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Fekete arany: itt az idő az üzemanyagadók 
emelésére1 
Michael Kinsley 
 
Fekete arany. Az olajárak alacsonyak. Túl alacsonyak. Az USA-nak jelentős 
energiaadót kellene kivetni és a szélcsendet kihasználni munkahelyek 
létrehozására. 
 
 
Az utóbbi időben az olajárak összeomlása volt az egyetlen jó hír a gazdaságban. Július 
elején, alig öt hónapja egy hordó olaj ára több mint 144 dollár volt, míg december 
elején nagyjából 45 dollár. Ez több mint kétharmados árcsökkenés. Az Egyesült Álla-
mok naponta mintegy 15 millió hordó nyersolajat használ fel. A hordónként 95 dollár 
megtakarítás éves szinten 500 milliárd dollárt tesz ki. Nagy mennyiség ez, 15-szöröse 
az autóipar megmentéséhez szükséges összegnek.  
Mindezt már korábban is tapasztaltuk. Azt láttuk, hogy amikor az olajár felszökik, az 
emberek elkezdenek kevesebbet használni; ezután a csökkenő kereslet lefele viszi az 
árakat, és az emberek elkezdenek többet használni; nem sokkal később újra felszök-
nek az árak. Ezúttal azonban, úgy tűnik, másképp van. Mintha az amerikaiak egy igazi 
és gyökeres elkötelezettséggel vállalnák a kevesebb energia fogyasztását. Nem annyi-
ra idealizmusból álltak a jó oldalra,, hanem a változtatásra épp itt volt a megfelelő al-
kalom. Amikor a benzin ára gallononként 4 dollár fölé ment (literenként egy dollár), az 
egyszerre volt sokkoló és meggyőző. A közgazdászok már régóta kíváncsian gondoltak 
arra, vajon mekkora árra figyelnének fel az emberek. Ez végre egy olyan ár volt. És a 
4 dolláros ár, mint kiderült, nem a világ vége. Bár néhányakat tönkretett, és bizonyá-
ra gyorsította a mindenkire kiható recessziót, az amerikaiak gyorsabban alkalmazkod-
tak, mint amit bárki el tudott volna képzelni. És folytatták az alkalmazkodást akkor is, 
amikor az olajár esni kezdett. 
Vajon megmarad-e a megváltozott magatartás? Vagy az amerikaiak visszatérnek pa-
zarló szokásaikhoz, miután kijutnak a recesszióból, és az üzemanyag újra olcsó lesz? 
Az egyik módszer arra, hogy a pazarlás ne térjen vissza: ha nem engedjük, hogy is-
mét olcsó legyen az üzemanyag.  
Igen, most ismételten fel kell szólalni a magas energiaadó mellett. Alig öt hónapja 
még az amerikaiak 95 dollár „adót” fizettek hordónként. Ez pontosan a régebbi és a 
mostani ár közötti különbség. Ez az „adó” azonban az olajkitermelők zsebében landolt, 
akik mintegy kétharmad részben külföldiek, egyharmadban amerikaiak. Nem lenne-e 
jobb valami mást kezdeni ezzel a pénzzel? 
Ez az ötlet rendszeresen felvetődik, de semeddig sem jut. Részben azért, mert az 
amerikaiak többsége gyűlöli az adókat és bizalmatlan Washingtonnal szemben, más-
részt azért, mert ez a gondolat akkor szokott felmerülni, amikor felfelé mennek az 
energiaárak, és az emberek nehezen hiszik el, hogy az a jó nekik, ha az árak tovább 
nőnek.  
De most változott a helyzet. Először is, az amerikaiak megtapasztalták azokat a ma-
gas energiaárakat, amelyekkel a világ többi részén a legtöbben együtt élnek. A négy-
dolláros benzin többé már nem elképzelhetetlen. 
Másodszor, ez kiváló pillanat az energiaadó bevezetésével kapcsolatos másik érv 
szempontjából: azaz adjuk vissza az embereknek ezt a pénzt a bérekre eső társada-
lombiztosítási terhek enyhítésére. A társadalombiztosítási adó2 az amerikai bérek 15 
százalékát gyűjti be, amelynek felét a munkavállalók, felét a munkaadók fizetik. 
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2009-ben ez várhatóan megközelíti a 3 ezermilliárd dollárt. Egyedül a nyersolaj árá-
nak zuhanását kihasználva Amerika több mint felével csökkenthetné a tb-adót. Más 
energiaforrások bevonásával pedig még ennél nagyobb mértékben is. 
A tb-adó tulajdonképpen a munkahelyteremtést adóztatja. Már a minimálbéren levőt 
is sújtja, de 100 ezer dolláros évi jövedelemnél megáll, és a befektetések jövedelmére 
sem vonatkozik. Ennek ellenére ritkán élvezi az adócsökkentő republikánusok gyen-
géd figyelmét, akik inkább a nagy tőkenyereség adójának csökkentésére összpontosí-
tanak.3 Ha a tb-adót a felére csökkentenék a munkaadók és a munkavállalók részére, 
akkor kifizetődőbb lenne a munkaerő felvétele, vagy legalább elbocsátásokat lehetne 
elkerülni, és egyben a 100 ezer dollárnál kevesebbet keresőknél 7,5 százalékkal nőne 
az elkölthető jövedelem, ami a gazdaságot is erősítené. A 100 ezernél többet keresők 
is adócsökkentésben részesülnének, ugyanúgy, mint a többiek, bár ez kisebb száza-
lékban érintené a jövedelmüket. 
Az egyik érv a javaslat ellen, hogy a tb-adóból finanszírozzák a társadalombiztosítási 
kifizetéseket, a bevételi és kiadási összegek közötti kapcsolat adja a társadalombizto-
sítás biztonságát. Egyszerű a válasz erre: az Egyesült Államoknak számos problémát 
kell megoldani. Kicsi annak a veszélye, hogy a Kongresszus szövetkezne a társada-
lombiztosítás- nyújtotta előnyök ellen. 
A lényeg: a gazdasági nehézségek viharában az Egyesült Államoknak hirtelen félezer 
milliárd dollár hullana az ölébe. Miközben a munkanélküliség kétszámjegyűvé válik, 
ezt a talált pénzt egyaránt lehetne munkahelyek teremtésére fordítani, vagy nagyobb 
energiafogyasztásra biztatni. Meglehetősen egyszerű lehetne a választás, vagy Önök 
nem így érzik?  
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1 Az eredeti cikk a Time Magazine 2008. december 22- számában jelent meg, 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1865971,00.html  
2 Federal Insurance Contributions Act, FICA 
3 Ehhez kísértetiesen hasonlít az országgyűlésünk által december végén elfogadott adóamnesztia, ld. 
http://adozona.hu/blog/20081222_ado_jarulek_ado_vagyononosodasi_vizsgalat.aspx – A fordító megjegyzése. 


