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Wstêp
Budynki zrównowa¿one okreœlane s¹ te¿ mianem zielonych lub ekologicznych (sustainable buildings, green buildings, eco buildings, high performance buildings). W najbardziej ogólnym rozumieniu budynki zrównowa¿one to obiekty charakteryzuj¹ce siê minimalnym zu¿yciem zasobów
naturalnych na etapie budowy i eksploatacji oraz niskim (negatywnym)
oddzia³ywaniem na œrodowisko naturalne, na zró¿nicowanie biologiczne
œrodowiska, przy jednoczesnej optymalnej u¿ytecznoœci dla w³aœcicieli,
najemców i innych u¿ytkowników.
W pierwszej dekadzie XXI wieku mo¿na by³o zauwa¿yæ istotny
wzrost zainteresowania budynkami ekologicznymi lub – szerzej – zrównowa¿onymi, zw³aszcza w przypadku rozwiniêtych rynków nieruchomoœci – w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Tendencje te by³y
na tyle widoczne, ¿e jak wskazuj¹ niektórzy ekonomiœci postawy ekologiczne powoli wtapiaj¹ siê w g³ówny nurt dzia³alnoœci gospodarczej – co
jest istotnym wskaŸnikiem dyfuzji innowacji na rynku nieruchomoœci.
G³ównymi powodami rosn¹cego zainteresowania technologiami ekologicznymi s¹ korzyœci, jakie wynikaj¹ z stosowania tych technologii dla
ró¿nych grup uczestników rynku nieruchomoœci – g³ównie inwestorów
oraz u¿ytkowników docelowych [szerzej: Ziêba, Belniak, G³uszak, 2013].
Rozwój budownictwa ekologicznego na œwiecie albo – mówi¹c nieco
szerzej – budownictwa, u którego podstaw znajduj¹ siê idee rozwoju
zrównowa¿onego, mo¿na analizowaæ z perspektywy koncepcji dyfuzji
innowacji opracowanej przez E. M. Rogersa w 1962 roku. Odwo³uj¹c siê
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do teorii Rogersa, aby zrozumieæ rozprzestrzenianie siê budownictwa
ekologicznego, nale¿y rozwa¿yæ nastêpuj¹ce aspekty:
– stopieñ, w jakim budownictwo ekologiczne powi¹zane jest z praktyk¹
gospodarcz¹;
– stopieñ zaawansowania technologicznego i skomplikowania technologii, który decyduje o ³atwoœci budowania zgodnego z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju oraz u¿ytkowania budynków przez docelowych u¿ytkowników;
– korzyœci wynikaj¹ce z inwestowania oraz u¿ytkowania budownictwa
ekologicznego w porównaniu z budownictwem tradycyjnym;
– mo¿liwoœci przetestowania w³aœciwoœci u¿ytkowych budynków ekologicznych w praktyce;
– widocznoœæ innowacji dla innych, czyli to, czy ekologiczny charakter
budynku jest widoczny dla pracowników, klientów oraz konkurencji
i pozwala kreowaæ wizerunek organizacji.
Warunkiem koniecznym globalnej dyfuzji technologii ekologicznych
w budownictwie by³o gospodarcze znaczenie oraz rozliczne kana³y oddzia³ywania sektora nieruchomoœci na gospodarkê (w takich sytuacjach
³atwiej uzasadniæ potrzebê innowacyjnych rozwi¹zañ). G³ównymi katalizatorami rosn¹cego zainteresowania budownictwem ekologicznym by³y
natomiast: postêp technologiczny (a przy tym wzglêdnie niski stopieñ
skomplikowania wielu aspektów zwi¹zanych z budownictwem ekologicznym) oraz udokumentowane (raportami bran¿owymi oraz artyku³ami naukowymi) korzyœci wynikaj¹ce z u¿ytkowania nieruchomoœci ekologicznych.
Wzrost zainteresowania tematem budownictwa ekologicznego by³
widoczny w kilku wymiarach. Nale¿a³y do nich:
– tworzenie ram instytucjonalno-prawnych, których celem by³o wspieranie budownictwa ekologicznego (dyrektywy unijne, ustawodawstwo poszczególnych krajów, a tak¿e akty prawa miejscowego);
– wzrastaj¹cy udzia³ budynków zrównowa¿onych w nowo realizowanych inwestycjach;
– powstanie i rozwój stowarzyszeñ budownictwa ekologicznego,
wspieraj¹cych powstawanie oraz adaptacjê systemów wielokryterialnej oceny œrodowiska zbudowanego, w kontekœcie jego zgodnoœci
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.
Powstanie idei certyfikacji budynków wi¹¿e siê z problemem asymetrii informacji na rynku nieruchomoœci, a œciœlej – dysproporcji w do-
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stêpie do informacji o nieruchomoœciach, jaka wystêpuje miêdzy u¿ytkownikami oraz w³aœcicielami nieruchomoœci, a tak¿e inwestorami
a deweloperami. W przypadku braku informacji o jakoœci nieruchomoœci
(a wiêc mo¿liwoœci zorientowania siê przez u¿ytkowników oraz inwestorów w rzeczywistych cechach oraz kosztach w cyklu ¿ycia obiektu)
budynki innowacyjne i zrównowa¿one bêd¹ wypierane z rynku przez budynki tradycyjne, których koszt wybudowania jest ni¿szy. Pewnym rozwi¹zaniem problemu s¹ certyfikaty wielokryterialne, których zadaniem
jest ocena jakoœci budynków (zw³aszcza w aspekcie ekologii i kosztów
w cyklu ¿ycia budynku). Oczywiœcie warunkiem skutecznego wdra¿ania
certyfikacji ekologicznej jest istnienie sieci niezale¿nych organizacji oraz
audytorów. Problem ten przedyskutowali z pozycji teorii gier Sedlacek
i Maier [2012].
Opracowane do tej pory systemy wielokryterialnej oceny budynków
maj¹ charakter dobrowolny. Najczêœciej tworzy³y je niezale¿ne organizacje, i mimo prób opracowania wspólnych zasad najczêœciej maj¹ charakter
rozwi¹zañ lokalnych (krajowych) lub regionalnych (kontynentalny lub
subkontynentalny). Analizê porównawcz¹ poszczególnych systemów
mo¿na znaleŸæ w pracy [Reed i inni, 2009].
System certyfikacji ekologicznej Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych na œwiecie systemów certyfikacji budynków. Zosta³ stworzony
przez United States Green Building Council (USGBC), która jest organizacj¹ non profit utworzon¹ w 1993 roku. System mo¿e byæ zastosowany do
oceny budynków na etapie projektu, budowy oraz eksploatacji, za pomoc¹ kryteriów opisuj¹cych najistotniejsze atrybuty budynku zrównowa¿onego: efektywnoœæ energetyczna, efektywnoœæ gospodarowania
wod¹, efektywnoœæ ograniczania iloœci odpadów, jakoœæ œrodowiska dla
u¿ytkowników. Szczegó³ow¹ analizê poszczególnych systemów certyfikacji przeprowadzili Belniak, G³uszak i Ziêba [2012].
Celem opracowania jest identyfikacja i analiza czynników sprzyjaj¹cych rozprzestrzenianiu siê nowych rozwi¹zañ proekologicznych
w budownictwie.

1. Problem dyfuzji innowacji w kontekœcie budownictwa
ekologicznego
Proces rozprzestrzeniania siê innowacji by³ wielokrotnie przedmiotem analiz prowadzonych z perspektywy nauk ekonomicznych i spo³ecz-
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nych [Robertson, 1967; Comin i Hobijn, 2009; Rivera i Rogers, 2006], ale
prawdopodobnie najczêœciej dyskutowan¹ koncepcj¹ teoretyczn¹ jest teoria dyfuzji innowacji Rogersa (rysunek 1).
Rysunek 1. Rozprzestrzenianie rozwi¹zañ ekologicznych w budownictwie
w œwietle teorii dyfuzji innowacji Rogersa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Rogers, 1962, s. 150].

Wed³ug koncepcji Rogersa w pierwszej fazie innowacje s¹ absorbowane przez stosunkowo w¹sk¹ grupê odbiorców (tzw. innowatorów – I),
a potem adaptowane przez innych odbiorców, którzy s¹ wyczuleni na innowacyjne technologie (tzw. naœladowców – A). W koñcu technologia
przyjmowana jest przez wiêkszoœæ aktorów na rynku (tzw. wczesn¹
i póŸn¹ wiêkszoœæ – odpowiednio M1 i M2). Na samym koñcu technologia
przyjmowana jest przez najbardziej niechêtnych aktorów (tzw. spóŸnionych – L). Rozpatrywane w ujêciu dynamicznym zjawisko dyfuzji innowacji przyjmuje w przybli¿eniu postaæ dystrybuanty rozk³adu logistycznego – co nale¿y t³umaczyæ faktem, i¿ zawsze w pierwszym okresie
innowacje s¹ zauwa¿ane jedynie przez stosunkowo nieliczn¹ grupê odbiorców, a ich udzia³ w rynku jest niewielki [Rogers, 1962].
W przypadku technologii ekologicznych w budownictwie dyfuzjê
innowacji mo¿na rozpatrywaæ na co najmniej trzech poziomach. Poziom
pierwszy odnosi siê do takich kolektywnych aktorów, jak gospodarki po-
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szczególnych krajów œwiata. Na podstawie okreœlonych wskaŸników
empirycznych niektóre z nich mo¿na okreœliæ jako pionierów we wdra¿aniu ekologicznych rozwi¹zañ. Jednym ze wskaŸników jest rozwój systemów certyfikacji wielokryterialnej dla budynków. Zainteresowanie
technologiami ekologicznymi nie rozk³ada siê równomiernie – jeœli za
kryterium przyjmiemy rozk³ad przestrzenny. Zgodnie z hipotez¹ dyfuzji
innowacji nowoœci rozchodz¹ siê na osi centrum–peryferia. W przypadku
budownictwa ekologicznego analiza przestrzenna pokazuje, i¿ zainteresowanie nimi jest szczególnie wysokie w kilku oœrodkach – Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii, niektórych
krajach Europy Zachodniej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W tym miejscu warto wskazaæ, ¿e do chwili obecnej najbardziej popularne
certyfikaty tworzono w kilku oœrodkach – Wielkiej Brytanii (BREEAM),
Stanach Zjednoczonych (LEED), Niemczech (DGNB), Australii (Green
Star) oraz Japonii (CASBEE). W dalszej czêœci artyku³u przedyskutowano
dyfuzjê budownictwa ekologicznego w krajach OECD, poddaj¹c analizie
rozprzestrzenianie siê systemu certyfikacji ekologicznej LEED.
Drugim poziomem jest poziom poszczególnych rynków. Dyfuzja
rozwi¹zañ ekologicznych w budownictwie nie jest równomierna w poszczególnych krajach. Tutaj równie¿ innowacje rozprzestrzeniaj¹ siê na
osi centrum–peryferia, budownictwo ekologiczne najczêœciej rozwija siê
na pocz¹tku w du¿ych oœrodkach miejskich, z silnie rozwiniêtym rynkiem komercyjnym. Dodatkowo dyfuzji mog¹ sprzyjaæ uwarunkowania
œrodowiskowe oraz prawo lokalne. Dla przyk³adu, proces dyfuzji budownictwa ekologicznego w Stanach Zjednoczonych podda³ analizie
Johansson [2011].
Trzecim poziomem, na którym mo¿na rozpatrywaæ proces dyfuzji
innowacji, jest poziom organizacji, czy te¿ aktorów dzia³aj¹cych na rynku
nieruchomoœci komercyjnych. Równie¿ na tym poziomie mo¿na zaobserwowaæ korporacje, które s¹ liderami we wdra¿aniu rozwi¹zañ ekologicznych w budownictwie (np. Skanska).
W drugiej czêœci artyku³u skupiono siê na pierwszym z wymienionych poziomów dyfuzji innowacji ekologicznych, poddaj¹c analizie rozprzestrzenianie siê budownictwa zrównowa¿onego w krajach OECD.

2. Dyfuzja systemu certyfikacji LEED w krajach OECD
Mo¿na w pewnym uproszczeniu przyj¹æ, ¿e takie kraje, jak Stany
Zjednoczone, Japonia, Australia, Wielka Brytania oraz kraje skandynaw-
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skie s¹ œwiatowymi liderami w rozwoju budownictwa ekologicznego.
W dalszej kolejnoœci innowacja, jak¹ jest budownictwo ekologiczne, rozprzestrzenia³a siê w innych krajach, które adaptowa³y system certyfikacji
oraz inwestowa³y w budownictwo ekologiczne. W grupie wczesnych
naœladowców znajduj¹ siê kraje europejskie (Holandia, Belgia, Francja),
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada, a tak¿e trzy spoœród krajów grupy BRIC – Chiny, Brazylia oraz Indie [Belniak, G³uszak i Ziêba, 2012].
Nik³y stopieñ absorpcji technologii nie pozwala jeszcze na identyfikacjê
kolejnych grup u¿ytkowników, przynajmniej nie na gruncie koncepcji dyfuzji innowacji. Do ciekawych wniosków mo¿na jednak dojœæ, analizuj¹c
dynamikê budownictwa ekologicznego w krajach OECD, bior¹c pod
uwagê liczbê budynków rejestrowanych w systemie LEED (co w œwietle
wczeœniejszych rozwa¿añ mo¿na uznaæ za wskaŸnik rozprzestrzeniania
siê innowacji w budownictwie komercyjnym – rysunek 2).
Analizowana w ujêciu kwartalnym liczba projektów zarejestrowanych w systemie LEED przyrasta³a wyk³adniczo do po³owy 2009 roku.
W drugim kwartale 2009 w krajach OECD zarejestrowano w systemie
LEED 5206 projektów. Dynamika znacz¹co os³ab³a w kolejnych badanych
okresach, a liczba obiektów zg³aszanych do certyfikacji ustabilizowa³a siê
na poziomie 1500–2000 na kwarta³. Jednym z istotniejszych powodów by³
globalny kryzys na rynku nieruchomoœci, który odbi³ siê na sk³onnoœci
inwestorów do lokowania kapita³u w nowe, innowacyjne budynki. Inne
badania pokazuj¹ jednak, ¿e w przypadku nowych inwestycji w budownictwie komercyjnym znacz¹c¹ wiêkszoœæ stanowi¹ budynki ekologiczne
[Jones Lang LaSalle, 2012; Belniak, G³uszak, Ziêba, 2012]. System LEED
stworzono w Stanach Zjednoczonych. Mimo globalnego charakteru – do
koñca 2013 roku do procesu certyfikacji w systemie przyst¹pi³o ponad
58 tysiêcy obiektów w 150 krajach œwiata – oko³o 93% dotyczy³o obiektów
budynków w Stanach Zjednoczonych. W tablicy 1 przedstawiono projekty zg³oszone do certyfikacji w systemie LEED w pozosta³ych krajach
OECD.
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Rysunek 2. Dynamika rejestracji w systemie LEED w krajach OECD w latach
2000–2013

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [USGBC, 2014].

Tablica 1. Projekty zarejestrowane w systemie LEED w krajach OECD
(poza Stanami Zjednoczonymi) w latach 2000–2013
Lp.

Kraj

Liczba

Udzia³

W³asny system certyfikacji,
o znaczeniu regionalnym

1

Kanada

525

15,00%

–

2

Meksyk

444

12,68%

–

3

Niemcy

362

10,34%

DGNB

4

Turcja

321

9,17%

–

5

Chile

251

7,17%

–

6

W³ochy

225

6,43%

–

7

Hiszpania

198

5,66%

–

8

Wielka Brytania

162

4,63%

BREEAM

9

Finlandia

143

4,08%

–

10

Polska

126

3,60%

–

11

Szwecja

123

3,51%

–

12

Japonia

115

3,28%

CASBEE
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Lp.

Kraj

Liczba

Udzia³

W³asny system certyfikacji,
o znaczeniu regionalnym

13

Francja

82

2,34%

–

14

Czechy

54

1,54%

–

15

Izrael

50

1,43%

–

16

Wêgry

44

1,26%

–

17

Szwajcaria

36

1,03%

–

18

Irlandia

36

1,03%

–

19

Australia

35

1,00%

Green star

20

Austria

34

0,97%

–

21

Holandia

30

0,86%

–

22

Portugalia

21

0,60%

–

23

Belgia

21

0,60%

–

24

Dania

20

0,57%

–

25

S³owacja

14

0,40%

26

Grecja

11

0,31%

–

27

Norwegia

6

0,17%

–

28

Estonia

4

0,11%

–

29

Nowa Zelandia

3

0,09%

–

30

Islandia

2

0,06%

–

31

S³owenia

2

0,06%

–

32

Luksemburg

1

0,03%

–

3501

100,00%

Ogó³em

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [USGBC, 2014].

Jak widaæ w danych zestawionych w tablicy 1, do koñca 2013 we
wszystkich krajach OECD poza Stanami Zjednoczonymi zarejestrowano
w systemie LEED ³¹cznie 3501 projektów nieruchomoœciowych. Analizowany system certyfikacji wielokryterialnej przyj¹³ siê z powodzeniem
w niektórych krajach OECD, podczas gdy w innych liczba zarejestrowanych budynków by³a znikoma. W grupie pañstw nale¿¹cych do OECD
najwiêcej budynków zarejestrowanych w systemie LEED poza Stanami
Zjednoczonymi znajduje siê w Kanadzie (do koñca 2013 zarejestrowano
tam 525 projektów, co stanowi 15% wszystkich które znajduj¹ siê w krajach OECD poza Stanami Zjednoczonymi). Na drugim miejscu znajduje
siê Meksyk, gdzie w badanym okresie zarejestrowano 444 budynków
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(12,7%). Kolejne miejsca jeœli chodzi o liczbê zarejestrowanych budynków
zajmowa³y Niemcy (362), Turcja (321) oraz Chile (251). W Polsce zarejestrowano 126 budynków (co daje 10 miejsce w grupie krajów OECD). System LEED ma marginalne znaczenie w takich krajach OECD, jak: Norwegia, Estonia, Nowa Zelandia, Islandia, S³owenia oraz Luksemburg. Proces
adaptacji systemu LEED w ujêciu dynamicznym w szeœciu krajach OECD
(Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Turcji, Chile oraz Polsce) przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 3. Dynamika budownictwa ekologicznego w wybranych krajach
OECD w latach 2000–2013, wed³ug liczby projektów rejestrowanych
w systemie LEED

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [USGBC, 2014].
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Bez w¹tpienia jedn¹ z przeszkód w rozpowszechnianiu siê systemu
LEED jest konkurencja innych wielokryterialnych systemów oceny œrodowiska zbudowanego. Do najwa¿niejszych nale¿¹: brytyjski system
BREEAM, posiadaj¹cy dominuj¹c¹ pozycjê w Wielkiej Brytanii, ale który
jest równie¿ wiod¹cym systemem w wielu krajach europejskich; niemiecki system DGNB, który rozwija siê dynamicznie w samych Niemczech, ale tak¿e w Austrii i Szwajcarii; japoñski system CASBEE oraz australijski system Green star, wystêpuj¹cy w Australii oraz Nowej Zelandii.

3. Czynniki sprzyjaj¹ce dyfuzji systemu certyfikacji LEED
Znaczn¹ iloœæ projektów z certyfikatem LEED, zauwa¿aln¹ w niektórych krajach OECD, mo¿na przypisaæ silnym powi¹zaniom gospodarczym
pomiêdzy krajami, w których wdra¿a siê certyfikacjê LEED w najwiêkszym stopniu, a USA (w obrêbie OECD). Czynnikiem instytucjonalnym
sprzyjaj¹cym dyfuzji budownictwa ekologicznego by³o równie¿ istnienie
organizacji certyfikuj¹cych powi¹zanych z USGBC.
Znacz¹ca wspó³praca i wymiana zagraniczna sprzyja dyfuzji nie tylko rozwi¹zañ ekologicznych, ale i modeli biznesowych, kultury korporacyjnej, a finalnie tak¿e szeroko pojmowanych wzorców kulturowych.
Do najwa¿niejszych partnerów handlowych USA w 2013 roku nale¿a³y: Kanada, Meksyk, Chiny, Japonia i Niemcy (rysunek 4). Wymiana
gospodarcza miêdzy krajami, oprócz importu i eksportu towarów i us³ug,
to tak¿e bezpoœrednie inwestycje zagraniczne. Z Kanad¹ i Meksykiem
Stany Zjednoczone wi¹¿e Pó³nocnoamerykañski Uk³ad Wolnego Handlu
(NAFTA) z 1994 roku, który przyczyni³ siê do rozwoju wymiany handlowej i inwestycji miêdzy tymi krajami, dziêki zniesieniu barier celnych.
Szczegó³owa analiza powi¹zañ gospodarczych USA mo¿liwa jest na podstawie raportów UNCTAD [2013]. W niniejszym artykule ograniczono siê
do analizy najwa¿niejszych wskaŸników dotycz¹cych wymiany miêdzynarodowej i BIZ USA.
USA spoœród krajów OECD pozostaj¹ najwa¿niejszym eksporterem
bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, a ich udzia³ w eksporcie BIZ
w obrêbie krajów OECD jest najwiêkszy (32% tylko w roku 2011) w okresie 2006–2011. Oddzia³ywanie gospodarcze USA w tych krajach jest wiêc
du¿e. Realizowane przez amerykañskie firmy strategie biznesowe i kultura korporacyjna znacz¹co wp³ywaj¹ na otoczenie spo³eczne i gospodarcze, w którym one operuj¹, a adaptacja zasad odpowiedzialnego biznesu,
którego czêœci¹ jest realizacja obiektów ekologicznych, staje siê koniecznoœci¹ dla konkurentów oraz partnerów biznesowych.
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Rysunek 4. Najwa¿niejsi partnerzy handlowi USA wg udzia³u eksportu
towarów w 2012

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [International Trade Administration, 2014].

Dostêpne dane dotycz¹ce przep³ywów BIZ nie s¹ pe³ne [por. OECD,
2012], ale wed³ug danych U.S. Bureau of Economic Analysis [2011] do najwa¿niejszych krajów docelowych OECD dla bezpoœrednich inwestycji Stanów Zjednoczonych w latach 2000–2010 wed³ug wartoœci zainwestowanego
kapita³u nale¿a³y: Wielka Brytania (14,6%), Holandia (11,9%), Kanada (8,8%),
Luksemburg (4,8%), Szwajcaria (4,2%) oraz Irlandia (6,3%) – rysunek 5.
Rysunek 5. Najwa¿niejsze kraje docelowe dla bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych USA w latach 2000–2010 wed³ug wartoœci zainwestowanego
kapita³u

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [U.S. Bureau of Economic Analysis, 2011].
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Zakoñczenie
W œwietle przedstawionych danych dotycz¹cych wymiany gospodarczej dyfuzja rozwi¹zañ ekologicznych w budownictwie wydaje siê byæ
skorelowana z intensywn¹ wymian¹ gospodarcz¹ i stanowi niejako jej
nastêpstwo. Czêœciowym wyjaœnieniem procesu dyfuzji tych rozwi¹zañ
w uk³adzie przestrzennym mog³aby – zgodnie z modelem uppsalskim internacjonalizacji – byæ bliskoœæ geograficzna i kulturowa jako czynniki
sprzyjaj¹ce rosn¹cemu zaanga¿owaniu na rynkach miêdzynarodowych
[Morgani, Katsikeas, 1997].
Bezpoœrednie s¹siedztwo Kanady i Meksyku, bliskoœæ kulturowa
Wielkiej Brytanii, w tym wspólny jêzyk, historyczno-polityczne uwarunkowania wspó³pracy z Japoni¹ czy innymi krajami Unii Europejskiej, to
naturalne czynniki sprzyjaj¹ce rozwojowi wymiany gospodarczej i towarzysz¹cemu jej rozprzestrzenianiu okreœlonej kultury biznesu. Czêœci¹ tej
kultury staje siê odpowiedzialnoœæ spo³eczna i ekologiczna firm, wyra¿ana na rynku nieruchomoœci poprzez realizacjê budynków ekologicznych. Tendencje te pozostaj¹ w relacji do jednego z aspektów dyfuzji innowacji w budownictwie, czyli stopnia jego powi¹zañ z praktyk¹
gospodarcz¹ (inwestycje poœrednie i bezpoœrednie na rynku nieruchomoœci) i ¿yciem spo³ecznym.
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Streszczenie
W pierwszej dekadzie XXI wieku mo¿na by³o zauwa¿yæ istotny wzrost zainteresowania budynkami ekologicznymi lub – szerzej – zrównowa¿onymi,
zw³aszcza w przypadku rozwiniêtych rynków nieruchomoœci. Wzrost zainteresowania budownictwem ekologicznym by³ widoczny w dwu wymiarach. Nale¿a³y do nich: powstanie i rozwój instytucji, wspieraj¹cych powstawanie oraz
adaptacjê systemów wielokryterialnej oceny œrodowiska zbudowanego, w kontekœcie jego zgodnoœci z zasadami zrównowa¿onego rozwoju oraz zwiêkszenie
udzia³u projektów ekologicznych w nowo realizowanych inwestycjach na komercyjnym rynku nieruchomoœci w krajach OECD.
W artykule zdiagnozowano stan rozwoju instytucjonalnego sfery budownictwa ekologicznego. Dodatkowo poddano analizie dynamikê i zasiêg prze-
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strzenny rozprzestrzeniania siê komercyjnego budownictwa ekologicznego na
przyk³adzie systemu wielokryterialnej oceny LEED.

S³owa kluczowe
budownictwo ekologiczne, rozwój zrównowa¿ony, dyfuzja innowacji, rynek nieruchomoœci

Diffusion of ecological innovations in construction. Commercial real
estate market in OECD countries (Summary)
In early years of XXI century we observed increasing importance of sustainable development in construction industry and property market practices across
the world. Key factors were: (1) emergence and development of institutions that
promote multicriteria building evaluation frameworks, (2) increasing share of
green buildings in new supply on a commercial property market in OECD.
In the article we discuss institutional framework for green innovation diffusion on property market. We analyze dynamics and spatial context of green
buildings investment on the property market in the world. In the analysis we use
number of projects registered in LEED certification schemes as a proxy for diffusion of green buildings across the world.
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