analizy informacji zawartych na stronach internetowych poszczególnych spó³ek.
Niestety nie istnieje wiarygodna i centralna baza informacji
o spo³ecznych i prorodowiskowych dzia³aniach przedsiêbiorstw. Analiza obejmowa³a lata 2010-2012.
W pierwszej kolejnoci ograniczono zbiór do 11 firm, które
prowadzi³y szeroko pojêt¹ dzia³alnoæ innowacyjn¹ w obszarze produktu, zarz¹dzania, procesu technologicznego lub
promocji. W tej grupie znalaz³y siê zarówno spó³ki posiadaj¹ce wewnêtrzne dzia³y badañ i rozwoju, jak i te, które zleca³y poszukiwania rozwi¹zañ innowacyjnych na zewn¹trz.
W drugiej kolejnoci zawê¿ono analizowany zbiór do 9
firm, których innowacje mia³y prospo³eczny charakter.
W tych firmach koncepcja spo³ecznej odpowiedzialnoæ
biznesu zosta³a wprowadzona we wszystkich obszarach.
Te przedsiêbiorstwa w wiêkszoci w³¹czy³y millenijne cele
rozwoju w swoj¹ strategiê dzia³ania, przyjmuj¹c tym samym cele redukcji ubóstwa i g³odu, poprawy jakoci ¿ycia
i dobrobytu spo³eczeñstwa oraz rozpowszechnianie edukacji, jako zasady prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej.
Przedsiêbiorstwa te publikuj¹ obszerne raporty spo³ecznej
odpowiedzialnoci, w których demonstruj¹ silne zaanga¿owanie w realizacjê przyjêtych celów spo³ecznych.
W trzecim i ostatnim etapie grupê 9 firm zawê¿ono do 5
przedsiêbiorstw, których dzia³alnoæ innowacyjna ma nie
tylko prospo³eczny, ale i prorodowiskowy charakter.
Te przedsiêbiorstwa publikuj¹ obszerne raporty dotycz¹ce
wp³ywu ich dzia³alnoci na rodowisko przyrodnicze. Owe
raporty w wiêkszoci przypadków s¹ przygotowane zgodnie z zasadami Global Reporting Inititiative. Wyselekcjonowane firmy maj¹ sformalizowan¹ procedurê zarz¹dzania
ryzykiem w tym ryzykiem zwi¹zanym z zagro¿eniami
o charakterze ekologicznym, ponadto prowadz¹ prorodowiskow¹ ocenê cyklu ¿ycia produktów. Te przedsiêbiorstwa wybieraj¹ dostawców na podstawie m.in. wp³ywu ich
towarów na rodowisko przyrodnicze. Wszystkie piêæ firm
ma wdro¿ony prorodowiskowy system zarz¹dzania, mierzy swój lad ekologiczny (ang. environmental footprint)
oraz bada eko-efektywnoæ swoich produktów. Aktywnie
wdra¿a zasady czystej produkcji oraz wprowadza przyjazne rodowisku technologie.
5. Wyniki
Pierwsze przedsiêbiorstwo, które wdro¿y³o SOI to ACCIONA  firma dostarczaj¹ca rozwi¹zañ g³ównie w zakresie infrastruktury budowlanej oraz energii wytwarzanej ze róde³
odnawialnych. Przedsiêbiorstwo buduje swój model biznesu
wokó³ za³o¿eñ tzw. zielonej ekonomii  koncepcji promowanej przez Program rodowiskowy Organizacji Narodów
Zjednoczonych, (ang. United Nations Environmental Programme  UNEP). Drugim przedsiêbiorstwem spe³niaj¹cym
kryteria SOI jest AMADEUS  firma oferuj¹ca rozwi¹zania
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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IT dla wszystkich podmiotów na rynku turystycznym.
Przedsiêbiorstwo na trwale w³¹czy³o aspekty spo³eczne
i rodowiskowe w proces podejmowania decyzji. Trzeci¹
organizacj¹ jest ARCELOR MITTAL  firma dzia³aj¹ca
w bran¿y wydobywczej. W bud¿ecie na badania i rozwój
ma zapisan¹ oddzieln¹ pozycjê na innowacje ekologiczne.
Dzia³alnoæ innowacyjna tej firmy koncentruje siê wokó³
zwiêkszenia efektywnoci w wydobyciu surowców przy
minimalizacji negatywnego wp³ywu na rodowisko przyrodnicze oraz maksymalizacji bezpieczeñstwa dla pracowników i spo³ecznoci lokalnej. Czwarte przedsiêbiorstwo to
ENDESA  firma dzia³aj¹ca w sektorze energii. Przedsiêbiorstwo aktywnie wdra¿a SOI we wszystkich kluczowych
obszarach swojej dzia³alnoci. W 2012 roku firma wyst¹pi³a o 5 patentów innowacyjnych procedur i technologii.
Ostatnim wyselekcjonowanym przedsiêbiorstwem jest
FCC  firma dostarczaj¹ca rozwi¹zañ g³ównie w zakresie
infrastruktury budowlanej, us³ug komunalnych oraz energii
wytwarzanej ze róde³ odnawialnych.
Wyselekcjonowane przedsiêbiorstwa wprowadzi³y w badanym okresie szereg SOI. W tabeli 2 przedstawiono wdro¿one
innowacje oraz ich ekonomiczne, spo³eczne i rodowiskowe
aspekty.
6. Zakoñczenie

SOI to innowacje zapewniaj¹ce przewagê konkurencyjn¹
przedsiêbiorstwa, dziêki kreacji nowych produktów i us³ug,
metod zarz¹dczych, procesów produkcyjnych i promocyjnych, które s¹ zgodne z zasadami trwa³ego rozwoju, a wiêc
minimalizuj¹ negatywny wp³yw na rodowisko przyrodnicze oraz przyczyniaj¹ siê do poprawy jakoci ¿ycia i wzrostu
dobrobytu spo³ecznego. Przedsiêbiorstwa s¹ autosystemami
z w³aciw¹ sobie spoistoci¹, w zwi¹zku z czym innowacyjnoæ napotyka szereg trudnoci zwi¹zanych z: brakiem odpowiednich kompetencji wród pracowników i mened¿erów; niezrozumieniem istoty SOI; nieumiejêtnoci¹ pozyskania rodków finansowych na innowacyjne dzia³ania;
nieumiejêtnoci¹ mylenia i planowania d³ugoterminowego i strategicznego; nadmiern¹ biurokracj¹ i sztywn¹ hierarchi¹; niechêci¹ do upowszechniania wyników zwi¹zan¹
z brakiem wiedzy w zakresie ochrony w³asnoci intelektualnej; brakiem zrozumienia ze strony konsumentów; ograniczonym popytem na nowe, innowacyjne i prospo³eczne
produkty; brakiem dowiadczenia we wdra¿aniu innowacji; niewystarczaj¹cym potencja³em technologicznym; panuj¹cymi obyczajami, normami, przyzwyczajeniami. Efektywne wdro¿enie SOI wymaga jeszcze szerszego ni¿ zwyk³e innowacje spojrzenia. SOI obejmuje, oprócz aspektu
czysto ekonomicznego, tak¿e aspekt spo³eczny i rodowiskowy. Tak wiêc w przypadku SOI czysta koncentracja na
zyskach z tytu³u pierwszeñstwa na rynku i narzucania standardów jest niewystarczaj¹ca. To rozszerzone ujêcie jest
jeszcze ma³o popularne w praktyce gospodarczej. Jak
wskazuj¹ wyniki badañ rynku hiszpañskiego zaledwie 5 na
35 najwiêkszych firm mo¿na potraktowaæ jako te, które
wdro¿y³y SOI. Te firmy wiadomie prowadz¹ dzia³alnoæ
innowacyjn¹ ukierunkowan¹ na ochronê rodowiska przyrodniczego i poprawê dobrobytu spo³ecznego, a w takiej powy¿szej strategii widz¹ korzyci dla siebie, spo³eczeñstwa
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i przyrody. Analiza wprowadzonych SOI nie pozostawia
w¹tpliwoci dotycz¹cych pozytywnego ich wp³ywu na rodowisko, jakoæ ¿ycia oraz pozycjê konkurencyjn¹ przedsiêbiorstw. Niew¹tpliwie niniejszy artyku³ stanowi zaledwie
przyczynek do dalszej dyskusji nad SOI. Kolejne badania
powinny zostaæ ukierunkowane na analizie faktycznych
kosztów i korzyci (w tym stricte ekonomicznych) wprowadzenia SOI oraz ich dalszej ewolucji.
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SUSTAINABLE ORIENTED INNOVATIONS (SOI)
 INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Key words:
innovation, sustainable development, eco-innovations, corporate social responsibility.
Abstract:
The goal of this study is to provide insights on implementing sustainability into corporate innovation activity. Firstly
the idea of transferring sustainable development into microeconomic perspective is presented. The above concept is
launched in business world through corporate social responsibility and eco-innovations. The most advanced innovators introduce sustainable oriented innovations (SOI)
which covers not only economic aspects but social and ecological as well. The practical implementation of above ideas is hampered by several barriers which are identified through review of literature. Using extensive data of IBEX 35
firms covering the years 2010-2013 only 5 companies were
selected as these which implemented sustainable oriented
innovations. Later, profound analysis of its SOI including
its economic, social and ecological impact is provided. In
conclusion  practical implementation of SOI have undisputable benefits for company, society and natural environment.
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