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Investigating the Impact of Eco-Innovation

Drivers on Eco-innovative Performance

(Iran’s Copper Industry)

Abstract:

The purpose of this study is to identify the dimensions of

eco-innovation drivers and the dimensions of eco-innovative

performance and also to investigate the impact of eco-

innovation drivers on eco-innovative performance. The

dimensions of technological, market, and legal drivers for

eco-innovation drivers and the dimensions of product,

process, and organizational innovations for eco-innovative

performance were extracted and the main hypothesis

(environmental innovation drivers are directly related to

environmental innovative performance) Was also approved.
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