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ABSTRAKT 
V príspevku sú vybraté len niektoré základe ukazovatele nakladania s odpadmi v Nemecku, keďže trh s 

odpadmi v tejto krajine je oveľa diferencovanejší ako na Slovensku. Vyplýva to samozrejme z 

odlišnosti (priemyselných, demografických, sociálnych a hlavne ekonomických), ktoré medzi oboma 

krajinami prevládajú. Zamerali sme sa hlavne na skládkovanie, spaľovanie, triedenie ako aj niektoré 

spôsoby zhodnocovania odpadov. Ako základ pre sledovanie časového trendu sme vzali rok 2009, kedy 

podľa viacerých štatistík vrcholila ekonomická kríza až po rok 2017, ako posledný rok s dostupnými 

údajmi. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  odpad, skládka, nakladanie 

 

ABSTRACT 
The paper selects only some of the waste management indicators in Germany, as the waste market in 

this country is much more differentiated than in Slovakia. This is obviously due to the differences 

(industrial, demographic, social and especially economic) that prevail between these two countries. 

We focused mainly on land-filling, incineration, sorting as well as some ways of waste recovery. As a 

basis for monitoring the time trend, we took 2009, when, according to several statistics, the economic 

crisis peaked until 2017, as the last year with available data. 
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Na základe údajov zverejnených nemeckým štatistickým úradom (Statistisches Bundesamt 
(Destatis), 2019) si môžeme utvoriť obraz o spôsobe nakladania s odpadmi v tejto najväčšej a zrejme 
aj najprogresívnejšej krajine EU27. Niektoré údaje však asi budú pre viacerých čitateľov prekvapením. 
Na rozdiel od všeobecného mainstreamu, ani v Nemecku nerastú žiadne stromy do neba.  A často 
vychvaľovaná "environmentálna vyspelosť" Západu sa akosi rozplýva ako jesenná hmla nad vodou.  

V našom príspevku sme vybrali len niektoré základe ukazovatele nakladania s odpadmi v 
Nemecku, keďže trh s odpadmi v tejto krajine je oveľa diferencovanejší ako na Slovensku. Vyplýva to 
samozrejme z odlišnosti (priemyselných, demografických, sociálnych a hlavne ekonomických), ktoré 
medzi oboma krajinami prevládajú. Zamerali sme sa hlavne na skládkovanie, spaľovanie, triedenie 
ako aj niektoré spôsoby zhodnocovania odpadov. Ako základ pre sledovanie časového trendu sme 
vzali rok 2009, kedy podľa viacerých štatistík vrcholila ekonomická kríza až po rok 2017, ako 
posledný rok s dostupnými údajmi. 
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Produkcia odpadov - DECOUPLING ? 
 
 Závislosť produkcie odpadov od hospodárskeho rastu je všeobecne známa a bola predmetom 
desiatok, možno stovák štúdií a príspevkov v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Keď sa ekonomike 
darí, rastie bohatstvo spoločnosti a  zvyšuje sa aj spoločenská spotreba, rastie aj produkcia odpadov 
ako výsledok hospodárskeho metabolizmu.  
 
 

 
 
Poukázali sme na túto skutočnosť vo viacerých našich príspevkoch na https://www.odpady-portal.sk/ 
pred 6-8 rokmi. Dokonca aj jeden z cieľov EK bol pred časom hrdo nazvaný "Decoupling waste 

generation from economic growth " Veľa sa o tom písalo v médiách, dlho sa o tom rečnilo na rôznych 
fórach v EU, ale s odstupom času sú fakty zo štatistiky neúprosné: bolo to len mlátenie prázdnej 
slamy!   

Krásne sme na túto koreláciu  poukázali na údajoch z USA za roky 1994 - 2012 v príspevku 
"Predpovedajú odpady recesiu ?". (Hrabčák, 2012) 
 
Nemecká štatistika odpadov 
 
 Detailnejšia analýza štatistických údajov z Nemecka ukázala, že vysoká korelácia medzi HDP 
a produkciou odpadov nie je len nejaké vymyslené číslo, ale reálne odzrkadľuje správanie trhu. Ako 
porovnáme údaje o hospodárskom raste (HDP) a o celkovej produkcii odpadov v Nemecku, zistíme 
vysokú koreláciu r = 0,95, dokonca aj medzi HDP a produkciou komunálneho odpadu (Hausmulle) r= 
0,96 !  

Celkové vyprodukované množstvo odpadov v roku 2009  bolo 365,496 mil. ton,   ale v roku 
2017 bolo až 417,338 mil. ton.   

Podobne došlo za sledované obdobie k nárastu produkcie komunálnych odpadov z 48,47 mil. 
ton na 52,34 mil. ton. Z podrobnejšieho porovnania dát nám vychádza, že nárast HDP za sledované 
obdobie bol 33,2 %, pričom došlo k nárastu celkovej produkcie odpadov o 14,2 % t.j. v priemere 1,8 
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% ročne a k nárastu produkcie komunálneho odpadu o 8 %. A zdôvodňovať nárast produkcie 
komunálneho odpadu šťastným prírastkom obyvateľstva po roku 2015 by bolo lacnou kávou. 
 

HDP: ODPADY celkom: Domový odpad:

(mi l . EUR) (ti s íc  ton) (ti s íc  ton)

2008 2 561,74        388 932,1                 48 367                        

2009 2 460,28        365 495,8                 48 466                        

2010 2 580,06        379 390,0                 49 237                        

2011 2 703,12        393 057,3                 50 237                        

2012 2 758,26        387 112,5                 49 759                        

2013 2 826,24        392 300,3                 49 570                        

2014 2 938,59        407 447,2                 51 102                        

2015 3 048,86        408 155,7                 51 625                        

2016 3 159,75        417 314,8                 52 133                        

2017 3 277,34        417 337,7                 52 342                        

2018 3 386,00        427 286,4                 

0,947                         0,962                          

nárast: 817,06            51 841,9                    3 876                           

2009-2017 33,2% 14,2% 8,0%

rok

korelácia s HDP:

 
 
 V Nemecku sa ekonomický úspešne roky 2010-2011, kedy medziročne rástlo HDP o 4,8-4,9% 
prejavili aj výrazným medziročným rastom celkovej produkcie odpadov (+3,6 až 3,8%). A podobne 
tomu bolo aj pri komunálnom odpade: nárast  +1,6 až 2,0 %. Len čo sa ekonomický rast  trochu 
spomalil v rokoch 2012-2013 na cca 2-2,5 % medziročne, prejavilo sa to aj spomalením rastu 
produkcie odpadov (-1,5 až +1,3 %).  

Ďalší výraznejší nárast HDP v roku 2014 (+4,0%) znamenal opäť aj nárast odpadov o 3,9% a 
MSW o 3,1%. A zase spomaľovanie ekonomického rastu v období rokov 2015-2018 (z 3,8 na 3,3%) 
znamená aj spomalenie medziročného rastu produkcie odpadov na cca 1,2%.  

Teda žiadny "decoupling" sa ani v environmentálne vzorovom Nemecku nekoná ! Napriek 
proklamáciám politikov či stanoveným kvótam a cieľom v podaní EK, čísla sú jasné.  

Globálna metabolická zákonitosť podľa J. Browna platí nielen v živočíšnom svete, ale aj v 
sociálnych štruktúrach ľudstva. A na základe už známeho údaju o HDP za rok 2018 môžeme teda 
predpokladať, že celková produkcia odpadov v Nemecku za rok 2018 sa bude pohybovať okolo 427 
mil. ton. 
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Výnimky ? 
 Samozrejme, existujú lokálne výnimky, kde ekonomický rast ešte nemusí  automatický 
prinášať aj zvýšenú hmotnostnú produkciu odpadov. Regióny či mini krajiny, kde HDP je majoritne 
tvorené jedným druhom ekonomickej činnosti, môžu z tohto globálneho pravidla vyčnievať. Ale na 
celom svete je len jedno Švajčiarsko, v celej EU je len jedno Luxembursko a v Amerike len jeden Las 
Vegas.  Preto aj pravidelné štatistické porovnávanie odpadového hospodárstva v krajinách EU 
zverejňované EUROSTATOM pripomína miešanie hrušiek s jablkami. A siahodlhé komentáre 
politikov a rôznych aktivistov o "zaostávaní" a "napredovaní" svedčia len o nezvládnutí práce s dátami 
a nedostatočnom pochopení týchto zákonitosti.  
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 Niet sa potom čomu čudovať, že aj líder prešľapuje na mieste. Ako poukážeme v pokračovaní 
tohto príspevku, vo viacerých sektoroch odpadového hospodárstva Nemecka v posledných rokoch 
dochádza k stagnácií či dokonca k poklesu zhodnocovania odpadov oproti krízovému roku 2009. V 
rozpore s tzv. hierarchiou odpadového hospodárstva (zakotvenou dokonca do Smernice EK !) 
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nedochádza k žiadnemu výraznejšiemu "predchádzaniu vzniku odpadov".  Paradoxne najviac rástol 
podiel skládkovaných odpadov – t.j. zneškodňovanie ! Teda toho posledného a najhoršieho spôsobu 
nakladania podľa smernice. 
 
Záver 
  
Podľa nášho názoru je teda niekde v súčasnej koncepcií waste managementu v EU chyba.  Ak ani 
najbohatšia krajina EU nedokáže "oddeliť vzostup  produkcie odpadov od ekonomického rastu" resp. 
trvalo a výrazne napĺňať hierarchiu, potom je v "systéme" chyba. Slovami detských rozprávok - cisár 
je asi nahý ?!   
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