
4 LÉPÉSEK   – 

PROJEKTEK

A környezeti és társadalmi problémák 
megoldásából adódó üzleti előnyök első-
sorban a nagyobb méretű vállalkozásoknál 
csapódnak le, hiszen a rendelkezésükre 
álló anyagi és emberi erőforrások, valamint 
pia ci erőfölényük kedvezőbb lehetőségeket 
teremt számukra, mint a kiszolgáltatot-
tabb kis- és középvállalkozások (a továb-
biakban kkv-k) számára. Így például jogos 
kritikaként merülhet fel a fenntartható 
értékláncokkal kapcsolatban, hogy elsőd-
leges haszonélvezői azok, a lánc csúcsán 
elhelyezkedő nagyvállalatok, amelyek – a 
korábbiakhoz képest bővebb vagy szigo-
rúbb – feltételeket támasztanak beszál-
lítóikkal szemben. Bár a felelős beszállítói 
lánc érdekében meghozott intézkedések 
a beszállítók környezeti teljesítményére is 
pozitív hatással lehetnek (de ez nem fel-
tétlenül igaz minden esetben!), kérdéses, 
hogy az érintett vállalkozók is ezeket vá-
lasztanák-e, amikor szűkös erőforrásaik 
hasznosításáról döntenek.

Mindeközben aligha vitatható, hogy a kkv-
szektor – a legtöbb mutató szempontjából – 
igen jelentős szeletet hasít ki a gazdaság-
ból: ugyan egy-egy kisvállalkozás környezeti 
terhelése akár elhanyagolhatónak is tűnhet, 
a szektor teljes hatását összegezve már 
összehasonlíthatóvá válik a multinacionális 
vállalatok környezetterhelésével. A helyze-
tet nehezíti, hogy a szétaprózott tevékeny-
ségek szabályozása sajátos problémák elé 
állítja a környezeti politikát is.

A Tisztább Termelés Magyarországi Köz-
pontja által gondozott PRESOURCE projekt 

keretében végzett kutatás szerint a kö-
zép- és kelet-európai országokra jellemző, 
hogy gazdaságpolitikájukban megjelenik 
az erőforrás-hatékonyság kérdésköre és a 
kkv-knak is kiemelt szerepet biztosítanak. 
Jellemzően a régebbi tagállamokban (Né-
metország, Ausztria és Olaszország) magas 
az erőforrás-hatékonyság fontosságának 
ismertsége, míg az újabban csatlakozott 
országokban (Cseh Köztársaság, Lengyel-
ország, Magyarország) ez még hagy kíván-
nivalót maga után. Az Európai Uniós fi nan-
szírozás minden vizsgált országban jelentős 
forrásokat biztosít a vállalkozások számára, 
de a helyi támogatásban már eltérések ta-
pasztalhatók. A komoly politikai támogatás 
hiánya az újonnan belépett országokra jel-
lemző, de a régebbi tagállamokban is vannak 
kérdések: például a hiányzó fókusz Auszt-
riában vagy a támogatások töredezettsége 
Olaszországban. Ausztriában problémát je-
lent még a különböző fi nanszírozási források 
összehangolatlansága, míg Olaszországban 
a kis cégek magas száma és a környezeti 
szabályozások komplexitása jelent gondot. 

Az összes vizsgált országban túlságosan bo-
nyolultnak bizonyult az erőforrás-hatékony-
sággal kapcsolatos támogatások ügyintézé-
se és egy olyan eszköz (adatbázis, weblap) 
hiánya, mely teljes körűen lefedi az adott 
országban elérhető fi nanszírozási formákat.

A fi nanszírozással kapcsolatban problémát 
jelent néhány országban a bankszektor fej-
letlensége, illetve, hogy a környezeti szem-
pontok nem, vagy hátrányosan jelennek 
meg a projektfi nanszírozás során. Az erő-

forrás-hatékonysággal kapcsolatos kkv-
igények sokszor kis projekteket jelentenek a 
bankok számára, ezért nem kifi zetődő szá-
mukra azok pénzzel való ellátása, és nem 
fejlesztenek ki speciális eszközöket a kkv-k 
számára.

Az innovatív megoldások támogatásánál 
akadályt jelent az innováció szűken vett ér-
telmezése, hiszen az erőforrás-hatékony-
ság javítása nem feltétlenül teljesen új, a 
piacon még nem alkalmazott megoldásokat 
igényel, hanem egy adott vállalat számára 
új megoldásokat. Az ilyen jellegű innovációt 
azonban általában nem fi nanszírozzák az in-
novációkra összpontosító mechanizmusok.

További akadályt jelent az egyes szereplők 
tájékozatlansága. A pénzügyi szféra nincsen 
felkészülve a hatékonyságjavító beruhá-
zások tágabb értelemben vett hatásainak 
felmérésére, míg a kkv-k nem ismerik a ren-
delkezésre álló lehetőségeket, az innovatív 
pénzügyi megoldásokat.

Ez utóbbiak elterjedése pedig a jövőben se-
gíthet a kkv-k pénzügyi problémáinak eny-
hítésében is. Az internet segítségével nagy 
tömegeket elérő közösségi fi nanszírozás 
(crowdfunding) már környezetvédelmi pro-
jektek pénzügyi hátterét is biztosítja, de 
fi nanszírozási forrást nyújthatnak az ún. 
mezzanine eszközök is, amelyek mind tőke-, 
mind hiteljellegű tulajdonsággal rendelkező, 
hibrid megoldások.

Az Európai Unióban általánosan elfogadott, 
hogy ugyan az elmúlt évtizedekben történt 
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A környezet védelme a vállalati szféra számára nemcsak kihívást, ha-
nem üzleti lehetőségeket is jelent. Az erőforrások megtakarításával, 
a környezetbarát termékek értékesítésével vagy éppen új üzleti modellek 
bevezetésével a vállalatok nemcsak költségeiket, hanem bevételeiket is 
növelhetik – mindezt úgy, hogy egyben lépéseket tesznek a fenntartható 
fejlődés gyakorlati megvalósítása felé is.



5LÉPÉSEK

előrelépés a vállalati öko-hatékonyság te-
kintetében, még jelentős potenciál rejlik 
mind a nagyvállalatok, mind a kkv-k mű-
ködésében. Ennek kihasználását próbálják 
meg elősegíteni az EU új szabályozásai, 
például az energiahatékonyságra, az öko-
design-ra vonatkozó direktívák, illetve a 
2014 júliusában elfogadott zöld cselekvési 
terv (Green Action Plan for SMEs), amelynek 
célja, hogy e speciális vállalati kör is élni tud-
jon a környezetvédelem által nyújtott üzleti 
lehetőségekkel. 

A zöld cselekvési terv által 
kitűzött célok

A kkv-k környezetbarátabbá tétele a jobb 
versenyképesség és a fenntarthatóság ér-
dekében

Az erőforrás-hatékonyság javításával je-
lentős termelésiköltség-csökkentést lehet 
elérni. Az Európai Unió iparára számítva ez 
mintegy 630 millió euró megtakarítását te-
szi lehetővé. Mivel sok kkv nem fér hozzá a 
legmodernebb technológiai megoldásokhoz, 
számukra különösen fontos e terület támo-
gatása.

Környezetbarát vállalkozás a jövő vállalatai 
számára

Új, környezetbarát termékek és szolgáltatá-
sok előállítását és piaci bevezetését kell le-
hetővé tenni a vállalkozások számára, olyan 
üzleti környezet megteremtésével, amely 
segíti a kkv-kat a környezetbarát ötletek ki-
fejlesztésében, fi nanszírozásában és piacra 
vitelében.

Lehetőségek a kkv-k számára a zöldebb ér-
tékláncon belül

Segíteni kell a kkv-kat az anyagok körfor-
gására épülő gazdaság lehetőségeinek ki-
aknázásában. Támogatni kell a hulladékok 
hasznosításával, a termékek javításával, 
újragyártásával, karbantartásával kapcso-

latos tevékenységeket, amelyek gazdasági 
hasznukon kívül munkahelyek teremtéséhez 
is hozzájárulhatnak.

A zöld kkv-k hozzáférése a piacokhoz

A környezetvédelmi tevékenységeket vég-
ző kkv-k jelentős része (87%-a) csak saját, 
nemzeti piacain van jelen, azonban az EU 
nemzetközi kezdeményezései (például a klí-
maváltozás terén) lehetőséget nyújthatnak 
a kkv-k nemzetközi színtéren való megjele-
nésére is.

Irányítás

A kkv-kal kapcsolatos jövőbeli politikák fon-
tos eleme a nyilvános konzultáció. Folya-
matosan nyomon kell követni a cselekvési 
tervhez kapcsolódó intézkedéseket, az el-
különített pénzügyi forrásokat, illetve érté-
kelni kell a tagországoknak a „kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” végrehajtásában tett 
előrelépéseit.

A cselekvési tervhez kapcsolódóan az Euró-
pai Bizottság kiadott egy – a tervek szerint 
folyamatosan bővülő – listát is, amely a terv 
gyakorlatba ültetését elősegítő európai kez-
deményezéseket tartalmazza. Ezek szerint 
az EU a következő években az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos tanácsadási 
projekteket fog kezdeményezni; új fi nan-
szírozási forrásokat fog létrehozni (például 
az Európai Befektetési Bankkal közösen: 
Natural Capital Financing Facility [NCFF] 
vagy magántőke bevonásával), illetve erő-
feszítéseket fog tenni a kkv-k fi nanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tájékoztatása érde-
kében, és segíteni fogja a tudományos élet 
és a vállalkozások együttműködését is.

A cselekvési terv a megvalósítás feltételei-
nek biztosításával kapcsolatban megjegyzi, 
hogy „a legtöbb tagállam és számos régió 
rendelkezik szervezetekkel és eszközökkel e 
cselekvési terv tárgyát képező területeken, 
többek között a cselekvési tervnek megfelelő 
területen működő kkv-kat támogató regio-
nális politikai fi nanszírozás útján”. Ez azt je-
lenti, hogy bár az új cselekvési tervhez nem 
rendeltek direkt forrásokat, a már működő 

mechanizmusokon (például Horizon 2020, 
Life, ERASMUS+) keresztül jelentős össze-
geket szánnak a tervben foglaltak megvaló-
sítására.

A Central Europe Programme által támo-
gatott, hat országban (Ausztria, Csehor-
szág, Lengyelország, Magyarország, Né-
metország és Olaszország) megvalósított 
PRESOURCE projekt a vállalkozások tevé-
kenységének átvilágítását segíti elő az EDIT 
Value eszköz kifejlesztésével. Az EDIT Value 
egy olyan egyszerű, a kkv-k által is könnyen 
használható kérdéslista, amely lehetőséget 
nyújt a vállalkozások számára, hogy felmér-
jék legfontosabb érintettjeiket és környeze-
ti hatásaikat, majd ezek alapján kiválasszák 
a legjobb megoldási módokat. Az EDIT Value 
eszköz alkalmazásával a kkv-k számára is 
lehetővé válik a felhasznált nyersanyagok 
és erőforrások elemzése, működésük haté-
konyabbá tétele és ezáltal a költségek csök-
kentése.

Az Európai Unió zöld cselekvési tervét (Green 
Action Plan for SMEs) a http://europa.eu/ra-
pid/press-release_IP-14-766_hu.htm web-
oldalon találhatja meg.

A PRESOURCE projekt keretében fejlesztett 
EDIT Value eszközről a következő oldalon tájé-
kozódhat részletesebben: www.presource.eu

A projekt a Central Europe Programban az 
Európai Unió és a Magyarország társfi nan-
szírozásával valósul meg.


