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Wstęp

 We współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach pogląd, że dla wła-
ściwego gospodarowania dobrami natury człowiek powinien efektywniej wyko-
rzystywać dostępne mu surowce, jest powszechny. Wobec wyczerpywania się 
niektórych zasobów, rosnących cen paliw i surowców naturalnych, racjonalni 
konsumenci i przedsiębiorcy coraz rozsądniej gospodarują zasobami, dzięki cze-
mu obniżają koszty funkcjonowania i w przypadku przedsiębiorców stają się 
bardziej konkurencyjni na globalnym rynku. Wizja dalszego rozwoju Unii Euro-
pejskiej, przyjęta w strategii „Europa 2020”, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 
powiązane priorytety1:
• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wyso-

kim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
 Zrównoważony rozwój oznacza budowanie zrównoważonej i konkurencyj-
nej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, wykorzystując do tego mię-
dzy innymi technologie przyjazne środowisku. Inwestycje w innowacje, umożli-
wiające efektywniejsze korzystanie z zasobów, wpływają korzystnie zarówno na 
tradycyjne sektory gospodarki i obszary wiejskie, jak i na gospodarki oparte na 
usługach, w których ceni się wysokie kwali ikacje. Wdrażanie nowoczesnych 
technologii środowiskowych staje się ważnym wyzwaniem dla współczesnych 
gospodarek. W Polsce nadal duży udział w strukturze gospodarki mają tradycyj-
ne materiało- i energochłonne sektory przemysłowe. Stąd konieczne stają się 
działania zmierzające do racjonalnego wykorzystywania zasobów, między inny-
mi poprzez ekoinnowacje.
 Celem opracowania jest rozpoznanie stanu i poziomu ekoinnowacji w Polsce 
oraz porównanie otrzymanych wyników z krajami Unii Europejskiej. Pozwoli to 
na wskazanie ograniczeń i możliwości wsparcia rozwoju ekoinnowacji w Polsce. 
Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia istotę i de i-
nicje ekoinnowacji. W drugiej części dokonano przeglądu dostępnych metodolo-
gii pomiaru ekoinnowacji oraz przeprowadzono analizę porównawczą danych 
z zakresu ekoinnowacji dla Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej. W trze-
ciej części zidenty ikowano cechy ekoinnowacji w Polsce i wskazano kierunki 
niezbędnych działań.

1 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela 2010, s. 5.
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Pojęcie i istota ekoinnowacji

 Koncepcja ekoinnowacji pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
jako efekt rosnącej świadomości na temat zagrożeń związanych ze środowiskiem 
naturalnym oraz odpowiedzialności za to środowisko. Jest rezultatem dostrzeże-
nia i docenienia ważności związku między gospodarczą działalnością społeczeń-
stwa a procesem dewastacji i degradacji przyrody. Samo pojęcie ekoinnowacji 
w literaturze jest różnie de iniowane, ale w ogólnym ujęciu dotyczy innowacji 
przynoszących korzyści dla środowiska. Według klasycznej de inicji, stworzonej 
przez P. Jamesa w 1997 roku, ekoinnowacja oznaczała nowy produkt, który za-
pewnia wartość dla klienta i dla biznesu, a jednocześnie znacząco obniża nega-
tywny wpływ na środowisko2. Ekoinnowacje to procesy produkcyjne, technolo-
giczne i usługowe, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko 
naturalne3. Jednym z oczekiwanych rezultatów ekoinnowacji jest zwiększenie 
efektywności środowiskowej, oznaczające bezpośrednio na przykład redukcję 
energochłonności produkcji, a pośrednio – zwiększenie konkurencyjności kosz-
towej przedsiębiorstwa4. Ekoinnowacja może być postrzegana jako każda inno-
wacja redukująca negatywne oddziaływanie procesów gospodarczych na środo-
wisko przyrodnicze oraz zmniejszająca szkody w środowisku5. Ekoinnowacja 
stanowi więc swoistego rodzaju połączenie innowacyjności (nowości, kreatywno-
ści, zmiany) z wrażliwością środowiskową czy świadomością ekologiczną. Niektó-
rzy autorzy wskazują na specy iczną cechę ekoinnowacji, odróżniającą je od innych 
innowacji, mianowicie ich efektem oprócz korzyści osiąganych przez wdrażające je 
przedsiębiorstwo, są także tak zwane korzyści zewnętrzne. Korzyści zewnętrzne 
powstają, ponieważ wynalazca zazwyczaj nie może przywłaszczyć sobie całości 
lub większości społecznych korzyści z działalności B+R6.
 Ekoinnowacje są rozpatrywane w kontekście rozwoju ekoinnowacyjnych 
technologii. Technologie te powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwo-
ju, a więc pozwalać między innymi na większą oszczędność surowców, zwiększo-
ną wydajność produkcji, jak również uwzględniać rozwiązania systemowe i orga-
nizacyjne, obejmujące metody, sposoby, techniki, bądź też procedury. Otmann 
i inni wskazują, że celem ekoinnowacji jest redukcja negatywnego oddziaływania 
działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze, poprzez obniżenie ener-

2 P. James, Towards sustainable business?, w: Sustainable Solutions, red. M. Charter, U. Tischner, 
Greenleaf Publishing, Shef ield 2001.
3 R. Flis, Ekoinnowacyjność produktów i usług, w: Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania 
MŚP, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-
szawa 2010.
4 J. Strojny, Wdrożenie systemu zarządzania potencjałem ekoinnowacyjnym w przedsiębiorstwie, 
w: Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?, red. L. Woźniak, J. Strojny, 
E. Wojnicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
5 M. Kanerva, A. Arundel, R. Kemp, Environmental innovation: Using qualitative models to 
identify indicator for policy, United Nations University Working Papers Series, Maastricht 2009.
6 T. Rave, F. Goetzke, M. Larch, The Determinants of Environmental Innovations and Patenting: 
Germany Reconsidered, „Ifo Working Paper” 2011 nr 97.
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gochłonności, zużycia zasobów naturalnych, lub zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji7. Ekoinnowacje określa się również jako proces polegający na rozwoju 
nowego produktu, w którym przedsiębiorstwo podejmuje świadomie działania 
w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska, jednocześnie dążąc do 
wdrożenia produktu na rynku i przez to zwiększenia na nim swoich udziałów8.
 Powszechnie uznaje się, że ekoinnowacje, stanowiące wynik kompleksowego 
procesu wzajemnych oddziaływań społecznych oraz odkryć technicznych i zasto-
sowania nowej wiedzy9, zmierzają do rozwoju nowych produktów i procesów, 
które istotnie zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko10.
 W literaturze najczęściej wyróżnia się pięć rodzajów ekoinnowacji11:
• ekoinnowacje technologiczne, w obrębie produktów i procesów produkcji;
• ekoinnowacje społeczne, na przykład zachowanie, nawyki konsumpcyjne;
• ekoinnowacje organizacyjne, na przykład ekoaudyty;
• ekoinnowacje instytucjonalne, na przykład platformy współpracy, nieformal-

ne grupy, sieci powołane w celu zajmowania się kwestiami środowiskowymi;
• ekoinnowacje marketingowe, na przykład ekoetykiety, ekoopakowania.
 Główny Urząd Statystyczny de iniuje innowację przynoszącą korzyści dla 
środowiska jako nowy lub istotnie ulepszony produkt (wyrób lub usługa), proces, 
metodę marketingową lub organizacyjną, które przynoszą korzyści dla środowiska 
w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi12. Korzyści dla środowiska mogą 
stanowić podstawowy cel innowacji lub też być rezultatem innych założeń mogą 
też powstawać w okresie wytwarzania produktu lub usługi lub w okresie użytko-
wania zakupionego wyrobu lub korzystania z usługi przez odbiorców inalnych.
 Niewątpliwie zmiany zachodzące w mikrootoczeniu i makrootoczeniu przed-
siębiorstw, rosnące wymagania klientów oraz coraz silniejsze restrykcje dotyczą-
ce ochrony środowiska wymuszają wdrażanie nowych metod zarządzania pro-
dukcją i zarządzania środowiskiem, co przyczynia się do efektywniejszego go-
spodarowania dobrami rzadkimi.

7 J.A. Ottman, E.R. Stafford, C.L. Hartman, Avoiding green marketing myopia: Ways to improve 
consumer appeal for environmentally preferable products, „Environment: Science and Policy for 
Sustainable Development” 2006 t. 48.
8 D. Pujari, Eco-innovation and new product development: Understanding the in luences on mar-
ket performance, „Technovation” 2006 t. 26.
9 L. Woźniak, B. Ziółkowski, Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyj-
ności, w: Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczymi, Wyd. Wyższej Szkoły In-
formatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
10 L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza 
trendów i dobre praktyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
11 Ibidem; B. Sinclair-Desgagné, D. Feigenbaum, É. Pawlak, The Integrated Product Policy and 
the Innovation Process: An Overview, Scienti ic Series, CIRANO, Montréal 2003.
12 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
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Pomiar ekoinnowacji

 Badaniami innowacji w krajach Unii Europejskiej zajmują się krajowe urzędy 
(instytuty) statystyczne lub odpowiednie ministerstwa13. Realizują one między-
narodowy program badań statystycznych innowacji, to znaczy wieloletni projekt 
badawczy Community Innovation Survey (CIS). Program jest realizowany pod egi-
dą Komisji Europejskiej: Eurostatu i DG XIII [SPRINT Programme, European Inno-
vation Monitoring System (EIMS)] i oparty na międzynarodowej metodologii 
standardowej, zwanej metodologią lub systemem Oslo (Oslo Manual)14. Do chwili 
obecnej w ramach tego programu zostało przeprowadzonych kilka rund badań 
zwanych CIS-1, CIS-2, CIS-3, CIS-4, CIS 2006, CIS 2007, CIS 2008 i CIS 2010.
 Na szczególną uwagę, z punktu widzenia niniejszego opracowania, zasługuje 
badanie CIS 2008, w którym jednorazowo wprowadzono dodatkowy moduł do-
tyczący innowacji przynoszących korzyści dla środowiska, tak zwanych ekoinno-
wacji15. Badanie obejmowało innowacje wprowadzone w latach 2006-2008.
 Korzyści dla środowiska, osiągnięte dzięki wdrożeniu innowacji, rozpatry-
wane były z punktu widzenia momentu ich powstania16:
• korzyści dla środowiska, które mogą powstać w okresie wytwarzania pro-

duktu lub usługi:
– obniżka materiałochłonności na jednostkę produktu,
– obniżka energochłonności na jednostkę produktu,
– obniżka emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwo,
– użycie materiałów mniej zanieczyszczających lub niebezpiecznych dla 

środowiska,
– powtórne wykorzystanie (recykling) odpadów, wody lub materiałów;

• korzyści dla środowiska, które mogą powstać w okresie użytkowania zaku-
pionego wyrobu lub korzystania z usługi przez użytkowników końcowych:
– zmniejszenie zużycia energii,
– zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby lub poziomu hałasu,
– poprawę możliwości powtórnego wykorzystania (recyklingu) produktu 

po okresie użytkowania.
 W latach 2006-2008 wśród państw Unii Europejskiej widoczne było znaczne 
zróżnicowanie pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw (rysunek 1). Najwyższy odsetek przedsiębiorstw inno-
wacyjnych wystąpił w Niemczech, gdzie wyniósł 80% ogółu przedsiębiorstw, 
a najniższy na Litwie i Łotwie (24%). Podobne zróżnicowanie wystąpiło w przy-
padku innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Jedną z głównych 

13 Rozporządzenie komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 roku wykonującego 
decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i roz-
woju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji.
14 Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005
15 Science, technology and innovation in Europe, Eurostat European Commission, Publications 
Of ice of the European Union, Luxembourg 2011.
16 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
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 korzyści dla środowiska, uzyskiwaną w wyniku wdrożenia innowacji, są korzyści 
powstające na etapie wytwarzania produktu lub usługi w postaci obniżenia ma-
teriałochłonności na jednostkę produktu. Z danych przedstawionych na wykre-
sie 1 widać, że taka korzyść wystąpiła w 39% irm w Niemczech oraz tylko w 11% 
irm na Cyprze i 12% przedsiębiorstw w Bułgarii. Natomiast w przypadku korzy-

ści w postaci obniżenia energochłonności na jednostkę produktu największy od-
setek przedsiębiorstw uzyskujących taką korzyść wystąpił w Niemczech (46%), 
a najniższy w Estonii (12%). Z przedstawionych danych wynika, że przedsiębior-
stwa w krajach Unii Europejskiej posiadają wciąż niewykorzystany potencjał 
w zakresie ekoinnowacji. Świadczy o tym luka, jaka występuje pomiędzy odset-
kiem innowacyjnych przedsiębiorstw a przedsiębiorstwami wdrażającymi eko-
innowacje. W przypadku Cypru ta różnica jest największa. Odsetek przedsię-
biorstw prowadzących działalność innowacyjną wynosił 56%, ale odsetek przed-
siębiorstw ekoinnowacyjnych zmniejszających materiałochłonność wynosił 

Rysunek 1 

Przedsiębiorstwa, które w latach 2006-2008 prowadziły działalność innowacyjną*

Brak danych: Wielka Brytania, Słowenia, Grecja, Hiszpania, Dania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.appsso.eurostat.ec.europa.eu [27-03-2013].
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 zaledwie 11%, a obniżających energochłonność 14% ogółu przedsiębiorstw in-
nowacyjnych. Świadczy to o istnieniu znacznej luki pomiędzy potencjałem ekoin-
nowacyjnym przedsiębiorstw a stanem ekoinnowacji w Unii Europejskiej17.
 W Polsce w latach 2006-2008 przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły 28% 
ogółu przedsiębiorstw. Innowacje przynoszące korzyści dla środowiska wprowa-
dziło 26,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 16,1% przedsiębiorstw z sektora 
usług18. Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje przynoszące 
korzyści dla środowiska w postaci obniżki materiałochłonności na jednostkę 
produktu wyniósł w Polsce 23%, a w postaci obniżki energochłonności 25% ogó-
łu przedsiębiorstw. W Polsce różnica pomiędzy odsetkiem innowacyjnych przed-
siębiorstw a przedsiębiorstwami wdrażającymi ekoinnowacje jest stosunkowo 
niewielka (3-5 pkt. proc.). Oznacza to, że świadomość ekologiczna w Polsce jest 
na wysokim poziomie, jednak słaba pozycja Polski pod względem innowacyjno-
ści wynika z ogólnie niskiego poziomu innowacyjności.
 Z uwagi na rosnącą rolę ekoinnowacji, szczególnie w kontekście strategii „Eu-
ropa 2020”, Komisja Europejska powołała zespół Eco-Innovation Observatory 
(EIO), który w oparciu o system wskaźników stworzył pierwsze narzędzie do 
oceny ekoinnowacji, czyli Tablica Wyników Ekoinnowacji (Eco-Innovation Score-
board – Eco-IS). Pierwsze wyniki prac pomiarowych EIO zostały przedstawione 
między innymi w tablicy wyników ekoinnowacji – raport roczny 2010 (Eco-Inno-
vation Scoreboard 2010)19 i w następnych edycjach raportu. Eco-IS dostarcza da-
nych z zakresu ekoinnowacji we wszystkich państwach Unii Europejskiej w od-
niesieniu do średniej dla Unii Europejskiej, co pozwala na identy ikację mocnych 
i słabych obszarów innowacji ekologicznych w poszczególnych krajach. Wskaź-
nik Eco-IS jest obliczany na podstawie 16 wskaźników cząstkowych dotyczących 
pięciu obszarów tematycznych (tabela 1).
 Indeks Eco-IS obejmuje łącznie pięć obszarów, z których trzy bezpośred-
nio dotyczą ekoinnowacji, są to: nakłady (rządowe wydatki na środowiskowe 
i energetyczne B+R, liczba badaczy ogółem, zielone inwestycje funduszy 
PE/VC), działania ( irmy wprowadzające ekoinnowacje poprawiające efek-
tywność materiałową i energetyczną oraz posiadające certy ikat ISO 14001) 
i wyniki (patenty, publikacje, informacje w mediach na temat ekoinnowacji). 
Pozostałe dwie grupy wskaźników to wskaźniki ukazujące efekty wprowa-
dzania ekoinnowacji, takich jak efekty środowiskowe (efektywność wyko-
rzystania energii, wody oraz emisyjność) i społeczno-gospodarcze (rozwój 
„ekobranż” gospodarki)20.

17 Closing The Eco-Innovation Gap. An economic opportunity for business, Annual Report 2011, 
Eco-innovation observatory, European Commission 2012.
18 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw ..., op. cit., s. 48.
19 W 2010 roku uwzględniano 13 wskaźników dla pięciu obszarów: nakłady, działania, wyniki, 
efekty środowiskowe i efekty społeczno-gospodarcze. W kolejnych latach liczba wskaźników 
została rozszerzona do 16.
20 A. Szpor, A. Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości 
wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
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 Na podstawie wskaźników przedstawionych w tabeli 1 stworzony został ran-
king Eco-Innovation Scoreboard 2012. Indeks Eco-IS stanowi ważne uzupełnie-
nie stosowanych metod pomiaru poziomu innowacyjności w Unii Europejskiej 
i ma na celu promowanie całościowego spojrzenia na gospodarkę, ochronę śro-
dowiska i efekty społeczne. Wartość wskaźnika Eco-IS w Unii Europejskiej w la-
tach 2010-2012 przedstawia tabela 2.
 Kraje Unii Europejskiej zostały podzielone na trzy grupy w zależności od po-
ziomu wskaźnika Eco-IS, czyli:
• „Liderzy ekoinnowacji”, czyli kraje, w których wartość wskaźnika Eco-IS wy-

nosi powyżej 120;
• „Zwolennicy ekoinnowacji”, czyli kraje, w których wartość Eco-IS zawiera się 

w granicach 81 – 119;
• „Kraje nadrabiające zaległości w zakresie ekoinnowacji”, czyli kraje, w których 

wartość wskaźnika Eco-IS jest niższa niż 80.
 Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że do grupy „Liderów ekoinno-
wacji” w badanym okresie, nieprzerwanie należały cztery kraje takie jak Finlan-
dia, Dania, Niemcy i Szwecja. W 2012 roku Austria uzyskała niższy wynik i zosta-

Tabela  1 

Struktura i wskaźniki cząstkowe Eco-Innovation Scoreboard (Eco-SI) w 2012 roku

1. WSKAŹNIKI NAKŁADÓW (ECO-INNOVATION INPUTS) 

1.1. Środki wsparcia rządowego na B+R w obszarze ochrony środowiska i energii [% PKB] 
1.2. Zatrudnienie w sektorze B+R [% ogółu zatrudnionych]
1.3. Łączna wartość „zielonych” inwestycji funduszy PE/VC

2. WSKAŹNIKI DZIAŁALNOŚCI EKOINNOWACYJNEJ (ECO-INNOVATION ACTIVITIES)

2.1. Liczba przedsiębiorstw wprowadzających ekoinnowacje poprawiające efektywność materiało-
wą [% ogółu przedsiębiorstw]
2.2. Liczba przedsiębiorstw wprowadzających ekoinnowacje poprawiające efektywność energe-
tyczną [% ogółu przedsiębiorstw]
2.3. Liczba organizacji posiadających certy ikat ISO 14001

3. WSKAŹNIKI PRODUKTÓW EKOINNOWACJI (ECO-INNOVATION OUTPUTS)

3.1. Patenty w zakresie ekoinnowacji
3.2. Publikacje na temat ekoinnowacji
3.3. Informacje na temat ekoinnowacji w mediach

4. WSKAŹNIKI EFEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH (ENVIRONMENTAL OUTCOMES) 

4.1. Efektywność wykorzystania energii [PKB/zużycie energii w gospodarce krajowej]
4.2. Efektywność wykorzystania wody [PKB/”wodny odcisk” Water Footprint]
4.3. Emisja gazów cieplarnianych [emisja CO2/PKB]

5. WSKAŹNIKI EFEKTÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH (SOCIO-ECONOMIC OUTCOMES) 

5.1. Eksport produkcji sektora technologii środowiskowych [% łącznej wartości eksportu]
5.2. Zatrudnienie w sektorze technologii środowiskowych [% łącznego zatrudnienia]
5.3. Obroty w przemyśle technologii środowiskowych

Źródło: Europe in transition. Paving the way to a green economy through eco-innovation, Annual Report 2012, 

Eco-innovation observatory, European Commission, January 2013, s. 18.
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ła zaliczona do „Zwolenników ekoinnowacji”. W 2010 roku pod względem liczeb-
ności najliczniejszą była grupa państw nadrabiających zaległości w zakresie 
ekoinnowacji, do której zakwali ikowało się 14 państw. W 2012 roku liczebność 
grupy zmniejszyła się do 11 państw, gdyż do grupy „Zwolenników ekoinnowacji” 
awansowały Słowenia, Czechy i Portugalia. Polska w badanym okresie była zali-
czana do „Państw nadrabiających zaległości w zakresie ekoinnowacji”, niestety 
z jedną z najniższych wartości wskaźnika. Wskaźnik Eco-IS w analizowanych la-
tach lokował polską gospodarkę w 2010 roku na czwartym miejscu od końca, 
w 2011 na ostatnim, a w 2012 roku na przedostatnim miejscu. Pozycja Polski 
w tym rankingu jest przerażająco niska i znacznie gorsza niż w prezentowanym 
wcześniej badaniu CIS 2008. Według badania CIS 2008 Polska gospodarka znaj-

Tabela  2 

Eco-Innovation Scoreboard (Eco-IS) w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2012

Rok

Kraje
2010 2011 2012

EU27 100,0 100,0 100,0
Finlandia 156,5 148,6 149,8
Dania 154,9 138,3 136,2
Niemcy 138,6 122,9 120,0
Austria 131,0 125,3 111,6
Szwecja 128,2 141,7 133,6
Belgia 114,2 115,2 117,6
Holandia 110,4 108,7 111,2
Wielka Brytania 102,7 104,9 100,9
Irlandia 101,5 118,2 112,9
Hiszpania 100,7 128,4 118,2
Włochy 98,0 90,2 91,7
Francja 96,3 99,4 96,1
Luksemburg 93,7 129,9 108,3
Słowenia 74,5 109,0 114,6
Czechy 73,2 91,5 90,5
Portugalia 71,6 81,4 83,6
Węgry 69,6 82,6 73,3
Malta 65,8 81,5 72,1
Cypr 63,7 71,3 73,9
Łotwa 59,8 77,3 70,7
Bułgaria 57,7 66,6 79,6
Estonia 56,0 73,9 77,6
Grecja 54,8 59,3 67,4
Polska 53,6 50,4 54,4
Rumunia 51,7 67,0 78,2
Słowacja 48,2 51,9 54,4
Litwa 45,2 52,5 52,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.database.eco-innovation.eu [30-04-2013].
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dowała się pod względem niemal wszystkich wskaźników na poziomie nieco po-
niżej średniej dla Unii Europejskiej (nie schodziliśmy poniżej 10 miejsca od koń-
ca). Tymczasem według wskaźnika Eco-IS sytuacja wygląda znacznie gorzej. Po-
dobnie trudno wyjaśnić sytuację Wielkiej Brytanii, gdzie pod względem innych 
wskaźników innowacyjności, na przykład Summary Innovation Index (SSI), Wiel-
ka Brytania zajmowała wysokie pozycje (według IUS 2011 piąte miejsce w Unii 
Europejskiej)21. Według indeksu Eco-IS Wielka Brytania znajduje się zaledwie na 
poziomie zbliżonym do średniej Unii Europejskiej. Autorzy raportu Eco-Innova-
tion Scoreboard 2012 twierdzą, że należy z dużą ostrożnością interpretować 
otrzymane wyniki, gdyż mimo poprawy, wciąż występują braki danych dla po-
szczególnych państw, na podstawie których wylicza się wartość indeksu Eco-IS. 
Najczęściej braki i wątpliwości o poprawności danych występują w zakresie tech-
nologii środowiskowych takich jak wielkości eksportu produkcji i zatrudnienia.
Generalnie stosunkowo niską, w porównaniu z innymi miarami innowacyjności, 
wartość indeksu Eco-IS uzyskują gospodarki, które przeszły zmiany strukturalne 
polegające na transformacji w kierunku gospodarki usług, o wysokim udziale 
w wartości dodanej sektora inansowego (na przykład Wielka Brytania). Natomiast 
lepsze wyniki w indeksie Eco-SI uzyskują gospodarki, w których dynamicznie 
rozwija się przemysł ekologiczny, a ten jest charakterystyczny dla gospodarek 
z klasycznym sektorem przemysłowym22.

Cechy ekoinnowacji w Polsce

 Dekompozycja wskaźnika Eco-Innovation Scoreboard może wskazać, które 
obszary działalności ekoinnowacyjnej są dobrze rozwinięte, a które wymagają 
konkretnych działań. Osiągnięcia Polski w pięciu obszarach tematycznych 
uwzględnianych w Eco-SI w latach 2010-2012 przedstawiono na rysunku 2.
 W Polsce wszystkie obszary wymagają zintensy ikowania działań. Najbar-
dziej niepokojące jest pogorszenie się pozycji Polski w stosunku do średniej dla 
Unii Europejskiej (27) w obszarze nakładów na ekoinnowacje. Wskaźnik nakła-
dów na ekoinnowacje zmniejszył się z 32,86 w roku 2010 do 24,66 w 2012 roku.
 Rozwój poszczególnych obszarów ekoinnowacji w Polsce nie jest równo-
mierny. Cechuje nas niezrównoważony potencjał ekoinnowacyjności opierający 
się głównie na efektach społeczno-gospodarczych, z bardzo niskimi nakładami 
na ekoinnowacje i słabymi wynikami w obszarze aktywności ekoinnowacyjnej. 
Tymczasem w państwach znajdujących się wyżej w rankingu taki zakres nierów-
nowagi nie występuje. Wraz z wyższą innowacyjnością widoczny jest raczej rów-
nomierny udział wszystkich obszarów ekoinnowacji. Co więcej, jeżeli już taka 
dysproporcja występuje, to na niekorzyść efektów społeczno-gospodarczych 
(przykładowo Niemcy) lub środowiskowych (Finlandia).

21 Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union Scoreboard, European 
Union 2012.
22 Europe in transition. Paving the way to a green economy through eco-innovation, Annual Re-
port 2012, Eco-innovation observatory, European Commission 2013.
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 Wydaje się, że niskie nakłady publiczne i prywatne na ekoinnowacje są konse-
kwencją ogólnie bardzo niskiego poziomu wydatków na działalność badawczo-
-rozwojową w Polsce. W okresie spowolnienia gospodarczego irmy prywatne do-
datkowo ograniczają nakłady na B+R. Jednak z drugiej strony w latach 2007-2011 
nastąpiło zwiększenie publicznych nakładów na B+R, ale efekty tych działań są 
tylko w ograniczonym stopniu widoczne w przedstawionych danych wskaźnika 
Eco-Innovation Scoreboard, podobnie jak efekty Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka (2007-2013). Można oczekiwać, że pozycja Polski pod wzglę-
dem wskaźnika Eco-IS w kolejnych edycjach badania będzie się poprawiać.

Podsumowanie
 Potrzeba realizacji zasad zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnie-
nie ekoinnowacji jest żywotnym celem obecnego i następnych pokoleń, co znaj-
duje odzwierciedlenie między innymi w przyjętej przez Komisję Europejską stra-
tegii „Europa 2020”. Niestety, relatywnie niska pozycja Polski pod względem in-
nowacyjności ogółem jak i innowacji przynoszących korzyści dla środowiska 
znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach badań zlecanych przez Komisję 
Europejską. Polska gospodarka pozostaje daleko w tyle nie tylko za liderami eko-
innowacji, ale również za krajami, które podobnie jak Polska są zaliczane do gru-
py państw nadrabiających zaległości w zakresie ekoinnowacji.
 Wprowadzanie ekoinnowacji przez przedsiębiorstwa w Polsce z reguły jest 
wynikiem dostosowań do narzuconych przez państwo regulacji. Relatywnie naj-
więcej ekoinnowacji dotyczy rozwiązań nakierowanych na zmniejszanie zanie-
czyszczenia środowiska przez sektor przemysłowy. Poprawa wskaźników w za-
kresie ekoinnowacji wymaga wzrostu nakładów na innowacje oraz większej 
świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści z ekoinnowacji.

Rysunek 2 

Polska i Unia Europejska (27) w pięciu obszarach wskaźnika Eco-Innovation Scoreboard w 2010 i 2012 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.database.eco-innovation.eu [02-05-2013].
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