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NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ 

PRZEDSIĘBIORSTWA?

Wprowadzenie

Konkurencyjność na płaszczyźnie międzynarodowej pozwala przedsiębiorstwu 
na osiąganie korzyści wynikających z funkcjonowania na tych rynkach. Już w latach 90. 
XX w. dowiedziono, że na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa wpływ ma 
działalność proekologiczna. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw powo-
duje, że bierne postępowanie w tym obszarze staje się niewystarczające, zaś wizeru-
nek przedsiębiorstwa oraz powodzenie na rynku zależą od podejmowanych przez 
działań w sferze ochrony środowiska. Poziom ekologizacji przedsiębiorstwa stał się 
czynnikiem uzyskiwania przez niego przewagi konkurencyjnej w łańcuchu warto-
ści [6]. Obecnie budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej wyłącznie w oparciu 
o tradycyjne czynniki, takie jak niska cena czy wysoka jakość, okazuje się niewystar-
czające. Na sukces mogą liczyć tylko przedsiębiorstwa społecznie i środowiskowo 
odpowiedzialne [13].

Z punktu widzenia ochrony środowiska funkcjonowanie na rynkach międzyna-
rodowych wymaga nie tylko zapewnienia zgodności, lecz także działań przekracza-
jących wymagania prawne. Realizacja strategii środowiskowej wiąże się jednak ze 
znacznymi kosztami. Pojawia się przy tym pytanie: czy i w jakim stopniu posiadanie 
tej strategii pozwala na osiągnięcie korzyści w działalności eksportowej? Odpowiedź 
na nie jest istotna dla przedsiębiorstw o orientacji międzynarodowej, które realizują 
programy w obszarze ochrony środowiska.

* Dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.
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W opracowaniu zostaną także przedstawione rozważania dotyczące uwarunkowań 
działalności eksportowej oraz relacji zachodzących między umiędzynarodowianiem 
działalności a strategią środowiskową. Następnie zostanie zaprezentowana metoda 
badań własnych oraz ich wyniki.

1.  Działalność eksportowa przedsiębiorstw, 
jej uwarunkowania

Najczęściej wymienianą przesłanką wejścia na rynki zagraniczne jest ich wielkość 
mierzona liczbą potencjalnych klientów. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi 
dystrybutorami może prowadzić do zamówień przekraczających wielokrotnie chłon-
ność rynku lokalnego. Eksport powiększa bazę klientów firmy i uniezależnia ją od 
wahań na rynku krajowym. Sprzedaż zagraniczna umożliwia także wzrost produk-
cji i sprzedaży, mimo ograniczoności popytu na rynku krajowym, co dalej przekłada 
się na wzrost zatrudnienia w kraju, poprawę bilansu płatniczego. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa istotną przesłanką wejścia na rynek zagraniczny jest również moż-
liwość zwiększenia skali produkcji lub pełniejszego wykorzystania mocy produkcyj-
nych. Bodziec ten ma charakter ofensywny i wewnętrzny, podobnie jak możliwość 
uzyskania dodatkowych zysków. Zwłaszcza firmy ponoszące konsekwencje sezono-
wego spadku sprzedaży krajowej mogą ograniczać niekorzystny wpływ tych wahań 
przez sprzedaż na rynkach zagranicznych. Spodziewane wyższe zyski, łącznie z moż-
liwością lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych, stanowią silne przesłanki dla 
internacjonalizacji.

Liczne korzyści płynące z działalności eksportowej powodują, że szereg przed-
siębiorstw podejmuje działania zmierzające do wejścia na nowe rynki zagraniczne. 
O tym, czy próba taka jest udana, czy też nie, decyduje nie tylko specyfika produktu, 
lecz także czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Czynniki zewnętrzne mogą zarówno zachęcać, jak i powstrzymywać od podjęcia 
ekspansji zagranicznej. Można do nich zaliczyć: uwarunkowania polityczne, ekono-
miczne (głównie wskaźniki makroekonomiczne), uwarunkowania kulturowe oraz 
czynniki charakterystyczne dla danego sektora bądź branży. Uwarunkowania eko-
nomiczne obejmują m.in.: wysokość ceł, kontyngenty, kursy wymiany walut, moż-
liwości finansowania inwestycji czy poziom konkurencji. W szczególności zwraca 
się tutaj uwagę na ograniczenia kosztowe związane z cenami surowców, materiałów, 
półfabrykatów i usług, które ze względu na duży udział w kosztach produkcji mogą 
przesądzać o jej opłacalności. Charakter stymulujący może mieć natomiast dostęp-
ność źródeł finansowania. Dotychczasowe badania wskazują, że na działalność eks-
portową wpływają także charakter branży [15] oraz działania innych uczestników 
rynku. G. S. Yip [34] wskazuje na sektorowe uwarunkowania, które sprawiają, że 
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dana branża może przejawiać większe lub mniejsze skłonności do internacjonali-
zacji. Sektory różnią się układem czynników rynkowych, kosztowych, rządowych 
i konkurencyjnych. Wymienione grupy czynników, chociaż są odmienne, nawią-
zują do sił konkurencji określonych przez Portera. Wzrost globalizacji sektora może 
pociągnąć za sobą natężenie rywalizacji i konieczność poszukiwania nowych ryn-
ków. Firmy, które funkcjonują w mało konkurencyjnym otoczeniu, nie będą zain-
teresowane podjęciem zagranicznej ekspansji, podczas gdy te działające w bardzo 
konkurencyjnym otoczeniu będą do niej dążyły. Inną grupę determinant działalności 
eksportowej stanowią czynniki prawne: rozwiązania w polityce handlowej, standardy 
techniczne, wspólne regulacje marketingowe, poziom kontroli rządowej. Istotną rolę 
odgrywają także udział i zachowania państwowych klientów i konkurentów, którzy 
korzystają z subwencji czy innych działań zmierzających do ochrony rynku krajo-
wego. Do grupy czynników politycznych należy także zaliczyć regulacje i instrumenty 
dotyczące ochrony środowiska. Narzędzia polityki ekologicznej mogą oddziaływać 
na wielkość i kierunki obrotów handlowych. Wpływ ten jest zazwyczaj dwutorowy: 
z jednej strony ograniczany jest handel towarami szkodliwymi dla środowiska, co 
może wpływać ograniczająco na dotychczasowy ogólny strumień importu i eksportu 
kraju. Z drugiej strony, zaostrzenie norm ochronnych wpływa na realokację zasobów 
produkcyjnych w kierunku czystszej pod względem technologicznym produkcji.

Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw jest zasadniczo oparta na możliwościach 
wykorzystania zagranicą przewag konkurencyjnych, jakie firma posiada na rynku 
krajowym. Brak odpowiednich zasobów, a także duża niepewność i złożoność pro-
cesu internacjonalizacji z reguły powstrzymują przed podjęciem ekspansji zagranicz-
nej. Za najistotniejsze, wewnętrzne uwarunkowania działalności eksportowej uznaje 
się: wielkość przedsiębiorstwa, doświadczenie oraz kompetencje kadry. Zależność 
między podejmowaniem ekspansji zagranicznej a wielkością przedsiębiorstwa jest 
opisana w literaturze przedmiotu, przy czym wnioski różnych autorów nie są toż-
same. Według badań J. L. Calofa tylko w bardzo małych firmach wielkość ma wpływ 
na zachowania eksportowe: po przekroczeniu pewnego punktu eksport nie jest silnie 
skorelowany z wielkością przedsiębiorstwa. Potwierdziły to inne badania, zgodnie 
z którymi uwzględnienie czynników, takich jak: zaangażowanie i dążenie zarządza-
jących do ekspansji zagranicznej oraz oczekiwany poziom konkurencyjności firmy 
na rynku zagranicznym, powoduje, że rozmiary firmy nie wyjaśniają przyczyn eks-
portu [33]. Doświadczenie firmy zazwyczaj jest operacjonalizowane w badaniach jako 
liczba lat istnienia firmy albo też, gdy chodzi o doświadczenie zagraniczne, jako liczba 
lat prowadzenia działalności eksportowej. Brouthers, Hennart, oceniając znaczenie 
tego czynnika, stwierdzili jego dodatni związek zarówno z liczbą rynków zagranicz-
nych, jak i intensywnością eksportu. Zbieżne wyniki uzyskał R. Morawczyński [22]. 
Istotną grupę determinant działalności eksportowej stanowią także kompetencje i pre-
dyspozycje kadry kierowniczej oraz filozofia i specyfika organizacji. Obejmują one:
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 � poziom skłonności menadżerów do ryzyka;
 � poziom kontroli w stosunku do operacji, które przedsiębiorstwo podejmuje 

zagranicą;
 � pożądany stopień elastyczności, który wpływa na możliwość wprowadzania zmian 

w strategii w zależności od zmiany sytuacji zewnętrznej lub wewnętrznej.
Badania, przeprowadzone głównie w USA i krajach skandynawskich, dowiodły, że 

niektóre cechy właściciela mogą mieć kluczowe znaczenie w inicjowaniu, a następnie 
skutecznym prowadzeniu eksportu. Należą do nich: wiek, pobyty zagraniczne, zna-
jomość języków obcych, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, a także 
osobiste aspiracje, stopień otwartości na zmiany i poziom tolerancji ryzyka.

W warunkach krajowych badania dotyczące działalności eksportowej koncentro-
wały się na strategiach internacjonalizacji oraz zachowaniach przedsiębiorstw w tych 
procesach [32, 33, 9, 10, 11, 24]. Część prac poruszała problematykę wybranych uwa-
runkowań działalności eksportowej [35]. W opracowaniach tych nie odnoszono się 
do aspektów zarządzania środowiskowego. Nie podnoszono zatem kwestii oddzia-
ływania strategii środowiskowej na tę działalność.

2.  Strategia środowiskowa a umiędzynarodowienie 
działalności przedsiębiorstwa

Strategia środowiskowa ukazuje zamierzenia i priorytetowe działania w obszarze 
ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Proaktywna strategia środowiskowa ozna-
cza wysoki stopień spełniania wymagań ochrony środowiska narzucony przez wła-
dze danego kraju, tzn. przedsiębiorstwo podejmuje działania obligatoryjne, a także 
dodatkowe działania dobrowolne ukierunkowane na ochronę środowiska. Strategia 
taka znajduje swoje oparcie w ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, w której 
działania proekologiczne są traktowane jako jedno ze źródeł budowy przewagi kon-
kurencyjnej. Wówczas na podejmowanie strategicznych decyzji wpływ ma koncep-
cja rozwoju zrównoważonego. Sprzyja to obniżaniu ryzyka, pozwala na zmniejszenie 
kosztów kapitału, poprawę giełdowych kursów akcji przedsiębiorstw, zdolności do 
integracji interesariuszy. Przeciwnicy proaktywnych strategii środowiskowych wska-
zują, że generują one dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa, jednak coraz większa 
liczba prac wskazuje, że wyniki ekonomiczne i środowiskowe nie stoją w sprzecz-
ności ze sobą. Zgodnie z hipotezą Portera regulacje w zakresie ochrony środowiska 
mogą stymulować rozwiązania innowacyjne, a w efekcie wpływać na konkurencyj-
ność i produktywność [1]. W toku uprzednich badań empirycznych został także 
potwierdzony wpływ praktyk proekologicznych, stymulowanych przez strategię śro-
dowiskową, na wyniki finansowe firmy [14].
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Strategia środowiskowa stymuluje dobrowolne działania proekologiczne reali-
zowane w odniesieniu do produktu, procesów, działań organizacyjnych. Niemniej 
jednak podejmowane inicjatywy mogą również wynikać z obowiązujących regulacji 
środowiskowych. Jeżeli regulacje środowiskowe będą postrzegane jako restrykcyjne 
lub oczekiwane będzie ich dalsze zaostrzenie, wówczas przedsiębiorstwa szybciej będą 
podejmować działania w tym obszarze [17]. Efektem będzie poprawa wyników śro-
dowiskowych, wizerunku przedsiębiorstwa, oferowanie produktów ekologicznych, 
co wpłynie na poprawę zdolności eksportowych.

Literatura dotycząca działalności międzynarodowej i działań w obszarze ochrony 
środowiska jest ograniczana, w zdecydowanej mierze, do przedsiębiorstw między-
narodowych. Koncentruje się na zapewnianiu ich zgodności z prawem ochrony śro-
dowiska [12], zaspakajaniem potrzeb rynków międzynarodowych [7]. Bez wątpienia 
istnieje związek między internalizacją przedsiębiorstwa a wynikami środowisko-
wymi, co wynika z faktu, iż firmy wchodząc na rynki zagraniczne muszą spełniać 
obowiązujące w tym obszarze wymagania [3]. Także uzyskanie międzynarodowych 
certyfikatów dotyczących aspektów ekologicznych pozytywnie wpływa na zdolność 
organizacji do funkcjonowania na takich rynkach [27]. W opinii Christmanna glo-
balizacja wzmacnia presję instytucjonalną oraz kliencką na firmy, a przy równocze-
snych międzynarodowych powiązaniach przedsiębiorstwa przyczynia się do jego 
samoregulacji w obszarze ochrony środowiska. Martin-Tapia [19] wskazał nato-
miast, że posiadanie dobrej reputacji, wynikającej z oferowania produktów proeko-
logicznych, jest ważne dla przedsiębiorstw z krajów rozwijających się, wchodzących 
na rynki krajów rozwiniętych. Ich dostępność może wzrastać dzięki proekologicznym 
zachowaniom. Ponadto strategia środowiskowa generuje zdolność organizacyjnego 
uczenia się [29] oraz wspiera procesy internacjonalizacji [8]. Korzyści generowane 
przez proaktywne podejście do ochrony środowiska (w tym wzrost innowacyjności) 
sprzyjają działalności eksportowej. Z drugiej strony firmy koncentrujące się na ryn-
kach międzynarodowych powinny spełniać wyższe standardy ekologiczne, niż te sku-
piające się na rynkach krajowych [36].

3.  Zależność strategia środowiskowa – produktywność 
– działalność eksportowa

Strategia środowiskowa w różnorodny sposób stymuluje działalność eksportową. 
Po pierwsze, wzmacnia zdolność do innowacji i radzenia sobie z ryzykiem, a więc 
czynnikami kluczowymi dla sukcesu na rynkach międzynarodowych [29]. Po dru-
gie, umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb interesariuszy. Wpływa więc pozytyw-
nie na oferowanie innowacyjnych produktów odpowiadających zapotrzebowaniu. 
Są one szczególnie istotne w przedsiębiorstwach o niskim poziomie zasobów, które 
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nie mogą prowadzić szerokich badań rozwojowych i koncentrują swoją działalność 
na ograniczonym asortymencie. Już samo wdrożenie strategii środowiskowej prowa-
dzi do zwiększenia elastyczności firmy [23]. Firma staje się bardziej świadoma prawa 
ochrony środowiska, przez co szybciej dostosowuje się do odmiennych wymagań 
w tym zakresie. Rozwój strategii środowiskowej pozytywnie wpływa też na kompe-
tencje organizacji (w tym elastyczne zarządzanie relacjami zewnętrznymi, orienta-
cję przedsiębiorczą), które mogą oddziaływać na działalność eksportową. Ponadto 
przyczynia się do poprawy reputacji przedsiębiorstwa. Rynki w krajach rozwiniętych 
są zwykle domeną przedsiębiorstw rodzimych oraz międzynarodowych, jednak repu-
tacja przedsiębiorstwa jako przyjaznego dla środowiska może ułatwić dostęp do nich. 
Wreszcie wdrożenie strategii środowiskowej pozwala na dyferencjację produktów. 
Zwłaszcza produkty proekologiczne mogą być traktowane jako unikalne dla klienta 
i odmienne, a więc mogą być prognostykiem możliwości eksportowych. Uwzględ-
niając powyższe można przyjąć, że:

Hipoteza 1: Strategia środowiskowa przedsiębiorstwa pozytywnie wpływa na jego 
intensywność eksportową.

Wprowadzenie praktyk proekologicznych może przyczynić się do redukcji kosz-
tów materiałów i energii, wzrostu wydajności pracy (poprzez wzmocnienie lojalności 
i zaangażowania)1. Tym samym może stanowić impuls do wzrostu produktywności. 
Związek produktywności z działalnością eksportową bazuje na teorii różnorodności 
[4, 20, 21]. Zgodnie z nią jedynie firmy o wysokim poziomie produktywności mogą 
angażować się w działania międzynarodowe. W niniejszej pracy zakłada się, że strate-
gia środowiskowa stanowi dodatkowe źródło heterogeniczności firmy. Ograniczono 
się jednak do produktywności energetycznej, która może wynikać z przyjętej strate-
gii środowiskowej2. Potwierdzają to badania Sharma, Vredenburga [30], Chiarvesio 
i in. [5], Levidow i in. [16].

H2: Wyższa produktywność energetyczna wynikająca z wprowadzenia strategii śro-
dowiskowej jest powiązana z wyższą intensywnością eksportową.

1 Wyjątek stanowią badania Cainellego, który wykazał nieistotny negatywny wpływ innowacyjnej stra-
tegii środowiskowej na produktywność w grupie włoskich firm usługowych. Por. G. Cainelli, R. Evangelista, 
M. Savona, Innovation and economic performance in services: A firm-level analysis, “Cambridge Journal of 
Economics” 2006, Vol. 30, No. 3, pp. 435–458.

2 Pod pojęciem produktywności energetycznej rozumie się tutaj ilość zaoszczędzonej energii ustalonej 
w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem strategii środowiskowej i po jej wdrożeniu.
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4. Metoda badań

Dla potrzeb prowadzonych badań wybrano sektor spożywczy. Wartość produkcji 
sprzedanej tego sektora wyniosła (bez podatku od towaru i usług oraz podatku akcy-
zowego) 204 mld zł [31]. Eksport produktów sektora spożywczego to 12,5% całości 
polskiego eksportu. Sektor spożywczy wywiera także znaczący wpływ na środowisko 
naturalne. Chodzi tutaj o zużycie wody, energii, odpady. Aby uwzględnić jednolite 
oddziaływanie regulacji środowiskowych, ograniczono się do firm zlokalizowanych 
na terenie Polski. Badaniami objęto średnie i duże przedsiębiorstwa sektora spożyw-
czego prowadzące działalność eksportową (notowane na Liście 2000 Polskich Przed-
siębiorstw i Eksporterów). W toku badań uwzględniono 25 firm wybranych z Listy 
w sposób losowy. Zastosowano dobór losowy prosty bez zwracania. W grupie tej 
dominowały średnie przedsiębiorstwa (80%). Ich działalność eksportowa koncen-
truje się przede wszystkim na krajach UE (72%).

Zakres badań obejmował działalność eksportową i ekologiczną przedsiębiorstw. 
Informacje dotyczące działalności eksportowej (intensywność eksportu) pozyskano 
od przedsiębiorstw lub z ich stron WWW. Do oceny intensywności eksportu użyto 
wskaźnika eksportu sprzedaży, tj. wartość eksportu / całkowita wartość sprzedaży. 
Przyjęty wskaźnik pozwala określić rzeczywisty wpływ działalności eksportowej 
na uzyskiwane przez firmę wyniki ekonomiczne. Informacje dotyczące strategii śro-
dowiskowej zebrano za pomocą kwestionariusza. Do oceny strategii środowiskowej 
zastosowano wskaźniki (określane w skali Likerta 1–5) zaproponowane przez Ara-
gon-Correa [2], zaadoptowane do potrzeb badań3. Objęły one system zarządzania 
jakością uwzględniający aspekty środowiskowe, szkolenia dotyczące ochrony środo-
wiska dla pracowników, kontrolę zużycia energii, wykorzystywanie LCA, dobrowolne 
inicjatywy proekologiczne. Poszczególne wskaźniki potraktowano jako wyznaczniki 
strategii środowiskowej przedsiębiorstwa. Współczynnik Cronbacha wyniósł α =,80. 
Oznacza to dosyć wysoką spójność wewnętrzną testu, przy zmienności błędu 0,36. 
Dodatkowo zapytano o charakter strategii środowiskowej: czy jest ona proaktywna 
(liczne działania dobrowolne, ukierunkowane na zróżnicowane cele) czy też pasywna 
(działania ograniczone pod względem rodzaju i zaangażowanych zasobów). Jako 
zmienne kontrolne przyjęto wielkość firmy (liczoną liczbą pracowników) oraz wiek 
firmy (w latach od momentu założenia). Na znaczenie tych czynników dla dzia-
łalności eksportowej wskazuje m.in. Javalgi [15]. Postrzeganie regulacji prawnych 
zostało uwzględnione przez opinie respondentów. Dotyczyły one siły oddziaływania 

3 Modyfikacja narzędzia badawczego polegała na ograniczeniu liczby pytań. Pominięto zagadnienia 
dotyczące aspektów środowiskowych w pracy administracyjnej, ubezpieczenia środowiskowego, seminariów 
dla kadry zarządzającej, uczestnictwa w rządowych programach subsydiów.
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obecnych regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz stopnia ich oddziaływania 
w przyszłości. Do oceny produktywności wykorzystano produktywność energetyczną 
produkcji, liczoną jako produkcja sprzedana (w zł) do ilości zużytej energii (według 
formuły: produkcja sprzedana/zużycie energii).

Grupa respondentów objęła dyrektorów oddziałów lub prezesów zarządów, w przy-
padku mniejszych organizacji – dyrektorów. W badaniach zastosowano analizę regre-
sji hierarchicznej. Weryfikacji poddano trzy modele. W modelu I zmienna eksport 
była określana jedynie przez zmienne kontrolne. W modelu II wprowadzono dodat-
kowo strategię środowiskową, zaś w modelu III – produktywność. Przyjęty model 
badawczy zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Model badawczy

Strategia środowiskowa Produktywność Działalność eksportowa

Wielkość
Wiek

Źródło: opracowanie własne.

5. Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonej analizy regresji zestawiono w tabeli 14. Wskazują one, że 
uwzględnienie dodatkowej zmiennej – strategii środowiskowej pozytywnie wpływa 
na dopasowanie modelu. Wskazuje na to wzrost miary dopasowania modelu R2. 
Wartość statystyki t (w nawiasie) dla zmiennej „strategia środowiskowa” oraz odpo-
wiadający jej poziom prawdopodobieństwa p potwierdzają, że parametr ten istot-
nie różni się od 0. Interpretując oszacowaną wartość oceny tego parametru, można 
stwierdzić, iż wdrożenie strategii środowiskowej powoduje zwiększenie intensyw-
ności działalności eksportowej.

Uzyskane wyniki potwierdzają przyjętą hipotezę 1. Tym samym wspierają one 
wyniki uprzednich badań zależności działalności na rynkach międzynarodowych 
i działalności w zakresie ochrony środowiska. Przyjęta próba badawcza nie ograniczała 

4 Spełnianie założeń dla analizy regresji zweryfikowano przy użyciu analizy wykresu rozrzutu, testu 
Durina-Watsona oraz testu Shapiro-Wilka.
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się do dużych przedsiębiorstw, stąd wniosek ten może być rozszerzony na mniejsze 
jednostki. Wobec tego średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać korzyści (powiązane 
z internacjonalizacją) z wprowadzenia strategii środowiskowej.

Tabela 1. Wyniki analizy regresji

Model 1 Model 2 Model 3

Intercept 28,67* (2,37) 16,1** (1,40) 15,0* (1,30) 

Wiek –,09 (–1,35) –,08 (–,96) –,08 (–,92) 

Wielkość –,00 (–,02) –,07 (–,76) –,07 (–,07) 

Strategia środowiskowa ,18** (1,85) ,11* (,95) 

Produktywność ,14 (1,62) 

R2 ,18 ,20 ,21

F 1,75 2,77 4,32

* p < ,05; ** p < ,01.
Źródło: opracowanie własne.

W celu uszczegółowienia wyników badań przeprowadzono analizę oddziaływania 
strategii środowiskowej na działalność eksportową z uwzględnieniem siły oddziały-
wania regulacji ochrony środowiska. Wyróżniono regulacje łagodne, umiarkowane 
i restrykcyjne. Wyniki te zestawiono w tabeli 2.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami oddziaływanie strategii środowiskowej jest sil-
niejsze w przypadku regulacji łagodnych i umiarkowanych. Wynika to z faktu, iż 
regulacje takie nie wymuszają radykalnych działań, zaś inicjatywy podejmowane 
przez przedsiębiorstwa mają charakter dobrowolny (wynikają ze strategii środowi-
skowej). Często dotyczą one ekologicznych innowacji produktowych, co pozytywnie 
wpływa na postrzeganie firmy na rynkach zagranicznych.

Tabela 2.  Wpływ strategii środowiskowej na intensywność eksportu przy różnym 
poziomie regulacji

Postrzegany poziom restrykcyjności regulacji

Restrykcyjne Umiarkowane Łagodne

Strategia środowiskowa –3,4 (–0,2) 1,6 (1,42) 2,5* (1,85) 

* p < ,05.
W nawiasie podano wartość statystyki t.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań dotyczące produktywności nie pozwalają natomiast na przyję-
cie hipotezy 2. Raczej specyfikują one warunki, w których strategia środowiskowa 
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prowadzi do wzrostu produktywności energetycznej (por. tabela 3). Należy potwier-
dzić występowanie efektu mediacyjnego w odniesieniu do produktywności, jeżeli 
zostanie wprowadzona strategia środowiskowa. Wówczas stymuluje ona zmniejsze-
nie zużycia energii, to zaś pozytywnie wpływa na wyniki środowiskowe i postrze-
ganie firmy przez interesariuszy. Jeżeli jej charakter jest pasywny – wpływ taki nie 
występuje (jest nieistotny statystycznie).

Tabela 3.  Wpływ strategii środowiskowej na intensywność eksportu przy 
uwzględnieniu produktywności przy odmiennych rodzajach strategii

Strategia proaktywna Strategia pasywna

0,41* (0,38) 0,29 (0,20) 

* p<,05.
Źródło: opracowanie własne.

W świetle badań wielkość przedsiębiorstwa nie wpływa na intensywność eks-
portu. Wynika to być może z homogeniczności próby badawczej. Na Liście Ekspor-
terów w badanej branży przeważają jednostki o podobnej wielkości oraz podobnym 
doświadczeniu w prowadzeniu działalności eksportowej. Czynnik ten zatem nie róż-
nicuje istotnie wyjaśnianej zmiennej; niemniej w powiązaniu z wiekiem dodatnio 
wpływa na intensywność eksportu.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania potwierdzają występowanie zależności między działal-
nością proekologiczną a eksportową przedsiębiorstwa. Wprowadzenie tej zmiennej 
pozytywnie (aczkolwiek w niewielkim stopniu) stopniu wpływa na kształtowanie 
zmiennej objaśnianej. Tym samym strategia środowiskowa może przyczyniać się do 
intensyfikacji działalności eksportowej. Istotna jest przy tym siła regulacji w zakresie 
ochrony środowiska oraz charakter przyjętej strategii. Pozytywna zależność między 
wprowadzeniem strategii środowiskowej a intensywnością eksportu zachodzi w przy-
padku regulacji łagodnych i umiarkowanych. W przypadku regulacji restrykcyjnych 
wydaje się, że większe znaczenie będą miały inne czynniki (np.: związki z przedsię-
biorstwami dystrybucyjnymi, doświadczenie na rynkach zagranicznych). Podejmo-
wanie niewymuszonych działań w obszarze ochrony środowiska powoduje dodatkowe 
zainteresowanie firmą na rynkach zagranicznych; stanowi cechę ją wyróżniającą.

Wyniki badań nie potwierdziły jednoznacznie mediacyjnego wpływu produk-
tywności energetycznej na intensywność eksportu. Znaczenie tej zmiennej występuje 
w przypadku, gdy celem podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań w obszarze 
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ochrony środowiska jest poprawa wyników środowiskowych (dzięki realizacji strate-
gii proaktywnej). Wówczas przedsiębiorstwo, publikując swoje wyniki środowiskowe, 
kształtuje pozytywny wizerunek. Jeżeli strategia ma wymiar ograniczony, nie przy-
czynia się znacząco do wprowadzenia innowacji ekologicznych, ani poprawy wyni-
ków środowiskowych, zależność taka nie występuje. Tym samym można stwierdzić, 
iż działania proekologiczne wymuszone bądź ograniczone, nawet mimo opracowania 
strategii środowiskowej nie wpływają na intensywność eksportową przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia menadżerów wyniki badań potwierdzają związek aktywnych 
strategii środowiskowych i działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Strategia 
środowiskowa (w tym podejmowane inicjatywy proekologiczne, wyniki środowi-
skowe) może być wykorzystywana do wzmacniania tej działalności. W odniesieniu 
do mniejszych firm odpowiednie szkolenie i wsparcie może być potrzebne dla lep-
szego wykorzystywania strategii. Programy i wsparcie rządowe pozwoli na pozna-
nie nowych rynków i ograniczenie niepewności związanej z wejściem na te rynki.
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CZY STRATEGIA ŚRODOWISKA WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ 
EKSPORTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

Streszczenie

Na działalność eksportową przedsiębiorstw wpływa wiele czynników, takich jak: specyfika 
produktu, zasoby przedsiębiorstwa, dotychczasowa obecność na rynkach zagranicznych, regu-
lacje prawne, kursy walut itp. Równocześnie coraz częściej możliwość sprzedaży na określo-
nych rynkach oraz zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców zależą do spełniania 
wymagań ekologicznych. Zachodzi zatem pytanie o związek między ekologizacją działalno-
ści przedsiębiorstwa a wielkością jego eksportu. W niniejszym artykule zostaną zaprezento-
wane wyniki badania zależności strategii środowiskowej przedsiębiorstwa i intensywności 
eksportu. Wskazują one, że zależność taka występuje, przy czym jej siła zależy od restryk-
cyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.

Słowa kluczowe: eksport, strategia środowiskowa

DOES THE ENVIRONMENTAL STRATEGY AFFECT THE EXPORT 
OF ORGANIZATIONS?

Abstract

Many factors (specificity of the product, regulation, exchange rates) affect on the export activ-
ities of enterprises. At the same time more and more opportunities to sell in certain mar-
kets and interest from potential buyers are associated with the level of “greening” product. 
Therefore, there is the question about the relationship between the pro-ecological activities 
of the company and the size of its export. In the article the results of a research based on the 
company's environmental strategy and intensity of exports was presented. They indicate that 
the relationship exists. Its strength depends on the stringency of environmental regulations 
in the importing country.

Key words: export, environmental strategy




