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Németország 2012. február 29-én fogadta el 
ProgRess néven az erőforrás-felhasználás haté-
konyságával kapcsolatos nemzeti programját, 
amely a két évvel korábban készített, a nyersanya-
gokkal kapcsolatos nemzeti stratégián alapul.

Az erőforrások felhasználása nagymértékben 
meghatározza a gazdasági tevékenységek haté-
konyságát és − a keletkező káros emissziókra 
gyakorolt közvetlen hatásán keresztül − a kör-
nyezet állapotát. A világ népessége várhatóan 
néhány évtized múlva eléri a 9 milliárdot, ami az 
újonnan iparosodott országokban tapasztalható 
gyors növekedéssel együtt az erőforrások fel-
használását abszolút értelemben is jelentősen 
megnöveli. Bár minden jel arra utal, hogy a meg-
termelt végtermékre jutó erőforrás-felhaszná-
lás csökkentése nem elegendő ezen tendencia 
visszafordítására (lásd például a visszapattanó 
hatást, amely azt mutatja, hogy a hatékonyabb 
erőforrás-felhasználás növeli a fogyasztást), 
mégis mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a megtermelt javak és szolgáltatások elő-
állítása minél kevesebb erőforrást igényeljen.

A problémát súlyosbítja, hogy számottevő különb-
ségek mutatkoznak a különböző országok között. 
Egyrészt a fejlődőkben átlagosan négyszer olyan 
magas az egy főre jutó erőforrás-fogyasztás, 
mint a fejlettekben. Másrészt a fejlődő országok-
ban, ahol a termelési tevékenység egyre nagyobb 
hányada zajlik, sokszor elavultabb, kevésbé haté-
kony technológiai megoldásokat alkalmaznak.

A német gazdaság szempontjából a legfon-
tosabb problémát az erőforrások rendelke-
zésre állásának a bizonytalansága és az emel-
kedő nyersanyagárak jelentik. További gond, 
hogy az erőforrások nagy mennyiségben való 
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felhasználása a teljes értéklánc mentén jelen-
tős káros kibocsátással jár, amelynek követ-
keztében a víz, a levegő és a talaj egyaránt 
szennyeződik. 

A ProgRess program megállapítja, hogy 
Németország jó helyzetben van ahhoz, hogy 
vezető szerepet töltsön be az erőforrás-haté-
konyság területén, amivel egyúttal javíthatja ver-
senyképességét, új munkahelyeket teremthet, 
és biztosíthatja a hosszú távú foglalkoztatást.

A program szerint az ország jó példája lehet annak, 
hogy egy fejlett országban úgy növelhető a haté-
konyság, hogy az nem gyakorol negatív hatást 
a jólétre, sőt ahhoz jelentős mértékben hozzá 
is járul. Ezt jól példázza, hogy Németországban 
a 2000 és 2010 között tapasztalható jelentős 
gazdasági növekedés az erőforrás-hatékonyság 
11,1 százalékos javulásával járt együtt.

Mindezeket fi gyelembe véve a német kormány 
2002-ben úgy határozott, hogy 1994-hez 
képest 2020-ra megkétszerezi a nyersanyagok 
felhasználásának hatékonyságát.

A ProgRess program célkitűzései
Németország célja, hogy amennyire csak lehet, 
elválassza a gazdasági növekedést az erőfor-
rások felhasználásától.

A ProgRess program nem foglalkozik a víz, a 
légkör, a talaj, a biodiverzitás mint erőforrás 
felhasználásával, illetve az energiahordozók-
kal, hanem az ezen a körön kívül eső abiotikus 
természeti erőforrásokra koncentrál, mint 
például az ércek és ásványok, illetve az épí-
tőiparban használt nyersanyagok. 

A ProgRess áttekinti a már folyamatban lévő 
erőfeszítéseket, és bemutatja a rendelkezésre 
álló beavatkozási módokat, amelyek elősegítik 
az erőforrás-hatékonyság növelését. 

2008-ban a feldolgozóipar vállalatainál a nyers-
anyag-felhasználással kapcsolatos költségek 
átlagosan a bruttó termelési érték 45 százalé-
kát tették ki, szemben a munkaerő költségével, 
mely 18 százalék volt. Néhány olyan szektorban, 
amelyben különösen számottevő az erőforrások 
felhasználása, ez az érték az 50 százalékot is 
meghaladhatja. Ezzel szemben számos vállalat 
elsősorban a munka termelékenységére koncent-
rál, és míg 1960 és 2005 között a nyersanyag-
hatékonyság a duplájára nőtt Németországban, 
addig a munka termelékenysége ugyanebben az 
időszakban a négyszeresére ugrott. 

A ProgRess program tartalmi elemei
A német erőforrás-hatékonysági program négy 
alapelve a következő: 
∫ Az ökológiai kényszer gazdasági lehetősé-

gekhez, innovációhoz és társadalmi felelős-
ségvállaláshoz való kapcsolása.

∫ A globális felelősségvállalásnak a nemzeti erő-
forrás-politika kiemelt területévé kell válnia.

∫ Csökkenteni kell a gazdasági tevékenységek 
erőforrásfüggését, és fejleszteni kell a zárt 
ciklusú megoldásokat.

∫ Biztosítani kell az erőforrások hosszú távú 
használatát a mennyiségi növekedésről a 
minőségi fejlődés irányába való átállással.

A program kiemelt fontosságot tulajdonít a piaci 
ösztönzőknek, az információval való ellátásnak, 
a szakértői tanácsadásnak, az oktatásnak, a 
kutatásnak és innovációnak,  illetve az önkéntes 
kezdeményezések erősítésének. 

ERÔFORRÁS-HATÉKONYSÁG
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Az erőforrás-felhasználás javításának környezetpolitikai támogatása
Az erőforrás-felhasználás elvi alapjainak lefektetésén túl a német kormány-
zati hivatalok aktívan részt vesznek a megvalósítás támogatásában is.

A német Környezeti, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági 
Minisztérium 1997 óta erőforrás-hatékonysági hálózatot fejleszt. 
2009-től támogatja a német mérnöki kamara által alapított Erőforrás-
hatékonysági Központot is, amelynek célja, hogy információkkal lássa 
el a vállalkozói szférát, különösen a kkv-kat az erőforrás-hatékonyság 
által nyújtott lehetőségekről. A minisztérium Környezeti Innovációs 
Programjának segítségével támogatja a jó gyakorlatokat bemutató 
projekteket is. A nagyrészt a német Környezetvédelmi Hivatal által fel-
ügyelt kutatási projektek, mint például a MaRess (Material Effi  ciency and 
Resource Conservation) projekt, az új koncepciók kifejlesztését szolgálják.

Fontos feladatot lát el a Gazdasági és Technológiai Minisztérium (BMWi) 
is, amely a német kormány nyersanyagokkal kapcsolatos politikájáért 
felelős, és amely szövetségi szinten támogatja az erőforrás-haté-
konysággal kapcsolatos tanácsadást a kkv-knak a BMWi Innovation 
Bonus (go-inno) projektben alkalmazott szakértők segítségével. A cél 
a potenciális megtakarítási lehetőségek feltérképezése a termelési és 
fogyasztási folyamatok során, és javaslatok megfogalmazása a helyzet 
javítására. Ezeket a programokat a Német Nyersanyag-hatékonysági 
Hivatal koordinálja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az erőforrások 
hatékony felhasználásával kapcsolatos tanácsadás évente átlagosan 
200.000 euró anyagmegtakarítást eredményezett a vállalatoknál.

Egy másik intézmény, a Német Nyersanyag Ügynökség, amelyet 2010-
ben a Földtudományi és Nyersanyag Intézet keretei között alapítottak 
Hannoverben, a német kormányt és a közszférát látja el a biztonságos és 
fenntartható erőforrásokkal kapcsolatos információkkal. Ez a szervezet 
koordinálja a Német Erőforrás-hatékonysági Díjat is, amelyet a kiemel-
kedően innovatív ipari és kutatási eredményeket elért vállalkozóknak, 
vállalatoknak ítélnek oda.

Az Anyagkutatási és Ellenőrzési Intézet az erőforrások biztonságos 
felhasználásával, a hulladékkezeléssel és -hasznosítással foglalkozik, 
mint például a természetes erőforrások használatának az értékelése 
és az építőanyagok hasznosításának a kérdése.

A Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) folyamatosan 
jelentős összegeket fordít az erőforrás-felhasználás javítására irányuló 
kutatási projektekre a FONA program keretében. További segítséget 
nyújt ezenkívül a BioEconomy 2030 és a WING (Innovatív Nyersanyagok 
az Ipar és a Társadalom Számára) nevű kezdeményezések keretében is.

2010 szeptemberében az Oktatási és Kutatási Minisztérium megalapí-
totta a Helmholtz Intézetet az Erőforrás Technológiákért (HIF), amivel 
szintén a kutatási erőfeszítéseket igyekszik elősegíteni. 

Egy másik minisztérium, az Élelmiszer, Mezőgazdaság és Fogyasztóvédelmi 
Minisztérium (BMELV) is ösztönzi a fejlődést, különösen a megújuló 
biológiai erőforrások területén. A biomassza nyersanyagként és ener-
giahordozóként való felhasználása elősegíti a fenntartható fejlődés 
elveinek megvalósítását azáltal, hogy helyettesítik a szűkös és véges 
erőforrásokat, pl. ásványi anyagokat. Ezenkívül alkalmazásuk innovatív 
megoldásokhoz és új munkahelyek teremtéséhez vezethet.

A Közlekedési, Építészeti és Városi Ügyek Minisztériuma (BMVBS) számos, 
az innovatív építészettel kapcsolatos projektet támogat. Demonstrációs 
projekteken keresztül segítik elő a jövő technológiai megoldásainak elter-
jedését (például a Plusenergiehaus projekt keretében). A minisztérium 
útmutatót ad ki a fenntartható építészettel kapcsolatban, amelyet a 
szövetségi építkezések során kötelezően fi gyelembe kell venni (Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen).
A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Minisztériumának (BMZ) a 
célja az, hogy a fejlődő országok is hasznát vegyék az erőforrás-felhasz-
nálással kapcsolatban felhalmozott német tapasztalatoknak. A tudás- 
és technológiai transzfert különböző támogatási projektek keretében 
valósítják meg a fenntartható gazdasági fejlődés, a környezeti politika, 
az ipari környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás témaköreiben. 

Tanulságok
Az előzőekben vázlatosan bemutatott német példa számos tekintetben 
hasznos lehet a hazai erőforrás-politika számára is. 
Egyrészt egyértelmű, hogy a gazdaságban jelentős megtakarítási 
potenciál van, amelynek kiaknázása mind gazdasági, mind környezeti 
szempontból rendkívül fontos. Ha a német kkv-szektorban mintegy 
20 százalékosra tehető a hamar megtérülő projektek aránya, akkor ez 
feltehetően a magyar gazdaságban is számottevő.

Másrészt a német példa jól mutatja, hogy e potenciál minél jobb kihasz-
nálásához szükség van kormányzati beavatkozásra, amelynek számos 
módja képzelhető el.
A német erőforrás-politika nem állt meg a stratégiai dokumentumok 
összeállításánál, hanem az azokban megfogalmazott célkitűzéseket a 
gyakorlatban is támogatja, amiben számos általános vagy külön erre a 
célra felállított szervezet vesz részt.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos célok megvalósítása 
Németországban is jelentékeny pénzügyi erőforrásokat igényel, de 
mivel már régen felismerték az ilyen jellegű befektetéseknek az egész 
gazdaságra és a környezetre gyakorolt jótékony hatását, erőteljesen 
támogatják azok megvalósítását is.
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