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Eko-innowacyjność

 Eko-innowacyjność nie może zostać zadekretowana ani
wprowadzona w prostym systemie nakazoworozdzielczym, w jakim lubią działać politycy i urzędnicy.
 Szumne deklaracje polityków, podejmowane z reguły pod
silną presją i dalece „na wyrost”, nie spowodują poprawy
sytuacji.
 Każdy rodzaj innowacyjności opiera się w pierwszym
rzędzie na świadomości potrzeb, wiedzy i chęciach
indywidualnych ludzi lub grup zawodowych i biznesowych.

Eko-innowacyjność - potrzeby
Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, niezbędne
są co najmniej trzy elementy:
 Elastyczne przepisy, pozwalające na osiąganie
kompromisu pomiędzy interesem środowiskowym i
społecznym w oparciu o rozsądny rachunek ekonomiczny.
 Zmiany w poziomie świadomości środowiskowej
pracowników, silnie popierane przez zarządy spółek i ich
właścicieli.
 System zachęt i ulg ze strony władz fiskalnych, do tej pory
głuchych na apele organizacji przemysłowych i
biznesowych.

Eko-innowacyjność - braki
Największe anty-środowiskowe bolączki to:
 Sztywne i niejasne przepisy, nie pozwalające stronom na
osiąganie kompromisu i nie biorące pod uwagę rachunku
ekonomicznego.
 Brak mechanizmu Oceny Ryzyka, stosowanego z
powodzeniem na całym świecie, pozwalającego
zoptymalizować rozwiązania bez narażania na szwank
środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.
 Często niski poziom wiedzy i „odwagi cywilnej” po stronie
urzędników.

Eko-innowacyjność - polityka
Polityka zabija ideę eko-innowacyjności na wielu
poziomach:
 Na poziomie światowym – poprzez globalizację i
osłabienie systemu zachęt w wielkich korporacjach.
 Na poziomie UE – poprzez dążenie silnych państw
członkowskich do zaostrzania przepisów w celu uzyskania
większej konkurencyjności swoich gałęzi przemysłu.
 Na poziomie polskim – poprzez „krótkoterminowość”
spojrzenia polityków, zmienne przepisy oraz głębokie
zmiany kadrowe dokonywane przez zachłanne ekipy
polityczne niezależnie od kompetencji zawodowych ich
„kandydatów”.

Eko-innowacyjność - rezerwy
Od dawna wiadomo, a zostało to ostatnio podkreślone przez
przedstawiciela Min. Środowiska, że prawdziwe rezerwy w
dziedzinie eko-innowacyjności tkwią „w ludziach”:
 Proste zmiany zachowań, jeśli upowszechnione, mogą
przynosić gigantyczne efekty.
 W dziedzinie energo-oszczędności, przedsięwzięcia niskonakładowe i średnio-nakładowe mogą przynieść poprawę po
około 10% poprawy wskaźników, a wysoko-nakładowe zmiany
technologiczne poniżej 2%.
 Rozsądny postęp jest więc możliwy tylko przy czynnym udziale
ludzi (pracowników, kadry zarządzającej, odbiorców usług, itd.,
czyli: obywateli).

Eko-innowacyjność – Przykład A
Podsumowanie inwestycji pro-ekologicznych w Zakładach
Azotowych Puławy S.A. w latach 1985-2008 zostało
przedstawione w formie krótkiego dokumentu dostępnego
uczestnikom konferencji w postaci „twardej kopii”

Eko-innowacyjność – Przykład B
Zakłady Azotowe w Tarnowie (ZAT S.A.) przygotowały
wspólnie z partnerami japońskimi program typu Joint
Implementation (JI).
 Jest to program redukcji emisji gazu cieplarnianego N2O,
w wyniku którego roczna redukcja emisji wyrażona w ERU
(jednostki redukcji emisji) wyniesie 600,000 ton/rok.
 Przygotowanie projektu i rozruch urządzeń trwały 2,5 roku.
 Program obejmie lata 2008-2012.
 Sprzedane na rynku jednostki emisji przyniosą stronom
wymierne zyski finansowe.
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