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Rohamosan nőnek  
az éghajlatvédelmi beruházások  
a világon 
 
Noha a hazai politika erről egyáltalán nem vesz tudomást, ma már a gazdasági válság 
és az éghajlatváltozás kezelését mind szorosabban összefüggő feladatként kezelik 
szerte a világon. Az ezzel kapcsolatos befektetések kulcsfontosságú hajtóerőt fognak 
képezni az állam és a magánszektor gazdasági tevékenységében egyaránt – e felis-
merés késztette a Deutsche Bank Csoport vezetését, hogy félévenként tájékoztatót 
adjon ki1 ügyfelei és a nagyközönség számára az éghajlatváltozás kezelése kapcsán 
bekövetkezett legújabb fejleményekről. A bank vezetése ugyanis arra számít, hogy 
belátható időn belül új pénzforrások fognak áramlani a világgazdaságba, amelyek fő-
ként a kilábalás és az éghajlatváltozás kihívásait egyaránt kezelni képes, új befekteté-
si- és munkaalkalmakat életre hívó „zöld” programokat szolgálják majd. Achim 
Steiner, az ENSZ főtitkár-helyettese és az ENSZ Környezetvédelmi Szervezete, az 
UNEP vezérigazgatója ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az éghajlatválto-
zás kezelésébe és a természeti infrastruktúra megőrzésébe, illetve helyreállításába 
fektetett eszközök óriási üzleti lehetőségeket kínálnak a környezetkímélő energetikai 
és más technológiák alkalmazása, a fenntartható mezőgazdaság és a természetvéde-
lem szférájában működő vállalkozások számára.2 Fontosnak tartotta ezért, hogy az 
ilyen változásokat szorgalmazó, előrelátó gondolkodás már a rövidesen Katarban sorra 
kerülő fejlesztés-finanszírozási konferencián, valamint a Nicolas Sarkozy által nemrég, 
a poznani klímakonferencián javasolt G8+5 csúcstalálkozón is hangot kapjon.  
 
Az alábbiakban az első, az USA új kormánya kibontakozási programjában nagy hang-
súlyt kapott „zöld” gazdasági ösztönzési csomagnak kitüntetett figyelmet szentelő, de 
a világ más térségeiben is jelentős előrelépést jelentő, 2008 júliusa és 2009 februárja 
között bekövetkezett ilyen eseményekről készült tájékoztatóról adunk rövid ismerte-
tést. Hiszen a zöld ügynek már beiktatási és más beszédeiben kiemelkedő figyelmet 
szentelő Barack Obama kilábalási programjában erre a célra 106 milliárd dolláros (ké-
sőbb 94 milliárdra korrigált) ösztönzési csomagot irányzott elő, és határozottan ebbe 
az irányba indultak el az Egyesült Királyságban, Kínában és egy sor más országban is. 
A nemrég megjelent tájékoztató összesen 250, az éghajlatváltozás kezelése szem-
pontjából jelentősnek számító eseményt dolgozott fel. Noha ezeket a programokat a 
nemzeti kormányok ma még kellő nemzetközi koordináció nélkül hagyják jóvá, a szer-
zők arra számítanak, hogy legkésőbb az ez év decemberében Koppenhágában sorra 
kerülő klímacsúcs alkalmából kezdeményezés történik a klímapolitikák világméretű 
összehangolására is – különös tekintettel a fosszilis fűtőanyagok és a szénháztartás 
problémakörére. Az adott területen jelentősebbnek számító intézkedések lényegét az 
alábbi táblázat mutatja be. 
 
                                                 
1 A legfrissebb jelentés: Global Climate Change Regulation Policy Developments: July 2008-February 2009, DB 
Advisors, Deutsche Bank Group, February 2009, 
http://www.dbadvisors.com/deam/stat/globalResearch/climatechange_globalpolicydevelopments.pdf 
2 Az UNEP vonatkozó, sok példát felsoroló sajtóközleménye: "Global Green New Deal" - Environmentally-Focused 
Investment Historic Opportunity for 21st Century Prosperity and Job Generation. UNEP Launches Green Economy 
Initiative to Get the Global Markets Back to Work, 2008. október 22. 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=548&ArticleID=5957&l=en 
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1. táblázat: A 2008 júliusa óta 2009. februárig felmerült jelentősebb beruházási programok  
 
Befektetési területek Fejlesztési irányok 

2008 novemberében Franciaország bejelentette, hogy az elkövetke-
ző 12 év során 400-szorosára fogja növelni az országban hasznosí-
tott napenergia mennyiségét – az intézkedésre a felhasznált meg-
újuló energia részarányának 2020-ra tervezett 23%-ra növelése 
(megkétszerezése) kapcsán kerül majd sor. 
Az Egyesült Királyságban jogszabály írja elő, hogy 2009 novemberé-
ben az országban új átvételi tarifákat vezessenek be, amivel várha-
tóan felfut az eddig kis volumenben termelt megújuló energia ter-
melése. 
Az USÁ-ban 34 szövetségi államra kiterjedően szabványosítják a 
megújuló energia-fajták termelési feltételeit, ami – megfelelő vég-
rehajtatási mechanizmusokkal együtt – az ország megújuló energia 
termelő kapacitásainak jelentős növekedéséhez vezethet. 

A megújuló energiaforrások 
hasznosítása növekvő támoga-
tást kap Franciaországban, az 
Egyesült Királyságban és az 
USA egyes szövetségi államai-
ban is, hogy ezen alternatív 
energiaforrás hasznosítása 
jelentősen nőjön: 
 
• Ez a megújuló energia térnye-

résének fő hajtóereje és gaz-
dasági ösztönzőként funkcionál 
a villamos áram piacán is. 

 
Olyan törvényjavaslatok kerültek az USA Kongresszusa és a Szená-
tus elé, amelyek értelmében az erőműveknek legalább 20 százalék-
ban megújuló energiaforrásokat kell 2021-ben (Szenátus), illetve 
2025-ben (Kongresszus) felhasználniuk. 
2008. október 3-án még Bush elnök hagyatta jóvá a 700 milliárd 
dolláros rendkívüli gazdasági stabilizációs törvény keretében a meg-
újuló energia termeléséhez és az ezt szolgáló beruházásokhoz bizto-
sítandó adóhitelt. E törvény 2009-től kiterjesztette az adóhitelt a 
szélenergiára és a hatékony technológiákat alkalmazó szénerőmű-
vekre, 2010-től pedig a biomasszára, a geotermikus energiára, a 
kisméretű öntözőrendszerekre, a vízierőművekre, a lerakógáz hasz-
nosítására és a hulladékot égető erőművekre is. Emellett a törvény 
2016-ig meghosszabbította a lakásépítésnél és a gazdasági építmé-
nyeknél hasznosított napenergiát támogató adóhitel hatályát. 

Az USÁ-ban adóhitelekkel és 
fejlesztési kölcsönökkel nyúj-
tottak jelentős támogatást a 
nap- és a szélenergia haszno-
sításához:  

Az „Amerikai kilábalási és újra befektetési törvény” keretében a 
Kongresszus egy sor  intézkedést tett a megújuló energia hasznosí-
tásának pénzügyi könnyítésére, ide értve azt is, hogy erre a célra 
ezentúl adóhitel helyett kölcsöntőke is igényelhető. Emellett a meg-
újulók termeléséhez nyújtott adóhitel hatályát 3 évvel kiterjesztet-
ték, de igénybe vehetik ezt fejlesztésekre is. 
2008 októberében a Gaineswilli Regionális Áramszolgáltató (Florida) 
bejelentette, hogy a fotovoltaikus berendezések által a hálózatába 
továbbított villamos energiáért 0,32 USD/kWh átvételi díjat fizet.  
A Kaliforniai Energiaügyi Bizottság vezetői ajánlást tettek az állam-
ban megújuló forrásokból előállított villanyáram külön tarifán törté-
nő átvételére. 
Washington államban a német megújuló energia törvény mintájára 
terjesztettek elő törvényjavaslatot minden, megújuló forrásból ter-
melt áram speciális tarifákon történő átvételére. 
Oregon állam kormányzója javaslatot tett az ott napenergia haszno-
sításával termelt áram kísérleti tarifán történő átvételére. 
Hawaii kormányzója megállapodott az ottani kereskedelmi és gazda-
sági, valamint turisztikai igazgatósággal, a fogyasztásügyi igazgató-
ság fogyasztóvédelmi osztályával és a Hawaii Elektromos Társaság-
gal, hogy 2009 júliusától a megújuló forrásokból származó áramra 
speciális átvételi tarifákat vezetnek be. 
Indiana államban 2009. január 16-án tárgyalták első olvasatban a 
megújuló forrásokból származó áram speciális átvételére vonatkozó 
törvényjavaslatot.  
Michigan államban a házelnök asszony német mintára terjesztett elő 
törvényjavaslatot a nap-, szél- és vízi energia, a biogázból és a geo-
termikus forrásból előállított energia speciális átvételi tarifáinak be-
vezetésére. 

Amennyiben az USÁ-ban or-
szágos hatállyal rögzített átvé-
teli tarifákat vezetnének be a 
megújuló forrásokból előállí-
tott energiára, ez közép- és 
hosszú távon jelentős fellen-
düléshez vezetne (különösen a 
napenergia hasznosításában). 

Minnesotában ugyanerről most tárgyalnak az illetékesek. 
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Míg Kaliforniában 2010-re a megújuló energia részarányára vonat-
kozó célkitűzés 20%, 2020-ra ugyanezt 33%-ra kívánják emelni, 
hosszú távra ösztönzést adva ezzel megújuló forrásokat hasznosító 
erőművek telepítésére az állam egész területén.  

Kalifornia továbbra is vezető 
szerepet játszik a szövetségi 
államok között az éghajlatvál-
tozás kezelésében: 
• ez kedvező az itt kezdeménye-

ző vállalkozások számára; 
• bátorítja az innovációt, 
• távlati szemléletet érvényesít. 
 

A Kaliforniai Építési Szabványügyi Bizottság jóváhagyta a minden új 
lakó- és gazdasági épületre hatályos Kaliforniai Zöld Építési Kódexet. 
Ezzel ugrásszerűen megnő az igény az energetikai szempontból ha-
tékony építőanyagokra, a hatékony vízkezelő rendszerekre, valamint 
a környezetbarát burkolatokra, festékekre és bevonatokra, hőszige-
telő anyagokra, akusztikai fal- és mennyezeti panelekre. 
2008 októberében az Európai Bizottság felkérte az EU energiaügyi 
minisztereit, hogy véglegesítsék egy ökológiai szempontú tervezési 
irányelv (ECO-Design Directive) tervezetét az összes izzólámpa és 
gyenge hatékonyságú halogén világító test használatának 2010-re 
történő megszüntetésére. Ez a tervezet visszaköszön az USÁ-ban 
2007 decemberében elfogadott rendelkezésnek, amely 2014-re írja 
elő a fent említett világítási eszközök használatának megszünteté-
sét.  
A Kínai Éghajlatváltozási Fehér Könyv szerint több mint 150 millió 
energiahatékony fényforrást fognak szétosztani az országban, hogy 
ezzel egy nagyméretű, államilag is ösztönzött, korszerű világítás-
technikai piac jöhessen létre.  

A korszerű világítástechnika 
bővülő végfelhasználói piac 
szerte a világon.  
 
• Ez a szolgáltatói pozíciók és az 

államilag bátorított fejlesztések 
miatt jelentős üzleti lehetősé-
geket kínál. 

• A gyártók számára távlati nö-
vekedést, a technológiai fej-
lesztőknek pedig középtávú le-
hetőségeket biztosít. 

 
Új-Zéland kormánya bejelentette, hogy 2009 végétől betiltja az iz-
zólámpák használatát, tovább fokozva ily módon a korszerű fényfor-
rások iránti igényt. 
Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 2 milliárd dollárt 
irányoztak elő korszerű akkumulátorok kibocsátásának megfelelő 
garanciavállalással és kölcsönökkel történő ösztönzésére. A program 
arra irányul, hogy az USA vezető szerephez jusson a korszerű gép-
kocsi-hajtások előállításában, ami ugrásszerű növekedést eredmé-
nyezhet a modern energiatárolók és a környezetkímélőbb gépkocsik 
területén.  
Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 2,5 milliárd dollárt 
irányoztak elő korszerű akkumulátorok kutatására és fejlesztésére – 
az elektromos hajtású gépkocsikra való átállás és a megújuló forrá-
sokból előállított energia hatékony tárolása érdekében.  
Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 300 millió dollárt 
irányoztak elő korszerű személygépkocsik beszerzésére szövetségi 
kormányszervek számára.  
Az Európai Beruházási Bank 4 milliárd eurós, kedvező hitelkeretet 
nyit biztonságosabb és környezetkímélő személygépkocsik kibocsá-
tására, valamint 1 milliárdot „zöld” gépkocsikkal és a környezetkí-
mélő forgalomirányítással kapcsolatos kutatások támogatására.  
Németországban 2500 euró hitelt kaphatnak az új gépkocsit vásár-
lók, ami növeli a hatékonyabb járművek iránti keresletet. 

Az újgenerációs személygép-
kocsikba eszközölt nagy állami 
befektetések ösztönzik a be-
ruházásokat és a fejlesztése-
ket – például az akkumuláto-
rok területén:  
 
• Hosszú távú növekedési lehe-

tőség, egyidejű ugrásszerű 
forgalom-növekedéssel a már 
jelenleg is megfelelő modellek-
kel rendelkezők számára. 

 

Franciaországban 1000 euró hitelt kaphatnak a környezetkímélő új 
gépkocsit vásárlók, ami növeli az ilyen járművek iránti keresletet. 
Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 6,7 milliárd dollárt 
irányoztak elő szövetségi tulajdonban lévő épületek energiahaté-
konyságának fokozására. Így a gyorsan használatba vehető pénz-
alap ösztönözni fogja a korszerű termékek piacát, miközben a ha-
gyományos építőipari kínálat keresleti problémákkal küzd.  
Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 6,2 milliárd dollárt 
irányoztak elő kisjövedelműek lakóházainak az időjárási viszonyok-
nak megfelelő átalakítására és szigetelésére, felfuttatva ezzel olyan 
termékek keresletét, mint a szigetelőanyagok és a többrétegű abla-
kok.     

Az energetikai szempontból 
hatékonyabb épületek iránt 
fokozódó igény különösen az 
USÁ-ban és az EU-ben hív élet-
re ígéretes piacokat ilyen in-
novatív termékek számára:  
 
• Az időjárási viszonyokhoz tör-

ténő alkalmazkodás és a szige-
telés, valamint a jól záró abla-
kok iránt igénynövekedés vár-
ható. 
 Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 300 dollár adóhi-

telt irányoztak elő minden, energetikai szempontból hatékonynak 
minősülő ingatlan tulajdonosa számára, növelve ezzel a hatékony 
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készülékek és berendezések iránti fogyasztói igényt. 

Az Európai Beruházási Bank 4 milliárd eurós, kedvezményes hitelke-
retet nyit biztonságosabb és környezetkímélő személygépkocsik ki-
bocsátására, valamint 1 milliárdot „zöld” gépkocsikkal és a környe-
zetkímélő forgalomirányítással kapcsolatos kutatások támogatására. 
Az EU gazdaságösztönzési csomagjában 10,6 milliárd eurót irányoz-
tak elő további zöld technológiák elterjesztésére – köztük az épüle-
tek energiahatékonyságának javítására, innovatív anyagok és ké-
szülékek beszerzésére. 

• A kis energiafogyasztású és a 
takarékos készenléti üzemmó-
dú készülékek iránt – az épüle-
tek energiafogyasztásának 
csökkentésével összefüggés-
ben – megnő a kereslet. 

• Az USA és az EU kormányprog-
ramjai jelentős üzleti lehetősé-
geket teremtenek  és távlati 
növekedési potenciált biztosí-
tanak a környezetkímélő épít-
kezés számára.  

Franciaországban 1000 euró hitelt kaphatnak a környezetkímélő új 
gépkocsit vásárlók, ami növeli az ilyen járművek iránti keresletet.  

Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 11 milliárd dollárt 
fordítanak a Korszerű Hálózat Befektetési Program megvalósítására 
– innovatív hálózati technológiák bemutatására és elterjesztésére.  
Az EU 5 milliárd eurós gazdaságösztönzési csomagjának egy részét 
villamos hálózatok felújítására, új hálózati technológiák elterjeszté-
sének támogatására fordítják. 

A korszerű elektromos hálóza-
tokba Kínában, az USÁ-ban és 
az EU-ban eszközlendő beru-
házások – „a korszerű hálóza-
tok forradalma” – jelentős és 
hosszú távra szóló potenciális 
lehetőségeket kínál.  

Kína 70 milliárd dollárt különített el elektromos hálózatainak korsze-
rűsítésére, nagy volumenű piacot keltve ezzel a korszerű hálózati 
berendezések és technológiák számára. 
Az USA gazdaságösztönzési programja keretében 2 milliárd dollárt 
fordítanak a Korszerű Akkumulátorok Garancianyújtási és Kölcsön 
Programjára. 

Az energiatárolás és a korsze-
rű akkumulátorok jelentős ál-
lami támogatásban részesül-
nek.  
 

Az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrások hasznosí-
tásával kapcsolatos kutatás, fejlesztés és telepítés támogatására 
előirányzott 2, 5 milliárd dollárból is lehet finanszírozni korszerű ak-
kumulátorokkal összefüggő programokat. 
Az Európai Bizottság tervei szerint az uniós ökocímke követelmény-
rendszerét ki fogják terjeszteni minden, jelentős energiafogyasztás-
sal jellemezhető termékre. Az ipart arra ösztönzik, hogy megfelelő 
teljesítményértékelést és önkéntes standardokat dolgozzon ki az 
érintett termékekre. 

Az ökocímkézés új irányzat, 
amely a gyártásuk vagy hasz-
nálatuk során kevesebb szén-
dioxid kibocsátásával jelle-
mezhető termékek felé moz-
díthatja el a fogyasztó igénye-
ket – különösen, ha erre ösz-
tönöznek a szénárak is: 
 
Ez közép- és hosszútávú növeke-
dési lehetőségeket  kínál.  

Kaliforniában 2009. január 1-jétől minden új személygépkocsit 
ökocímkével kell ellátni.  

A vízkezelés és hatékonysága 
nagyszabású növekedési lehe-
tőségeket kínál – feltéve, hogy 
olyan intézkedések kapcsolód-
nak hozzá, mint a Dél-
Koreában alkalmazott ösztön-
zési csomag: 
- Jelentős hosszú távú növekedési 
lehetőségek, rövid távon az ösz-
tönzőknek köszönhető ugrásszerű 
fellendüléssel.   

Dél-Korea gazdasági ösztönzési csomagtervében 17,8 milliárd dollárt 
irányoztak elő hulladék- és szennyvízkezelésre, illetve bizonyos ká-
ros kibocsátások csökkentésére. 
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Az új amerikai kormány globális gazdasági ösztönzési programja 
 
Az USÁ-ban beinduló nagyszabású program jellegét Obama elnök ezzel kapcsolatos 
beszédében így jellemezte: „Egy környezet-tiszta energetika megteremtése érdeké-
ben az elkövetkező három évben megkétszerezzük az alternatív forrásokból előállított 
energia mennyiségét. E folyamat keretében jól fizető, semmiképp sem külföldre kihe-
lyezett új munkahelyek jönnek létre az amerikaiak számára – a napenergia panelek és 
a szélturbinák; energetikailag hatékony gépkocsik és épületek előállításában, valamint 
még több új munkahelyet eredményező új technológiák kifejlesztésében.” A tervezett 
intézkedéseket és pénzügyi forrásait az alábbi táblázat tartalmazza:  
 
 
2. Táblázat. Obama energiapolitikájának legfontosabb elemei 
 
Intézkedés Politikai eszközök Helyzetkép 

7 000 dolláros adóhitel korszerű gépkocsik vásárlására. (7500 dollárra 
növelték) 

50 milliárd dolláros beruházás az autógyártásban az üzemanyag-
takarékosság fokozására. 
 

Módosult formá-
ban elkezdődött 

Tízéves, 150 milliárd dolláros ösztönzési program, amely a környe-
zet-tiszta energiagazdaság és 5 millió munkahely létrehozására irá-
nyul. 

Módosult formá-
ban  
elkezdődött 

Egy 25 milliárd dolláros, munkahely-teremtési és növekedési alap 
létrehozása, amely energia-hatékony iskolai és infrastruktúra-
rekonstrukciókat szolgál.  

Módosult formá-
ban elkezdődött 

Egy Nemzeti Infrastruktúra Újra-befektetési Bank létesítése 60 milli-
árd dollár tőkével. 

Még nem kezd-
ték el 

A szövetségi államokat és az önkormányzatokat hatékonyabb köz-
épületek létesítésében segítő garancialap bővítése. 

Módosult formá-
ban elkezdődött 

Pénzalap létesítése a legsürgősebben elterjesztendő fejlett feldolgo-
zóipari stratégiák azonosítására és ezzel kapcsolatos befektetésekre. 

Még nem kezd-
ték el 

Finanszírozás 

A hatékonyság javítását és új technológia bevezetését szolgáló fel-
dolgozóipari partneri kapcsolatok finanszírozási forrásainak megdup-
lázása. 

Még nem kezd-
ték el 

Létesüljön magáncégekkel folytatott energetikai együttműködés ke-
retében öt ipari méretű, szén-dioxidot lekötő és tároló erőmű. 

Módosult formá-
ban  
megvalósult 

Programjavaslat tiszta technológiák gondozására. 
Módosult formá-
ban  
megvalósult 

Javaslat a szövetségi kutatási alap megduplázására. 
Elkezdődött 
 

Állandósítsák a K+F-re biztosított adóhitelt. Nem kezdték el 
Beruházások Amerika feldolgozóipari központjaiban zöld technológiák 
elterjesztésére.  

Elkezdődött  
 

Nemzeti hálózat kiépítése állami-magán innovációs inkubátorokból. Nem kezdték el 

Egyéb inno-
vációs politi-
kák 
 

A munkaerő-képzési programok finanszírozásának növelése, ide ért-
ve a zöld kezdeményezéseket is. Elkezdődött 
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Intézkedés Politikai eszközök Helyzetkép 

Célul kell kitűzni 1 millió, az elektromos hálózatról utántölthető hibrid 
személygépkocsi gyártását 2015-ig.  Elkezdődött 

A jelenleginél 2015-re 5%-kal, 2020-ra pedig 10%-kal kevesebb sze-
net tartalmazó motor-üzemanyagok szabványainak kidolgozása.  Nem kezdték el 

Célul kell kitűzni, hogy 2015-re a termelt villamos energia 10%-át, 
2025-re pedig 25%-át megújuló forrásokból állítsák elő. 

Módosult formá-
ban  
elkezdődött 

Program kidolgozása a villamos energia iránti igényeknek az energia-
hatékonyság javításával történő csökkentésére: 2020-ra 15%-kal. 

Módosult formá-
ban  
elkezdődött 

Célul kell kitűzni, hogy 2030-ra a korszerű bio-üzemanyagok felhasz-
nálásra elérje az évi 60 milliárd gallont (közel 15, 9 milliárd liter). 

Elkezdődött  
 

Célkitűzések 
és szabvá-
nyok 
 

2030-ra legyen minden új épület karbon-semleges. Nem kezdték el 
 
Forrás: DeAM elemzők, 2009 

 
Nem érdektelen hozzátenni, hogy Obama már a múlt év december 15-én kinevezte az 
új kormány legfontosabb energetikai és környezetvédelmi tisztviselőit, két világszerte 
elismert klímakutatót – John Holdrent és Jane Lubchencot – pedig tudományos ta-
nácsadójává, illetve egy 4 milliárd dollár költségvetésű éghajlatkutató intézmény 
igazgatójává választotta. További, itt nem részletezett kinevezések alapján bízvást ál-
lítható, hogy az USA ezt a problémát jelentőségének megfelelően kezeli, és az ehhez 
szükséges szakértői gárdája is jórészt már felállt. Erre utal a szövetségi kormányzók 
előtt 2008. november 18-án mondott beszéde is, amelyben Obama egyebek közt 
hangsúlyozta: „Elnökségem új fejezetet fog nyitni, amelyben Amerika vezető szerepet 
fog betölteni az éghajlatváltozás leküzdésében, ezzel kapcsolatos biztonságunk erő-
södni fog és e folyamat során sokmillió új munkahely is létesül.” A fenti táblázatba 
foglalt intézkedések mellett olyan alapvető, 2009-ben megvalósítandó célkitűzések 
támasztják ezt alá, mint új megújuló energia szabványok bevezetése, egy kibocsátási 
határértékre támaszkodó országos széndioxid-kvótarendszer és egy energiaügyi-
éghajlatváltozási törvény jóváhagyatása, valamint csatlakozás a Kiotó-utáni Jegyző-
könyv aláíróihoz. A szenátus környezetvédelmi és közmunkaügyi bizottságának elnöke 
már közzé is tette azokat az alapelveket, amelyekre támaszkodva kell kidolgozni az 
éghajlatváltozási törvényt: 
 

1. A káros kibocsátásokat a veszélyes mértékű globális felmelegedés elkerülésé-
hez szükséges szintre kell csökkenteni. 

2. Konkrét és végrehajtatható rövid- és hosszú távú kibocsátási célkitűzéseket kell 
kitűzni – időközönként módosítva azokat az éghajlat-tudomány eredményeinek 
és a szabályozás szükséges korrekcióinak megfelelően. 

3. Biztosítani szükséges, hogy az állami és a helyi hatóságok továbbra is élen jár-
janak az éghajlatváltozás kezelésében.  

4. Átlátható és elszámoltatható, piaci-alapú rendszert kell kialakítani a karbon-
kibocsátás hatékony csökkentésére. 

5. A szén-dioxid kibocsátási jogok piacán keletkező bevételekből:  
• biztosítani szükséges a fogyasztók egységes elbírálását a tiszta energiára 

történő átmenet időszakában;  
• befektetéseket kell finanszírozni a környezet-tiszta energetikai technológiák-

ba és az energiahatékonyság javítását szolgáló intézkedésekbe; 
• segíteni kell a szövetségi államokat, helyi önkormányzatokat és a lakosokat 

is az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban; 



 

www.levego.hu  7 

• segítséget kell nyújtani a dolgozók, az üzleti vállalkozások (köztük a feldol-
gozóipar), az egyes lakóközösségek és szövetségi államok átállásához a 
környezet-tiszta energia felhasználására alapozott gazdálkodásra; 

• támogatni kell az éghajlatváltozás által fenyegetett élőlények és természeti 
rendszerek megóvását; és 

• együtt kell működni a nemzetközi közösséggel, köztük a hitélet vezetőivel is, 
a globális felmelegedésre reagáló és alkalmazkodó fejlődő országok támoga-
tásában.  

6. Egységes globális játékteret kell biztosítani az egyes országok számára, ösztö-
nözve a kibocsátás-csökkentést, illetve hatékonyan szankcionálva a káros kibo-
csátást, hogy mindegyikük méltányos mértékben járuljon hozzá a globális fel-
melegedés leküzdéséhez.  

 
Egyéb előnyei mellett mindez hozzá fog járulni a globális felmelegedés miatt a nem-
zetközi stabilitást és az egyes nemzetek biztonságát fenyegető tényezők leküzdéséhez 
is. Az Obama elnök által 2009. február 17-én aláírt 787 milliárd dolláros gazdaságösz-
tönzési csomagterv mintegy 504 milliárdos kiadási rovatában 94,6 milliárd szerepel 
zöld célkitűzések szolgálatára. Ami pedig e csomag 283 milliárd dolláros gazdaság-
ösztönzési részét illeti, ebből a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos 
intézkedések jelentős részt kapnak – köztük egy 10 évre szóló, 21,6 milliárdos beru-
házási adókedvezmény-keretet is az új eljárásokat bevezető feldolgozóipari cégek 
számára. A csomagterv keretében létrehozandó 3,5 millió új munkahelyből a tiszta 
energia szektor szintén számottevő mértékben veszi ki majd a részét. 
 
Intézkedések az Európai Unióban 
 
Az Európai Bizottság által 2008. november 8-án javasolt 200 milliárd eurós kibontako-
zási pénzalapból egyebek közt a fenntartható építkezés és az innováció ösztönzése is 
kiemelt támogatási irány. Ebből az összegből 4 milliárd eurót az Európai Beruházási 
Bank biztosít személygépkocsik biztonsági és környezetterhelési mutatóinak javítását 
szolgáló kedvezményes kamatozású hitelkeret formájában; 1 milliárdot az EU, egyes 
tagállamok és az autóipar ajánlott fel környezetkímélő közúti járművek fejlesztésére; 
10,6 milliárdot pedig más zöl” fejlesztésekre, köztük épületek szigetelésére használ-
hatnak fel. További 40 milliárd euró most van jóváhagyás alatt, ez az összeg környe-
zetkímélő gépkocsik gyártására szolgál.  
 
Egyesült Királyság 
 
A brit közlekedési tárca 10 millió fontsterlinget irányzott elő kis karbon-kibocsátású 
közúti járművek fejlesztésére; ezen kívül 600 milliót hasonló jellemzőkkel rendelkező 
erőművek létesítésére; 1,4 milliárdot pedig 76 000 kisjövedelmű háztartás fűtési és 
energiahatékonysági mutatóinak javítására, új vasúti kocsik beszerzésére és 27 000 
lakóház árvízvédelmi viszonyainak javítására használhatnak fel. Emellett nagyszabású 
törvényhozói intézkedések vannak folyamatban a komoly brit klímapolitikai célkitűzé-
sek megvalósításának alátámasztására. 
 
Franciaország 
 
A 2008 decemberében itt közzétett gazdaságélénkítési csomagból 1,72 milliárdot a 
közúti járműpark összetételének javítására – egyebek közt a személyautójukat újra 
cserélőknek 1000 eurós adóhitel biztosítására – fordítanak. Ezen kívül 13,9 milliárd 
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euróból négy új expressz vasútvonalat (TGV) létesítenek és néhány, környezeti célki-
tűzéseket követő energetikai projekt megvalósítását is gyorsítani fogják.  
 
Németország, Olaszország, Japán 
 
A német gazdaságösztönzési csomag zöld eleme a 11,9 milliárd eurós keret, amely a 
közúti járműpark hatékonyabbá tételét szolgálja – többek között egy 2 500 eurós 
adóhitel biztosításával azoknak a személygépkocsi-tulajdonosoknak, akik 9 évnél idő-
sebb járművüket újra cserélik. A hőszolgáltatásban a megújulók részarányát 2020-ra 
14 százalékra növelik, és 2009-től előírások kötelezik az 50 m2-nél nagyobb alapterü-
letű házak építőit az ott felhasznált hőenergia bizonyos hányadának megújuló forrá-
sokból történő előállítására is. Olaszország 1,2 milliárd eurót fordít az energiahaté-
konyság javítására, ugyanerre a célra Japán 11 milliárd dollárt irányzott elő.  
 
Az EU éghajlat- és energiapolitikai szabályozási csomagterve  
 
A közösség parlamentje által 2008. december 8-án jóváhagyott éghajlatváltozási 
csomagterv volt az első nagy horderejű, regionális program, amelyben jogilag kötele-
ző kibocsátás-csökkentés is szerepel: 2020-ra az üvegházhatású gázok (ühg) kibocsá-
tásának 20 százalékos, az EU-n kívüli nagykibocsátó országok 2009 végéig elfogadott 
hasonló vállalása esetén 30 százalékos visszafogása. E globális célkitűzés teljesülésé-
hez az újonnan csatlakozott tagállamok 2013 és 2020 között az ühg-kibocsátás 10 
százalékos csökkentésével járulnak hozzá. Napirenden van ezen kívül 2035-ig e kibo-
csátások felére csökkentése, 2050-re pedig 60-80 százalékos visszafogása is.  
Hasonló jelentőségű döntést hozott 2008. december 9-én az Európai Parlament a 
megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozóan is: részarányuk az energiafel-
használásban 2020-ra szintén 20 százalékkal nő. A tagállamokban a megújuló forrás-
ból termelt energia átvétele mindenütt preferenciát fog élvezni, de – vállalásuk teljesí-
téséhez – harmadik országoktól importálva is beszerezhetnek megújuló energiát. Az 
előbbiekhez igazodik a harmadik uniós előirányzat: az energiafelhasználás 20 százalé-
kos, a hatékonyság javulásával elért csökkentése 2020-ig. Ezt szolgálja az izzólámpák 
2010-ig, és a nem kellően hatékony halogén fényforrások 2012-ig történő kiiktatására 
vonatkozó irányelv is, mindezek együttesen 10-15 százalékkal mérséklik majd a ház-
tartások áramfogyasztását. Ugyanez vonatkozik a légkondicionáló és szellőző rendsze-
rekre, hűtőberendezésekre és egyes élelmiszeripari berendezésekre vonatkozó szab-
ványok szigorítására is, amiről most tárgyal a parlament. Emellett az Európai Bizott-
ság a nemzeti és helyi energiatakarékossági kezdeményezések társfinanszírozását is 
tervezi az épületek szigetelése, a többrétegű ablakok és napenergia kollektorok beépí-
tése terén. Intézkedések születtek, illetve várhatók a bio-üzemanyagok, a közúti jár-
művek kibocsátási határértékei tekintetében, valamint a szén-dioxid lekötése és táro-
lása szabályozásában is. Lépések várhatók az öko-címkézés és a CO2-kibocsátásra ki-
terjedő tájékoztatási kötelezettség bevezetése ügyében is.  
Kínában is született számos, az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos intézkedés, 
India pedig most hagyta jóvá első ilyen csomagtervét – terjedelmi okokból ezekre itt 
nem térünk ki. 
Poznanban került sor a múlt év decemberében az ENSZ éghajlatváltozási keretegyez-
ménye 14-ik konferenciájára és a Kiotói Jegyzőkönyv részeseinek találkozójára  – az 
itt még Obama beiktatása előtt folytatott eszmecsere eredményei várhatóan az ez év 
végén Koppenhágában sorra kerülő 15-ik konferencián, egy nagyszabású nemzetközi 
keret-megállapodás formájában öltenek testet majd. E konferencia alkalmából az Eu-
rópai Bizottság az alábbi, közösségi szintű célkitűzéseket kívánja elfogadtatni: 
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• ha Koppenhágában ambiciózusabb kibocsátás-csökkentési programot fogad-

nak el, úgy a jelenlegi 20 százalékos csökkentési célkitűzés 30 százalékra 
emelése; 

• egy „Európai stratégiai energetikai technológiai cselekvési terv” kidolgozása; 
• pénzalap biztosítása az Európai Innovációs és Technológiai Intézet keretében 

létesítendő első Tudás- és Innovációs Közösség (KIC) számára – feladata az 
éghajlatváltozás következményeinek enyhítése és az alkalmazkodás; 

• a kibocsátási jogok kereskedelme európai rendszerének (EU ETS) felülvizs-
gálata a szén-dioxid lekötését és tárolását megoldó erőművek (CCS) és a 
megújuló energetikai technológiák elterjesztését szolgáló tartalékalap létesí-
tésére. 

 
Bár a fentiekben felsorolt egyes intézkedések környezetvédelmi hatása nem egyértel-
mű (itt különösen az autógyáraknak és bioüzemanyagoknak nyújtott támogatásokra 
gondolunk), a leírtakból egyértelmű, hogy a világ gazdasága erőteljesen zöld irányba 
mozdul el. Ha a hazai döntéshozók is feleszmélnek, akkor talán nekünk is lehetősé-
günk lesz a kilábalásra. 
 
Budapest, 2009. április 2. 
 
Összeállította: Dr. Balog Károly 
a Levegő Munkacsoport megbízásából 
 
 
 
 
 
 


