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Existeix una preocupació pel canvi climàtic i so-
bre quines són les actuacions necessàries per 
millorar la situació mediambiental en tots els 
països. L’acord de París del 2015 compromet 
als països signants a reduir les seves emissions 
de gas hivernacle al llarg del proper segle. Per 
fer front a aquest repte, l’R+D mediambiental i 
la innovació són elements fonamentals. 

Mentre el món s’encamina cap a un desenvo-
lupament més sostenible, la innovació “verda” 
continua sent relativament nova per a les em-
preses. Així, ha tingut lloc un interès creixent en 
conèixer els factors que promouen la inversió 
en innovació mediambiental (Del Río et al., 
2016). En aquest document, es presenten els 
resultats d’un treball de recerca recent sobre 
els factors determinants de la inversió en R+D 
mediambiental a Espanya (Costa et al., 2017). 

Innovació mediambiental: definició i 
principals impulsors potencials

Els termes innovació mediambiental, innovació 
verda i eco-innovació s’utilitzen habitualment 
com a sinònims. La definició més recurrent és: 
“(...) innovació és la producció, assimilació o 
explotació d’un producte, un procés, servei o 
organització o mètode empresarial que supo-
sa una novetat per a l’empresa (...) i que com-
porta, al llarg del seu cicle vital, una reducció 
del risc mediambiental, de la pol·lució i d’altres 
impactes negatius derivats de l’ús dels recursos 
(incloent-hi la despesa energètica) en com-
paració amb alternatives rellevants” (Kemp i 
Pearson, 2007). 

Els principals factors impulsors de l’eco-inno-
vació són les estratègies empresarials, la tec-
nologia, la demanda del mercat i la regulació. 
La tecnologia i els mercat poden no ser un 
incentiu suficient per a què les empreses des-
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Quins són els factors 
determinants de la inversió  
en R+D mediambiental?

1

La tecnologia i els 
mercats poden 

no ser un incentiu 
suficient per a que les 

empreses desenvolupin 
innovacions 

mediambientals

“

”

envolupin innovacions mediambientals. Mentre 
la societat en conjunt es beneficia de les inno-
vacions ambientals, la despesa l’assumeixen les 
empreses. Tot i que algunes innovacions poden 
portar-se al mercat amb èxit, la capacitat d’una 
companyia per apropiar-se dels rendiments 
d’aquest tipus d’innovacions pot diluir-se si 
els beneficis tenen caràcter de bé públic. En 
conseqüència, el marc regulador i les polítiques 
mediambientals són impulsors essencials d’ 
aquest tipus d’innovacions. 

R+D mediambiental a Espanya

Tot i que Espanya està lluny dels resultats so-
bre innovació, en general, de la Unió Europea 
(UE), en eco-innovació només està una mica 
per sota de la mitjana (figura 1). 

Per a més informació: www.ieb.ub.edu

Figura 1. Índex d’eco-innovació. 2016

Font: Comissió Europea
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Un recurs fonamental per innovar és la inver-
sió en R+D. Les dades d’R+D habitualment  
estan disponibles per sectors econòmics i no 
per tecnologies. No obstant això, en el qües-
tionari per a Espanya de la Community Inno-
vation Survey (CIS) es demana a les empreses 
des de 2008 que classifiquin la seva despesa 
en R+D en 14 objectius socio-econòmics, 
en funció del propòsit dels seus programes o 
projectes en R+D. Un d’aquests objectius és el 
control i cura del medi ambient. Un 3,2% de la 
inversió privada en R+D de la indústria espan-
yola va destinar-se a aquest objectiu. Malgrat 
que tot els sectors inverteixen en R+D me-
diambiental, existeixen diferències significatives 
entre ells (Quadre 1).

Per examinar els determinants de la inversió 
en R+D mediambiental és necessari consi-
derar diverses variables, incloent-hi els instru-
ments de les polítiques públiques. Per això, s’ha 
construït una base de dades per a 22 sectors 
industrials durant el període 2008-2013, amb 
informació de sis enquestes, cinc d’elles del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) i l’altre de 
la International Organisation for Standardisa-
tion (ISO). 

R+D mediambiental: determinants i 
implicacions de política pública

Els resultats de l’anàlisi empírica mostren, en 
primer lloc, que hi ha una relació positiva en-
tre la inversió per prevenir la pol·lució i els es-
forços en R+D mediambiental. En segon lloc, 
també existeix una relació positiva entre una 
més gran utilització de productes energètics, 
com un factor intermedi en els processos de 
producció, i la inversió en R+D. L’estratègia 
empresarial desenvolupada també incideix en 
els volums d’inversió. 

D’altra banda, determinats instruments de les 
polítiques d’innovació i mediambiental tenen 
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un impacte  positiu en la inversió en R+D 
mediambiental. Les subvencions públiques 
afavoreixen la despesa privada en la R+D 
destinada a objectius mediambientals. L’anàlisi 
empírica mostra així mateix que els impostos 
específics per a  penalitzar l a contaminació i  
l’explotació de recursos també tenen un 
efecte positiu en l’R+D mediambiental, però 
aquest resultat no s’obté per als impostos 
energètics en general. 

En resum, aquest treball mostra la importàn-
cia de la inversió en R+D mediambiental per 
aconseguir l’objectiu de la mitigació del canvi 
climàtic. Per assolir-ho, es requereix una com-
binació de polítiques públiques amb el foment 
de l’R+D, la regulació i polítiques fiscals, amb la 
promoció també de l’autoregulació i la difusió 
de la informació. 
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“Les subvencions 
públiques afavoreixen 

la despesa privada en la 
R+D destinada a objectius 

mediambientals”

Mineria i extracció  (CNAE 05, 06, 07, 08, 09) 11,08
Coqueries i refinació de petroli (CNAE 19) 4,15
Alimentació, begudes i tabac(CNAE 10, 11, 12) 2,53
Tèxtil i confecció (CNAE 13,14) 1,12
Cuir i calçat (CNAE 15) 4,51
Fusta i suro (CNAE 16) 2,52
Paper, arts gràfiques i reproducció (CNAE 17- 18) 3,96
Indústria química  (CNAE 20) 5,46
Productes farmacèutics (CNAE 21) 0,15
Cautxú i matèries plàstiques (CNAE 22) 4,54
Altres productes minerals no metàl·lics (CNAE 23) 7,24
Metal·lúrgia i fabricació de productos metàl·lics (CNAE 24, 25) 2,92
Productes informàtics, electrònics i òptics. Material i equipo elèctric (CNAE 26, 27) 2,19
Maquinària i equipo elèctric (CNAE 28) 2,09
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. Altre material de transport (CNAE 29, 30) 2,39
 Mobles i altres indústries manufactureres (CNAE 31, 32) 1,47
TOTAL INDÚSTRIA 3,21

Quadre 1. Inversions empresarials en I+D amb objectiu mediambiental (pes en 
el total de la inversió en R+D de cada sector, en %). Espanya. (mitjana 2008-2014)  

Font: INE i elaboració pròpia


