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A környezetvédelmi szempontból káros támogatások felülvizsgálatának és reformjának 
fontossága ma elfogadott tény. Egyre nagyobb politikai támogatását az is bizonyítja, hogy az 
Európai Unió számos dokumentuma, nyilatkozata hangsúlyozza e folyamat szükségességét, 
egyebek között a 6. Környezetvédelmi Akcióprogram, a Környezetvédelmi Technológiák 
Akcióterve (ETAP), valamint az EU átdolgozott Fenntartható Fejlődés Stratégiája (2006). Ez 
utóbbi felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 2008-ra minden érintett ágazatra vonatkozóan 
készítsen ütemtervet a környezetvédelmi szempontból káros támogatások eltörléséről. 

Néhány országban szélesebb összefüggésben, egy átfogó környezetvédelmi pénzügyi 
reform keretében tárgyalják a szóban forgó támogatások reformját. Egy ilyen reform (a zöld 
költségvetés megvalósítása) az adóterhet áthelyezi a „jó” dolgokról, mint az élőmunka és a 
jövedelem, a „rossz” dolgokra, mint a környezetszennyezés és a természeti erőforrások túlzott 
használata, miközben megszünteti a környezetre ártalmas ösztönzőket, például a 
támogatásokat. 

A támogatási reform növekvő pártfogoltsága a következő aggodalmakból ered: 
• Bizonyos támogatások a kormányzati erőforrások nem hatékony felhasználását 

jelentik, különösen ott, ahol a támogatás eredeti indoka érvényét vesztette. 
• Számos támogatás terheket ró a környezetre: hozzájárul a környezetszennyezéshez, az 

éghajlatváltozáshoz, a túlzott erőforrás-felhasználáshoz stb. 
• Az „ártalmas” támogatások a hazai piac nem hatékony működéséhez vezetnek, és a 

versenyképességre is kedvezőtlenül hatnak, ezért leépítésük elősegíti a tiszta 
versenyhelyzet megteremtését. 

• Gátolja a versenyképes és környezetvédelmi szempontból fenntartható gazdasági 
működéshez szükséges innovációt azáltal, hogy rögzíti a régi technológiákat, és 
kizárja az újakat. 

• Fontos célokat – például a szén-dioxid csökkentésére irányulókat – nehéz, vagy 
képtelenség teljesíteni a támogatási rendszer átalakítása nélkül. 

 
„A környezetvédelmi szempontból káros támogatások reformja” című jelentést* az 

Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága megbízásából az Európai 
Környezetpolitikai Intézet (IEEP) készítette a német Ecologic, az olasz FEEM és a holland 
IVM közreműködésével, valamint számos további szakértő. Kiemelendő a Levegő 
Munkacsoport hozzájárulása a jelentéshez a Magyarországra vonatkozó részek, illetve 
esettanulmány elkészítésével. Ez rámutat a környezetvédő civil szervezetek szerepének 
fontosságára a reform elősegítésében.  

A 2007 márciusában napvilágot látott jelentés célja, hogy a meglévő szakirodalom és egy 
sor, főként az energia és a közlekedés támogatását érintő esettanulmány alapján a témát érintő 
kérdéseket összefoglalva alapot képezzen a támogatási rendszerek vitájához, és az elmúlt tíz 
évben készült elméleti tanulmányokkal ellentétben gyakorlati tanácsokkal előmozdítsa a 
reformot. 

A jelentés ismerteti a környezetvédelmi szempontból káros támogatások definiálásának és 
számszerűsítésének eredményeit és nehézségeit, felsorakoztatja a reform melletti érveket, 
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bemutatja, hogy mi viszi sikerre, és mi akadályozza a reformot, és végül, hogy mit tehet az 
Európai Unió az ügy érdekében. 

 
A környezetvédelmi szempontból káros támogatások definiálása 
 
A környezetvédelmi szempontból káros támogatások definiálása előtt nézzük meg, mit 
tekinthetünk egyáltalán támogatásnak aszerint csoportosítva, hogy a költségvetésből 
kiolvasható-e, illetve becsülhető-e, vagy sem a támogatás. 
 
Költségvetési „közvetlen” támogatások: 

• Közvetlen tőkejuttatás, például segélyek (vissza nem térítendő támogatások) 
• Potenciális tőkejuttatás, például tartozások fedezése 
• Áruk és szolgáltatások nyújtása a kormányzat részéről az általános infrastruktúrán 

kívül 
• A kormányzati irányítása olyan szerveknek, amelyek a fentieket végzik 

 
Költségvetésen kívüli „közvetett” támogatások: 

• Jövedelem- vagy ártámogatás 
• Kormányzati követelés beszedésének elmaradása, például adójóváírás 
• Adómentességek és adókedvezmények 
• Kedvezményes piacra jutás  
• Progresszív értékcsökkenési leírás 
• Szabályozó intézkedések, például kvóták 
• A kormányzati szabályok, előírások alóli szelektív mentesség 
• Természeti erőforrás bérlete 
• Burkolt támogatások, például az infrastruktúra biztosításából adódóan 
• A teljes költség fedezésén alapuló árazás hiánya miatti burkolt jövedelemjuttatás 
• Az externális költségek árakba való beépítésének hiánya miatti burkolt 

jövedelemjuttatás 
 

A szerzők a következő meglehetősen tág definíció elfogadását javasolják az EU számára: 
„A környezetvédelmi szempontból káros támogatás egy kormányzati cselekvés, illetve nem 
cselekvés eredménye, amely kedvez a fogyasztóknak vagy a termelőknek azért, hogy 
kiegészítse a jövedelmüket vagy csökkentse a költségeiket, miközben szembekerül a környezet 
védelmével.” 

A definíció az OECD meghatározásából merít, kiegészítve azt a vastagon szedett résszel, 
vagyis a kormányzati cselekvés hiányával, ami szintén burkolt támogatást jelenthet. Az útdíj, 
egyes üzemanyagoknál az áfa vagy a jövedéki adó kivetésének, valamint az externáliák 
internalizálásának elmulasztása olyan árakat tart fenn, amelyek nem tükrözik a környezeti és a 
szociális költségeket. 
 
 
A támogatások számszerűsítése 
 

Számos kísérlet történt már a támogatások kiszámítására. A merőben más definíciók, 
módszerek, valamint a számszerűsített támogatástípusok különbözősége miatt azonban ezek a 
becslések nagyon eltérhetnek egymástól, amit a következő példák bizonyítanak. 
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Energiatámogatások 
Az OECD országokban az energiatermelés támogatása a Nemzetközi Energiaügynökség 

(IEA) becslése szerint 15-22,7 milliárd euró volt 2001-ben. Az OECD (2005)1 jelentésben 
olvasható más kutatóktól származó adat is, ami 60,6 milliárd euróra teszi ezt a támogatást.  

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 2004)2 tanulmánya a költségvetésen 
belüli és kívüli energiatámogatásokat összesen 29 milliárd euróra becsülte 2001-ben a 15 EU 
országra vonatkozóan (1. táblázat), ez az adat azonban nem tartalmazza az externális 
költségeket. A jelentés ki is hangsúlyozza, hogy az adat csak jelzésértékű a konzisztens 
adatok hiánya és a számos feltételezés miatt.  

 
1. táblázat: Jelzésértékű becslés a teljes energiatámogatásra  

a 15 EU országban, 2001-ben 
(milliárd euró) 

 
A támogatás jellege Szilárd 

tüzelő 
Olaj  

és gáz 
Nukleáris 
energia 

Megújuló  
energia 

Összes 
támogatás 

Költségvetésen belüli támogatás > 6,4 > 0,2 > 1,0 > 0,6 > 8.2 
Költségvetésen kívüli támogatás > 6,6 > 8.5 > 1,2 > 4,7 > 21,0 
Összes támogatás > 13,0 > 8,7 > 2,2 > 5,3 > 29,2 

 
Összehasonlításképpen megemlítendő Meyer (2004)3 Németországra vonatkozó becslése, 

amely tartalmazza az energia összes közvetett támogatását. A német Nemzeti Támogatás 
Jelentésben szereplő 9,3 milliárd euró helyett Meyer 130,2 milliárd euróra kalkulálta az 
említett támogatást, amelyből jelentős rész, 90 milliárd euró a külső költség (externália). 
Németországban széntámogatásra 2005-ben hivatalosan 2,7 milliárd eurót költöttek, ami GJ-
ra és kWh-ra vetítve már így is több mint a szélerőművek egyenértékű villamosenergia-
termelésének költsége. 

A háztartások csökkentett általános forgalmi adóból eredő támogatását az EU-ban a 
szerzők 7,3 milliárd euróra értékelik, amelyből 5 milliárd a villamos energia, 2 milliárd a 
földgáz, 114,1 millió a tüzelőolaj és 65,6 millió a szilárd tüzelőanyag támogatása.  
 
A közlekedés támogatása 

Általában a közlekedési támogatások becsült értéke sem tartalmazza a külső költségeket. 
Az EEA (2005)4 durván 170-230 milliárd euróra értékelte a közlekedés támogatását 
világszerte, amiből 130-175 milliárd euró az „ártalmas”, vagyis a környezetet és a gazdaságot 
károsító támogatás évente. Egy frissített adat értelmében 2005-ben a 15 EU országban a 
közlekedés (közúti, vasút, légi és vízi) támogatása 240 milliárd euró volt, ami magában 
foglalja a költségvetésen belüli támogatásokat, az infrastruktúra meg nem fizetett költségeit, 
valamint az áfa és az üzemanyagadó alóli mentességeket (EEA, 2007)5. Ez az adat óriási az 
energiatámogatások becsült értékéhez képest, mert az infrastruktúra költségei igen magasak, 
és a közlekedés támogatásának több mint 65 százalékát teszik ki (ennek több mint 70 
százaléka a közúti közlekedési infrastruktúra költsége). Amennyiben a külső költségeket – 
környezeti, szociális költségeket és a torlódás költségeit – is figyelembe vesszük, nyilvánvaló 
az alulértékelés.  

A költségvetésben nem megjelenő támogatások számszerűsítése még mindig nagy 
kihívást jelent. A szerzők ezért további kutatást javasolnak a közvetett támogatásokról, főként 
a burkolt és a kereszttámogatásokról, mert ezekre vonatkozóan nem teljes és nem harmonizált 
az információ az EU-ban. Ezenfelül problémát jelent, hogy sok elemzés aktuális támogatást 
mutat, holott a támogatás kumulált (az évek során felhalmozott) összege több információt 
hordoz magában. Németországban például gyors ránézésre a megújuló erőforrások hasonló 
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mértékű támogatásban részesülnek, mint néhány fosszilis tüzelőanyag, de a kumulált 
támogatást alapul véve a töredékét kapták az elmúlt évtizedekre összesített széntámogatásnak.  
 
 
Támogatási reformok 
 

A támogatási rendszerek reformjának támogatottsága elméleti síkon sokkal nagyobb, mint 
ami a gyakorlatban tapasztalható, habár a következő példák a sikeres változtatásokról 
tanúskodnak: 

• Csökkenő állami segély a kőszénnek: 2001 óta minden országban csökkent a 
széntámogatás mértéke, habár Németországban, Spanyolországban, Franciaországban 
és Lengyelországban még mindig magas szinten van. Belgiumban, Írországban, 
Hollandiában és Portugáliában gyakorlatilag megszüntették a szénipar támogatását. 

• Fokozatos elmozdulás a közszolgáltatás teljes költségének megtérítése irányába: Az 
energia terén ez a folyamat gyorsabb volt, mint a víz, szennyvíz és a hulladék 
tekintetében. A reform előrehaladását korlátozza a megfizethetőséggel kapcsolatos 
aggodalom, valamint a közszolgáltatási felelősségről és kötelezettségről alkotott 
elképzelések különbözősége. Csehországban az 1980-as évek szocializmusában a víz 
szinte ingyen volt, most viszont az árak majdnem fedezik az ellátás költségeit, ami 
felére csökkentette a vízfogyasztást az eltelt időszakban. 

• A repülőgép-üzemanyag adómentességének (jövedéki, energiaadó) reformja az EU 
országokban: Ezen a területen nagy az elszántság, de csak Hollandiának sikerült 2005 
januárjában kerozinadót kivetnie a belföldi járatokra. Norvégiában, Svájcban és 
Svédországban az 1990-es években kísérleteztek a kerozinadó vagy az emissziós díj 
bevezetésével, de később eltörölték elsősorban a nemzetközi törvények (pl. EU 
energiaadó irányelv 14. cikkelye), illetve a kétoldalú egyezmények okozta gátak miatt.  

• A közlekedési infrastruktúra használati díja: Svájc 2001-ben, Ausztria 2004-ben, 
Németország 2005-ben, Csehország pedig 2006-ban távolság alapú díjat vetett ki a 
nehéz tehergépjárművekre azért, hogy csökkentsék a közúti szállítmányozás burkolt 
támogatását, és fedezzék az infrastruktúra költségeit. Továbbá 2006. június 9-én az  
Európai Unió elfogadta az új Euromatrica-irányelvet a tehergépkocsik útdíjáról.  

• Az ingázók támogatásának reformja Németországban és Hollandiában: Számos 
ország támogatja az ingázókat, ezáltal a forgalomnövekedést és az autózást is. 
Hollandiában 2001-ben korlátozták a tömegközlekedéssel bejárók utazási költségének 
leírását a személyi jövedelemadóból. Németországban pedig 2000 óta több lépcsőben 
csökkentették az autóval ingázók támogatását, 2007 januárjától kilométerenként 30 
cent számolható el, és csak 20 kilométeren túl. A támogatás teljes eltörlése azonban az 
ellenállás miatt nem sikerült. 

 
 
A támogatások ártalmassága 
 

Nem minden támogatás olyan káros a környezetre, mint amilyennek elsőre látszik, mivel 
egyes esetekben a kedvezőtlen hatások mérséklésére különböző intézkedéseket (például 
kibocsátási határértékeket, minőségi előírásokat, egyéb feltételeket) vezetnek be az országok. 
Az esettanulmányokból azonban fény derül az alábbi ártalmakra: 

• A szénkitermelés támogatása a szén túltermeléséhez, ezáltal az energiafogyasztás 
növekedéséhez vezet. A fosszilis tüzelőanyag égetése növeli az üvegházgázok 
kibocsátását. Másrészt a támogatás megbénítja a változásokat az iparban. A 
széntámogatás lassítja a megújuló és a környezetkímélőbb energiaforrások 
elterjedését. 
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• Német kutatók (Trondel, 2006)6 a bányászat okozta környezeti károkat több milliárd 
euróra értékelik. 

• A károk sok évvel a támogatás befejezése után is jelentkeznek. Az Egyesült 
Királyságban 900 elhagyott szénbánya van, ebből körülbelül 400-ból szivárog metán a 
légkörbe, ami az üvegházgáz-kibocsátás 1,7 százalékáért felelős az országban. A 
kibocsátás egy részét sikerült felfogni, természetesen költségek árán. Hasonlóképpen 
vigyázni kell a bánya bezárása után, hogy a hulladék a talajvizet ne szennyezze.  

• A károk nőni fognak, ha mihamarabb nem változtatunk egyes támogatásokon. Az 
Egyesült Királyságban például a légi közlekedés hozzájárulása az éghajlatváltozáshoz 
2001-ben 2 milliárd angol fontba került. Azonnali cselekvés hiányában a szén-dioxid 
kibocsátás várhatóan 588 százalékkal nő 1992 és 2050 között. Az EU légi ágazatának 
összes rejtett gazdasági költsége évi 14,3 milliárd fontra becsülhető, és ez még nem 
tartalmazza a légi balesetek költségeit. 

• Az elveszett bevétel költségei. Az EEA (2007)7 becslése szerint évente 4,865 milliárd 
euró utazási költségleírás történt Németországban, Ausztriában és Svédországban. 
Hazánkban a személygépkocsik magánhasználatának céges költségként történő 
elszámolásából, illetve meg nem tett kilométerek elszámolásából adódó személyi 
jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék bevételkiesés évente legalább 600 
milliárd forintot tesz ki (Kiss, 2004)8. 

 
 

A támogatási reform hasznai 
 

A támogatások megszüntetéséből valószínűleg mind a gazdaság, mind a környezet 
hasznot húzna. A támogatás kedvezőtlen hatásának mértéke, és ebből kifolyólag a támogatás 
megszüntetéséből származó haszon sok tényezőtől függ, példának okáért a támogatás 
részleteitől, az érvényben lévő egyéb intézkedésektől (pl. környezetpolitika), a környezetbarát 
technológia, illetve helyettesítő anyagok és szolgáltatások elérhetőségétől, valamint a 
támogatott tevékenység nemzetgazdasági környezetének jellemzőitől. Továbbá a reform 
véghezvitelének módja is befolyásolja annak költségeit és hasznait. Sok esetben a reform 
előre bejelentése és fokozatos bevezetése előnyösebb, mivel időt hagy a helyettesítők 
kifejlesztéséhez, vagy a meglévők eléréséhez, valamint kivárja a társadalom felkészülését, 
reagálását a változásokra (pl. átképzés). Az Egyesült Királyságban például a széntámogatás 
hirtelen elvétele jelentős szociális nehézségeket okozott. A reformot egyébként is sokan 
támadják a rövidtávon bekövetkező esetleges kedvezőtlen hatásai miatt. Tudni kell azonban, 
hogy a támogatások megszüntetésének alábbi jótékony hatásai többnyire hosszú távon 
érvényesülnek: 

• A támogatási reform pénzt szabadít fel környezetvédelmi beruházások számára, és 
munkahelyeket teremthet. 

• A támogatások megszüntetése megszabadítja az ipart bizonyos megrögzült 
technológiáktól, és növeli az innovációt. 

• A reform javítja a termelés és a fogyasztás erőforrás-hatékonyságát, ezáltal mérsékli a 
környezetbe való beavatkozást, és segít bolygónk erőforráskészletének és 
ökoszisztémájának keretein belül élni. 

 
Példák a támogatási reform becsült hasznaira a szakirodalom és az esettanulmányok 

alapján: 
• Szén-dioxid kibocsátás csökkenés: Az európai és a japán széntámogatás 

megszüntetése 10-50 millió tonnával mérsékelte a szén-dioxid-kibocsátást. Az OECD 
számításai szerint a széntermelők segélyének és ártámogatásának elmozdítása évi 100 
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millió tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményezne 2010-ig az OECD 
országokban és mérsékelné a savasodást előidéző gázok emisszióját. Továbbá a német 
környezetvédelmi minisztérium megvizsgálta a széntámogatás átcsoportosításának 
hatásait egyrészt megújuló energiaforrásokból nyert hőtermelésre, ami majdnem 50 
millió tonnával csökkentené a szén-dioxid kibocsátást (5,6 százaléka a szén-dioxid 
emissziónak), másrészt az épületek energia átalakítására, aminek hatására 6 millió 
tonnával, 0,7 százalékkal esne vissza a szén-dioxid kibocsátás.  

• A bevételek növekedése: A légi közlekedésben használt kerozin adómentességének 
eltörlése után Hollandia körülbelül 14 millió euró kerozinadó bevételre tett szert.  

• A központi költségvetés kiadásainak csökkenése: Németországban az ingázók 
költségelszámolásának 2004. évi változtatása 30 százalékkal, 4 milliárd euróra 
csökkentette a támogatást, majd a 2006-os reform tovább mérsékelte. 

• A forgalom csökkenése: Egy német becslés szerint a jövedéki adó eltörlése és a 
literenkénti 0,2 euró kerozinadó várhatóan 25-30 százalékkal csökkenti 2025-re a légi 
forgalomból eredő szén-dioxid-emissziót.  

• Az autóval megtett út és az ebből eredő szén-dioxid kibocsátás csökkenése: Az 
Egyesült Királyságban a cégautó adó reform hatására a megtett üzleti út 300-400 
millió mérfölddel esett vissza, ami egyenértékű évi 25000-35000 tonna 
szénkibocsátás-csökkenéssel. 

• Javuló közlekedési hatékonyság: Az útdíj bevezetésével Svájcban, Németországban 
és Ausztriában elmozdulás történt a használó fizet elv érvényesítése felé. 
Németországban nettó 2,5 milliárd euró útdíjat szedtek be, ráadásul nőtt a szállított 
rakomány járművenként, 6 százalékkal kevesebb lett az üres járat, és a közúti 
teherszállítás 6 százaléka átterelődött vasútra. Ezek hatására csökkent a szén-dioxid és 
egyéb szennyezőanyagok kibocsátása. Svájcban a közúti teherszállítás növekedése 
észrevehetően lelassult az útdíj következtében, és sikerült megőrizni a vasút magas 
részarányát. Mivel a díjfizetés a megtett kilométerek mellett a jármű súlyán és 
károsanyag-kibocsátásán is alapul, ezért a környezetkímélőbb járművek felé történt 
eltolódás (CIT, 2006) 9. 

 
 
Az esettanulmányokból levonható egyéb következtetések  
 

A támogatások és reformjuk témaköre számos elméleti kérdést vet fel (pl. a vártnak 
megfelelően működik-e a támogatás, milyen legyen a reform). Megválaszolásukat segíthetik 
az esettanulmányok alábbi tapasztalatai: 
 
A támogatások nem mindig vagy már nem teljesítik céljukat  

• A háztartási energia adókedvezményének reformja Lengyelországban: A 
széntámogatást eredetileg szociális meggondolásból vezették be, de 1997-ben elemzők 
kimutatták, hogy a szegény háztartások sokkal kevesebb hasznot húztak az 
energiatámogatásokból, mint a gazdagok. A gazdagok ugyanis jóval több energiát 
használnak, mint a szegények.  

• A széntámogatást a háború után vezették be, hogy biztosítsák az energiaellátást: A 
fellelhető választék sora és a nemzetközi piac megléte mára vitathatóvá teszi ennek 
szükségességét. 

• Agrár- és halászati támogatások: Felállításuk célja a II. világháború után az volt, hogy 
Európa élelmezni tudja magát, erre azonban ma már semmi szükség nincsen. 
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A támogatás pénzkidobás lehet 
• A német szénbányászati támogatás reformja: Egy lakossági kezdeményezés 

kiszámította, hogy a bányászathoz szükséges talajvíz-kiszivattyúzás sok év alatt több 
energiát fogyasztott el, mint amennyi energia előállítható az ezáltal kinyert szénből. 

• A lengyel széntámogatási reform: Az exporttámogatásnak köszönhetően a lengyel 
bányák a bányászati költség alatti áron tudták eladni a szenet a külföldi piacokon. Az 
eredeti cél a külföldi valuta megszerzése volt. A kilencvenes évek végén a szén évi 
exporttámogatása 267-343 millió euróra rúgott.  

 
 
A reform indítékai 
 
A támogatási reform mögött sokféle ok, illetve leginkább az okok kombinációja húzódik. A 
támogatások reformjának ésszerűségét általában a következő meggondolások támasztják alá: 

• Gazdasági és költségvetési meggondolás (pl. a háztartási energia áfa-kedvezményének 
reformja Lengyelországban, a holland kerozinadó bevezetése a költségvetési hiány 
csökkentésére, az infrastruktúra költségfedezése útdíjjal, a cseh vízellátás költségeinek 
megtérítése) 

• Környezet- és természetvédelmi meggondolások (pl. a természeti erőforrások túlzott 
kiaknázásának csökkentése, a tehergépjárművek által okozott útrongálás, torlódás, zaj, 
szennyezés visszaszorítása) 

• A tisztességes verseny elérése (pl. az EU biztosítani kívánja a belső piac megfelelő 
működését azáltal, hogy a tagállamok támogatással ne befolyásolják igazságtalanul az 
iparuk versenyképességét) 

• Nemzetközi igények és feltételek (pl. a háztartási energia áfa-kedvezményének 
reformja Lengyelországban külföldi pénzintézetek, az IMF és a Világbank előírására 
történt, az utóbbi ugyanis azzal a feltétellel fektetett be a lengyel gáziparba, hogy a 
gázárak a nyugat-európai szintre emelkednek 1996-ra) 

• Politikai, ideológiai célkitűzések (pl. az Egyesült Királyságban a széntámogatási 
reform hajtóereje nemcsak gazdasági volt, hanem egy politikai és ideológiai harc is) 

 
 
A reform megvalósítása: hajtóerők és feltételek 
 

Az ártalmas támogatások átalakítása közismerten nehéz feladat, számos feltételei vannak, 
és hajtóerőket igényel. Hogy mi viszi előre a reformot, az általában testreszabott, ezért az 
egyes országok nem vehetik át egymástól egy az egyben a sikeres megoldásokat. 
Mindenesetre néhány kulcsfontosságú tanulság levonható, ami segíthet a reform sikerre 
vitelében: 

• A megfelelő információ és az átláthatóság szükségessége. Fontos, hogy mind a 
döntéshozók, mind a reform érintettjei világosan lássák a tervezett reform indokait és 
várható hatását. 

• A támogatási reform nem elszigetelten történik, hanem egy szélesebb reformcsomag 
részeként, például a támogatás elvétele okozta kedvezőtlen hatásokat mérséklő 
intézkedésekkel együtt.  

• Erős vezetés és széles koalíció szükségessége. Határozottan síkra kell szállni a 
reformért, és jól kell tolmácsolni azt az érintettek felé. 

• Egy jól irányított folyamat szükségessége. Fontos a reform lépéseinek világos 
kidolgozása, és a gazdaságilag kedvező helyzet megragadása. 
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Az esettanulmányok szerint a következő tényezők segítik még a reformot: 
• A probléma felismerése 

o A svájci, a német és az osztrák esettanulmányból kitűnik, hogy a növekvő 
közúti forgalom, az egyre több átvonuló kamion és az ezzel járó költségek 
egyértelműen jelezték a költségek megtérítésének és a szállítmányozás 
közútról vasútra történő átterelésének szükségét. 

• Politikai elkötelezettség és megfelelő körülmények 
o Hollandiában a kormányzat zöld adóreform melletti állásfoglalása vezetett a 

légi közlekedés reformjához. 
• Alkotmányos és jogi keretek változása 

o Németországban fordulópontnak számított az, hogy az alkotmánybíróság 
1994-ben a hazai szén burkolt támogatását alkotmányellenesnek nyilvánította, 
és előírta a költségvetésben szerepeltetését. 

• A kedvező körülmények, lehetőségek megragadása 
o Lengyelországban a háztartási energia áfa-tartalmának emelésére kedvező 

alkalmat adott az, hogy az 1990-es években évről évre erőteljesen csökkent az  
infláció, és nőtt a háztartások rendelkezésre álló jövedelme. Ennek 
eredményeképpen az energiaárak emelkedése ellenére az energiakiadás aránya 
a háztartások költségvetésében nem változott. 

• Kormányváltás 
o Németországban a széntámogatási reformot Észak-Rajna-Vesztfália új 

vezetése segítette elő. 
• Nyomás más ágazat, illetve az adott ágazat többi szereplője felöl 

o A közlekedés szereplői nyomást gyakoroltak a légi közlekedés 
méltánytalannak vélt támogatásának megszüntetésére. 

• Az ellenállás csökkenése 
o Németországban az idő előrehaladtával csökkent a szénbányászat 

köztámogatottsága a szénre való támaszkodás, az érintett munkahelyek 
csökkenése, a szigorú költségvetés és az emberek növekvő 
környezettudatossága miatt. 

• Győztesek vezessék a reformot 
o Németországban a Zöld Párt hajtotta előre a környezetvédelmi adóreformot a 

környezetvédő társadalmi szervezetekkel együttműködve. 
• Átláthatóság 

o Az átláthatóság növeli a szavazók ellenszenvét a támogatásokkal kapcsolatban, 
ezáltal a támogatási reform politikailag jobban felvállalható. 

• A bevétel előirányzása egy meghatározott célra, és annak ismertetése 
o A kerozinadóból származó bevétel éghajlat-politikára fordítása csökkentheti az 

ellenállást. 
• Helyettesítők megléte 

o Jó példa erre a közúti teherszállítás átterelése vasútra, az alacsony 
energiafogyasztású termékek vásárlásának lehetősége, a szén felváltása 
környezetkímélőbb energiaforrásra. 

• A technológia rendelkezésre állása 
o A távolságon alapuló útdíj bevezetését új technológiai fejlesztés segítette.  

• A társadalmi hatások megértése és kezelése 
o Lengyelországban a háztartási energia árának növelésekor kompenzálták a 

szegény háztartásokat és a nyugdíjasokat, és olcsó hitelekkel elősegítették a 
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fűtéskorszerűsítést, valamint bőkezűen kárpótolták a lengyel szénbányászokat 
a munkájuk elvesztéséért. 

• Kompromisszumok szükségesek a reform hosszú folyamata alatt 
o A felszámolt lengyel szénbányák dolgozóinak munkahelyet biztosítottak más 

bányákban. 
• Felmérések készítése 

o A svájci útdíj mértékének meghatározását alapos tudományos munka előzte 
meg. 

• A reform hasznainak hangsúlyozása és közzététele 
o A lengyel széntámogatás elvételét jobban tolerálta a lakosság az üvegházgázok 

csökkenésének ismertetésével. 
 
 
A reform gátjai 
 

A támogatások sokrétűsége és a környezetvédelmi szempontból káros támogatások 
reformjának viszonylagos hiánya jelzi, hogy milyen nehéz leküzdeni a reform elé gördülő 
akadályokat. Az OECD 2005-ben a következő akadályokat emelte ki:  

• Erős érdekek 
• Mítoszok és a változásoktól való félelem 
• Az államvezetés összetartásának a vitákat elfojtó hatása a politikai pártok között 
• A versenyképességre és a jövedelemelosztásra gyakorolt hatással kapcsolatos 

aggodalmak 
• Az átláthatóság hiánya 
• Jogi, adminisztratív és technológiai korlátok 
• A támogatásban való részesedés kultúrájának kifejlődése 

 
Jelen tanulmány kiegészíti ezt a listát a reform szemléletes és közérthető alátámasztásának 

hiányával a lakosság felé, a támogatás fenntartásának nemzeti érdekeivel, a máshonnan vett 
rossz példákkal és a reform összetettségével. 

 
 

A reform elleni érvek vizsgálata, avagy a lepel lerántása a mítoszokról 
 

A reform ellenzőinek érveit a támogatások mértékéről és káros hatásairól szóló 
tájékoztatás hiánya, illetve megértésük elmaradása élteti. A tanulmány a támogatásokkal 
kapcsolatos következő mítoszokat cáfolja: 

 „A támogatások megvonása kedvezőtlenül hat a versenyképességre.” A támogatott 
ágazat függővé válik a támogatástól, túlterheli a költségvetést, a támogatás fenntartása 
mellett hosszú távon mind az ágazat, mind az ország veszít a versenyképességéből. 

 „A támogatások megvonása munkahelyek elvesztéséhez vezet.” Rövidtávon ez valóban 
igaz lehet az érintett ágazatokra, de a kedvezőtlen hatás kivédésére intézkedéseket 
lehet tenni, ösztönözni lehet a befektetéseket, a felszabaduló pénzösszegekből növelni 
lehet máshol a foglalkoztatást, az összhatás pedig a tevékenységek 
munkaigényességén is múlik. 

 „A támogatás megvonása kedvezőtlenül hat a társadalmi egyenlőségre.” Amint 
fentebb már említettük, nem a szegényebb háztartások a fő haszonélvezői a 
támogatásnak, és segítésüknek van megfelelőbb módja. 
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 „A támogatás megvonása veszélyezteti az energiaellátás biztonságát.” Ha a 
támogatásokat átirányítanák az energiahatékonyságra és a megújuló 
energiahordozókra, növelhető az ellátási biztonság. 

 „A támogatások megvonása növelni fogja a hasonló termékek importját.” Ez igaz 
lehet rövidtávon, de hosszú távon az import függ a támogatásoktól lecsupaszított 
világpiaci áraktól és az elérhető alternatíváktól. 

 
Befejezésképpen a jelentés kihangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi szempontból káros 

támogatások reformjának kulcsszereplői az egyes tagállamok, az EU csak a reform segítője 
lehet. A támogatási reform mikéntjét esetenként külön kell megállapítani. A szerzők sürgetik, 
hogy minden tagország mihamarabb mérje fel a támogatások összes típusát, és rendszeresen 
átlátható jelentést készítsen a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokról. 
 
Kecskemét, 2007. április 30. 
 

Tanyi Anita 
(Levegő Munkacsoport) 
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