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Bevezető 
 
Tanulmányom három részből áll. Az elsőben kifejtem, hogy milyen elméleti és stratégiai 
érvek szólnak – szólnának – amellett, hogy a pénzügyi és gazdasági világválságból 
környezetvédelmi intézkedésekkel próbáljon a világ, próbáljanak az egyes országok kilábalni. 
A második részben rövid áttekintést adok arról, hogy miként áll a zöld gazdaság helyzete a 
vezető nyugati országokban. A harmadik részben pedig azt mutatom be, hogy az ígéretes 
érvek ellenére milyen kevés konkrét intézkedés történik e téren, és vajon mi ennek az oka. 
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I. A „zöld kiút” mellett szóló gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai érvek 
 
 

A válságok újító ereje 
 
Harold James, a Princeton Egyetem gazdaságtörténésze szerint a világtörténelem valamennyi 
nagy gazdasági válsága megújulást hozott: 
 
− A XIX. században az 1840-es évek válsága éhínséggel járt. A megoldást az ipari 

forradalom hozta, a mezőgazdaság elvesztette uralkodó szerepét és az ipar vette át azt. 
− A XX. században az 1930-as évek nagy gazdasági válsága után az ipar elvesztette vezető 

helyét és a szolgáltatások kerültek előtérbe. 
− A XXI. század elejének nagy pénzügyi válsága – James szerint – a bankszektor 

innovációját fogja hozni: a tranzakciókat engedélyező vagy tiltó algoritmusokkal a 
pénzügyi közvetítés egyre inkább összekapcsolt szoftverrendszerek dolga lesz. „A hús-vér 
bankár nem lesz nélkülözhetetlen többé; semmi egyéb, mint státuszszimbólum marad.” 
(Figyelő, 2009/1.) 

 
Hasonló okfejtést olvashattunk a Newsweek, The Green Rescue c. számában. Eszerint a 
világgazdaság mindmáig legrobbanékonyabb szektora az internet és a „hálózati gazdaság” 
volt (mely aztán a „dotcom” buborékban robbant szét). 1996 és 2000 között a „technológiai” 
szektor Amerikában 1,6 millió új munkahelyet teremtett, 14%-kal növelve a foglalkoztatást. 
A fellendülést a lakásszektor és a pénzügyi újítások összekapcsolódása váltotta ki. A ’90-es 
években az USA társasági profitjának oroszlánrészét a pénzügyi szektor adta, az új 
munkahelyek 40%-át pedig a lakásszektor. A Newsweek következtetése: a világnak egy új 
gazdasági „meghajtóra”, egy új, robbanást hozó szektorra van szüksége. 
 
Alátámasztja ezt az érvelést a Kondratyev ciklusok elmélete is, mely a több évtizedes 
(többnyire 40-50 éves) ciklusokat a műszaki megújulással, új technológiák megjelenésével 
magyarázza. De mi kellene hogy hozza a megújulást a jelenlegi válságban? 
 

Zöld New Deal 
 
Ennek a gondolatnak Ban Ki-mun ENSz-főtitkár a fő propagálója. Szerinte a nemzetközi 
közösségre három nagy próbatétel vár: 

– klímastabilizálás – az éghajlatváltozás ugyanis hatalmas, az emberiséget 
létében fenyegető veszély,  

– a pénzügyi-gazdasági válság megoldása, és 
– a fenntartható növekedés megvalósítása. 

 
Ban Ki-mun szerint e három hatalmas feladatot össze kell kapcsolni és közös megoldást kell 
találni rájuk. „Néhányan úgy vélik: a mostani helyzetben nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy az éghajlatváltozással foglalkozzunk. Én azt mondom: nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy ne foglalkozzunk vele. Bolygónk jövője a tét. Annak, hogy a kiadások 
növelésével jussunk túl a válságon, csak úgy van értelme, ha ezek a kiadások beruházások, 
mégpedig a fenntarthatóság jegyében.” (Figyelő 2009/1.) 
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Az alternatív üzemanyagokra és a környezetbarát technológiákra fordított kiadások bőségesen 
megtérülnek. Ennek eredményeképpen biztonságosabb lesz a környezetünk, javul energetikai 
függetlenségünk és mindezzel lépéseket teszünk az ökológiai fenntarthatóság felé is. 

 
A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency, IEA) az OECD-országok 
energiaügyekért felelős tanácsadó és koordináló szervezete. Szakértői a jelenlegi folyamatok 
kivetítését a jövőre egy világvége-szcenárióként értékelik. A feladatot így fogalmazzák meg: 
„az energia-ellátásban és felhasználásban globális forradalomra van szükség”.  
 
A japán miniszterelnök a jelenlegi válságról úgy nyilatkozott, mint amely egy újfajta 
növekedés esélyét teremti meg. Egyben azt a célt tűzte ki, hogy egy „alacsony-széntartalmú” 
gazdaságot (low carbon economy) fognak megteremteni, mely kompatibilis lesz a 
növekedéssel, megelőzve ezzel a világgazdasági konkurens országokat. A MITI (a japán ipari 
és kereskedelmi minisztérium) új ipari infrastruktúrát fog létrehozni, amely a hatékony 
energia-felhasználásra és az innovatív technológiákra támaszkodik. 
 
Érdekes módon még az amerikai kongresszust is megcsapta a „Zöld Megmenekítés” („Green 
Rescue”) szele: a pénzügyi stabilizálási csomag elfogadását a megújuló energiák 
fejlesztésének fejlesztéséhez kötötte. 
 

Környezetpolitika válság idején1 
 
A fenti címmel rendezte meg éves konferenciáját 2009-ben az Európai Zöld Költségvetés. 
Alaphangját Anselm Görres, a szervezet elnöke adta meg.2 Kijelentette, hogy „Zöld 
Keynesiánus”politikára van szükség, ezzel is szaporítva a hasonló tartalmú jelszavak számát: 
Green New Deal (Ban Ki Mun ENSz-főtitkár), Sustainable New Deal (Tim Jackson, a Brit 
Fenntartható Fejlődés Bizottság vezető közgazdásza). 
 

Keynes nevének emlegetését a zöld gazdaságpolitika kapcsán nem tartom szerencsésnek. A 
keynesizmus lényege a kereslet minden áron való fokozása – mi sem áll távolabb a zöld 
céloktól. Talán enyhíti a megítélést az, hogy most a „zöld kereslet” élénkítéséről van szó, és 
ennek megvalósítása állami beavatkozással történik. Ez utóbbi némi hasonlóságra vall a 
környezetpolitika eszközrendszerével. 

 
Folytatva Görres gondolatmenetét: Megdőlt az a korábbi axióma, hogy „Ami jó a General 
Motors és a Wall Street számára, az jó Amerikának.” Az elit magas jövedelmeinek erkölcsi 
igazolása megszűnt. A válság első hat hónapja alatt világszerte 3000 milliárd dollár értékű 
stabilizálási, válság-menedzselési csomagot osztottak ki, a fejlett országok irtózatos 
mértékben eladósodtak, ki fogja ezt visszafizetni? –  És itt kapcsolódik be a zöld 
gazdaságpolitika: nyilvánvalóan adóemelésre lesz szükség → ha már adók, legyenek 
környezetvédelmi adók!3  
 

                                                 
1 A Green Budget Europe: Environmental Policy in Times of Financial Crisis c. Londonban 2009 július 16-án 
tartott konferenciája. 
2 Anselm Görres üzletember, de egyben elméletileg is jól képzett közgazdász. 2007-ben kezdeményezte, hogy a 
Green Budget Europe-hoz tartozó szervezetek fizessenek tagdíjat, amiből fenn lehet tartani egy irodát és meg 
lehet szervezni az évente megtartott konferenciákat. – A dolog működik. 
3 A mostanában gyorsan terjedő szellemességek egyike: „A szocializmus először államosította a gazdaságot, 
majd tönkretette. A kapitalizmus először tönkreteszi, majd államosítja.”  
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Összevetés a mi ombudsmanunk által 2009. június 11-én rendezett konferencián 
elhangzottakkal: arra helyeztük a hangsúlyt, hogy bebizonyítsuk: ha már mindenképpen 
szükség van a fogyasztás növelésére a gazdaság stabilizálása érdekében, azt a minden 
ágazatban rendelkezésre álló zöld alternatívák választásával kell megtenni. E lehetőségek: 
megújuló energiák, energiahatékonyság, organikus gazdálkodás, tömegközlekedés, tartós 
termékek gyártása (az eldobhatókkal szemben), kompakt lakónegyedek (a lakóparkokkal 
szemben), lakásfelújítás (az új lakások építése helyett) stb. 

 
Tim Jackson szerint egy zöld gazdaságélénkítő csomag (green stimulus package) elemei 
Angliában a következők lehetnek:  
− a lakásállomány szigetelésének, energia-hatékonyságának feljavítása (a télen fűtést 

szinte alig igénylő Angliában a szén-kibocsátás 20%-a az épületek fűtéséből 
származik), 

− megújuló energiák és energia-megtakarítás, 
− az elektromos elosztó rendszer alkalmassá tétele az alternatív energiák befogadására, 
− fenntartható mobilitás (a vasutakra 5 md fontot, kerrékpárutakra 1 md fontot kell 

költeni), 
− alacsony széndioxid-kibocsátású közszféra (low carbon public sector), 
− munkahelyteremtő és oktatási-képzési beruházások. 

 
A fenntartható fejlődés angliai bizottsága évi 30 md font beruházást tartana kívánatosnak az 
elkövetkező 3 évben a fenti célok megvalósítására. Ez 800 ezer új munkahelyet eredményezne 
és lehetővé tenné a szén-kibocsátási célok elérését is. 
 
A stabilizálás során óriási mértékben felgyülemlő deficit finanszírozására a zöld 
gazdaságpolitika a következő eszközöket és módszereket ajánlja: 
− a karbon-kvóták elárverezése, 
− környezetvédelmi adózás, 
− zöld kötvények kibocsátása, 
− a „fizess a megtakarítás alapján” (pay as you save) modell alkalmazása az 

energiaszolgáltatásban. (Tim Jackson) 
 
Igen figyelemre méltó előadást tartott Franz Fischler, az EU korábbi agrárbiztosa. Értékelése 
szerint jelenleg pénzügyi, gazdasági, foglalkoztatási, társadalmi és politikai válság van. A 
Nyugat az első élénkítő csomagoknál sajnos elmulasztotta a zöldítést. 
 
Az adórendszerek átalakításánál ki kell küszöbölni a torzításokat (lásd ökológiai adóreform), 
be kell csukni az adóparadicsomokat és ki kell szélesíteni az adóbázist, kiterjesztve az adózást 
a derivatívák kereskedelmére és a nemzetközi pénzügyi tranzakciókra. Annak idején a Tobin-
adó javaslatnak az volt a célja, hogy mérsékelje a rövidtávú pénzügyi tranzakciók 
mennyiségét. A mostani felvetés viszont azt a célt szolgálná, hogy jövedelmet teremtsen és 
átláthatóvá tegye a nemzetközi pénzügyi transzfereket. Az offshore alapok kb. 11,5 billió 
(azaz 11,5 ezer milliárd) dollár összeget kezelnek és évi 250 milliárd dollár adóveszteséget 
okoznak. 
 
A világkereskedelem liberalizálása közepette is alkalmazni kell környezetvédelmi céllal a 
határ-menti adó-kiigazításokat (border tax adjustment) szén- és energia-vámok formájában és 
a kvótakereskedelmi rendszerek esetében is. A beszedett pénzt azonban vissza kell adni a 
származási országnak, így pl. Kínának! Képzeljük el, mi pénz folyna be a hatalmas kínai 
export megvámolásából, s milyen pozitív hatása lenne, ha ezt a kínai állam visszakapná! 
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Ezzel a módszerrel pl. elő lehetne segíteni, hogy Kína részt vegyen a nemzetközi 
klímastabilizációban. A javaslatot a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) – és személy szerint 
Pascal Lamy – nem ellenzi. (A későbbiek során több hozzászóló is egyet értett a javaslattal.) 
Konkrétan ez azt jelentené, hogy az Európába bejövő kínai termékekre mindazon energia- és 
szénadókat kivetnék, amelyek Európában érvényben vannak. Az összeg visszaszolgáltatása 
Kínának pedig azt jelentené, mintha a kínai állam helyett Európa vetette volna ki az adókat a 
kínai termékekre. Azóta, úgy tűnik, már maga a „fenyegetés” is hatott: Kína úgy döntött, hogy 
2011-ben bevezeti a széndioxid-adót! 
 
A környezetvédelmi adóreform alkalmazását és szerepét a válság közepette Fischler is 
abszolúte szükségesnek tartotta. 
  
Manfred Rosenstock, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának tisztviselője 
a Kiotó utáni emisszió-kereskedelmi rendszer körvonalait vázolta fel: az egész EU-ban csak 
egy, egységes kibocsátási plafon lesz; megszűnnek a nemzeti allokációs tervek (hiszen a 
kvóták növekvő aránya árverésen kerül majd kiosztásra); a kvóták mennyiségét évente 
lineárisan csökkenteni fogják.) 
 
Jannisz Paleokrasszasz volt uniós környezetvédelmi biztos4 az energia-adózás 
kiterjesztésének szükségességéről beszélt. Kifogásolta, hogy a fűtési szénen, a villamos 
energián és a gázon csak minimális harmonizált energia-adó van és új, harmonizált adók 
bevezetését javasolta: a forgalmi torlódásra, a hajózásra és a légi közlekedésre.  
 
Érdekes kérdést vetett fel David Gee, az Európai Környezetvédelmi Hivatal munkatársa az 
európai népesség elöregedésével kapcsolatban. Ez ugyanis azzal jár, hogy a személyi 
jövedelem-adó elveszti jelentőségét, mert egyre kevesebben fognak dolgozni. Az idős 
polgárok tehát ha már keresni nem is fognak, de költeni igen, ezért idővel újabb adóátváltásra 
lesz szükség: a csökkenő személyi jövedelemadót növekvő fogyasztási adóval kell majd 
pótolni. (Ez azonban inkább eredetieskedő, semmint eredeti javaslat; miért ne lehetne majdan a 
csökkenő személyi jövedelemadót is az energia és környezethasználat költségének növelésével 
pótolni?) 
 
Aldo Ravazzi, az OECD korábbi hivatalnoka (jelenleg az olasz környezetvédelmi 
minisztérium munkatársa) a következő kérdéseket tartotta kritikusnak: Ki fogja levezényelni a 
változásokat? Milyen radikális eltolódások eredményeként zajlanak majd le e változások? 
Mekkora a környezetvédelmi adók kívánatos aránya? Mekkora lesz ez az arány 2020-ban, 
2030-ban és 2050-ben? 
 
Paul Ekins patetikus ígérettel zárta le a tanácskozást: Churchill a második világháború előtt 
könnyeket és szenvedést ígért, de utána egy boldog korszak következett, mely a fogyasztói 
társadalomba torkollott. Most pedig a magas energia-árak hozzák majd meg a várt 
fenntartható társadalmat. 
 

                                                 
4 Paleokrasszasz korábban görög gazdasági, majd pénzügyminiszter volt, Jacques Delors idején pedig az EU 
környezetvédelmi biztosa. 75 éves kora és korábbi magas beosztásai ellenére az Európai Környezetvédelmi Iroda 
(European Environmental Bureau, EEB, a környezetvédő civil szervezetek brüsszeli székhelyű szövetsége) 
szemináriumainak rendszeres és aktív részvevője (velem együtt). 
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Intézkedések és tervek az Európai Unióban 
 
Az EU következetesen folytatja törekvéseit az energiapolitika és az éghajlatvédelem terén, és 
a 2020-ig megfogalmazott célok (a CO2-kibocsátás 20%-os csökkentése, az energia-
hatékonyság 20%-os javítása és a megújulók részarányának 20%-ra növelése) elősegítik a 
zöld kibontakozást. Mint jól tudjuk, erőteljesebb intézkedések meghozatala anélkül, hogy az 
USA és Kína is hasonló kötelezettséget vállalna, az unió vezetőinek többsége szerint 
kockázatos lenne, rontaná az Unió versenyképességét, és a 2009. decemberi koppenhágai 
találkozón a versenytársak nem voltak hajlandók hasonló kötelezettséget vállalni. (Ezzel 
ellentétes nézetet vall az EU éghajlatvédelmi biztosa, Connie Hedegard, aki szerint az EU-nak 
egyoldalúan is vállalnia kellene a 30%-os csökkentést 2020-ig, és ez egyúttal hosszabb távon 
versenyelőnyhöz is juttatná az EU-t.) 
 
Az alábbiakban az EU környezetvédelmi és energia-politikájának néhány formálódó 
részletéről számolok be. 
 
Az Európai Bizottság 2007 márciusában elfogadta a környezet és az energia-gazdálkodás 
piaci eszközeiről szóló zöld könyvet.5 Az ezzel kapcsolatos állásfoglalását az Európai 
Környezetvédelmi Iroda (EEB)6 2007 júliusában tette közzé. Csupán érzékeltetésül említek ez 
utóbbi állásfoglalásból néhány megállapítást: 
 
− Az EEB hiányolja, hogy a Bizottság nem kezdeményezte az ökológiai adóreform 

alkalmazását minden tagországban. Ha erről nem is születik EU-szintű közös döntés, a 
jogi keretek lehetővé teszik az országonkénti alkalmazás előmozdítását is.  

− El kellene kezdeni a környezetileg káros támogatások felszámolására irányuló munkát 
is EU-szinten. 

− Felül kell vizsgálni a 2003-as energia-adózási direktívát, mert közben alapvetően 
megváltoztak a feltételek. 

− Össze kell egyeztetni az energia-adózás európai rendszerét az EU kvótakereskedelmi 
rendszerével. 

− A piaci eszközöket ki kell terjeszteni a hajózásra is. 
− Tovább kell fejleszteni az infrastruktúra-használat fizetőssé tételét. 
− A piaci eszközök használatának a vízgazdálkodásban és a hulladékgazdálkodásban is 

van létjogosultsága. 
− Alkalmazni kell a piaci eszközöket a biodiverzitás megőrzése érdekében is. 
− A határokon átnyúló emisszió-kereskedelemnek az EEB csak a CO2 esetében látja 

értelmét, mert egyébként ún. „forró pontok” alakulhatnak ki, ahol a szennyezés nem 
kívánt mértékben koncentrálódik. 

 
Az EEB 2009. július 18-i szemináriumának állásfoglalást hozott a 2003-as energia-adó 
direktíva felülvizsgálatáról.7 Igaz, hogy a direktíva 2012-ig érvényben lesz, de tekintve, hogy 
már a 2003-as felújításáig is hét év telt el annak kezdetétől, a Monti-javaslat benyújtásától, és 
a harmonizált energia-adók a közös piac egyik legérzékenyebb kérdései közé tartoznak, 
időelőttiségről nem beszélhetünk. 
 
                                                 
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0140:FIN:hu:PDF 
6 European Environmental Bureau, a zöld szervezetek Brüsszelben székelő szövetsége. 
7 Az EEB Környezetvédelmi Pénzügyi Reform (Environmental Fiscal Reform) munkacsoportjának 
szemináriuma a környezetvédelem piaci eszközeiről. 
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A megújítás kritikus pontjai: mennyiben terhelje az adó az energia-tartalmat és a CO2-
kibocsátást, mennyiben terjedjen ki az energia-adó az üzemanyagokon kívüli többi 
energiahordozóra, mennyiben kompatibilis az energia-adózás a kibocsátási kvóták 
kereskedelmének rendszerével stb. 
 
Az egyik tervezett újítás: az energia-adó szétválasztása környezetvédelmi és energia-adóra. A 
környezetvédelmi adó rész tükrözné a széndioxid-kibocsátást és – ez az EEB javaslata – 
mindazon egyéb károkat, melyek az energia-felhasználás során keletkeznek. A szűken vett 
energia-adót pedig az energia-tartalom alapján vetnék ki. A két adóelem arányának a 
meghatározása fölött azonban még hosszú viták várhatók. Ez az adó már funkciójánál fogva is 
igen bonyolult: tartalmaznia kell a nemzeti szintű kiotói vállalásokat, de ugyanakkor az 
egységes piacra tekintettel harmonizáltnak is kell lennie. 
 
Vitatott kérdés az egyes energiahordozók adórátájának mértéke. 2003-ig csak az 
üzemanyagokra és a fűtőolajokra terjedt ki a harmonizálás. 2003 után ugyan már – a 
megújulókat kivéve – minden energiaféleségen van minimumadó, de a szénen, földgázon és 
villanyáramon csak igen alacsony, névleges. Környezetvédelmi szempontból ez igen torz 
megoldás, különösen a szén adóját kellene lényegesen emelni. Kétféle kiindulópontot 
tehetünk magunkévá: vagy abból indulunk ki, hogy milyen csökkentésre van szükség 2020-ig, 
s ebből vezetjük le az adó nagyságát, vagy pedig abból, hogy 10 év alatt 6,7%-ról 16,7%-ra 
szeretnénk felemelni a környezetvédelmi adók részarányát, s ehhez mekkora adórátákra van 
szükség. 
 
Viszonylag egyszerű ügy a megújuló energiák megadóztatása. Alapelv, hogy 
környezetvédelmi adók nem terhelhetik a megújulókat, de az energia-tartalom alapján kivetett 
adó indokolt lehet; hogy ezzel is ösztönözzük az energia-takarékosságot és minimalizáljuk a 
hulladék és szemét keletkezését. A bio-üzemanyagok tekintetében az EEB óvatosságra int, 
meg kell győződnünk, hogy termelésük valóban fenntartható-e környezeti szempontból. 
 
Bonyolult dolog viszont az energia-adók és az emisszió-kereskedelmi rendszer összefüggése. 
Nagy vonalakban a kettő szétválik egymástól, hiszen a kvótakereskedelem csak a nagy 
kibocsátókra terjed ki (az összes kibocsátás közel felére), a diffúz szennyezők viszont 
(közlekedés, háztartások, kisvállalkozások) az energia-adózás hatókörébe tartoznak. A 
kvótakereskedelem csak a kibocsátott szén-dioxidot szabályozza, de nem befolyásolja az 
energiatermelés és megtakarítás hatékonyságát. Ez utóbbi funkciókra tekintettel 
megfontolandó az energia-adók alkalmazása az emisszió-kereskedelembe bevont 
kibocsátóknál is. Az azon kívüli rendszerben az energia-adó mindkét komponensének 
alkalmazása szükséges. 
 
A határ-menti adókiigazítások (környezetvédelmi vámok) szükségességével az EEB egyetért, 
de felhívja a figyelmet az azzal való visszaélés lehetőségeire. Nem szabad ezt arra használni, 
hogy piaci szempontok miatt sújtsák az alacsony bérköltségű országokból származó importot, 
és nem szabad alkalmazni olyan szegény országok esetében, ahol a CO2-kibocsátás lakosság-
arányosan alacsony. 
 
Az áfa (VAT) differenciálása jól szolgálná a környezetvédelem érdekeit, de az EU nem híve 
ennek. 
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II. A zöld gazdaság helyzete a vezető nyugati országokban 
 
Martin Jänicke 2009-ben közzétett átfogó adata szerint a környezetvédelmi ipar Európában 
1.400 milliárd dolláros, az USÁ-ban 4.400 milliárd $ nagyságú piacot jelent. A fő területei a 
megújuló energiák előállítása, passzív házak, alacsony széndioxid-kibocsátású autók. A „zöld 
munkahelyek” száma Amerikában 5,3 millió, az EU-ban 3,4, Németországban 1,8, az 
Egyesült Királyságban 0,9, Japánban 1,4 millió. Kínában csupán a megújuló energiák 
termelésében 1 millióan dolgoznak. A zöld technológiák világpiacának 30%-át Németország 
uralja.8 
 
 

Az angol kormány zöld energiapolitikai koncepciója 
 
A brit kormány új, hosszútávú energiapolitikai koncepciója az energiatermelés masszív 
átalakítását célozza meg a megújulók irányába, s ehhez a pénzügyi fedezetet az állampolgárok 
magasabb energiaszámlái teremtik majd elő. A befolyó többlet-bevételből pedig az állam 
finanszírozza a megújulók termelésének növelését (2020-ra a villamos energia 1/3-a innen fog 
származni). 
 
Az elképzeléseket Ed Miliband, a környezetvédelmi és energiaügyi tárca fiatal vezetője 
ismertette július 15-én, egyidőben a petrE konferencia9 megnyitásával. (A kritikus hangok 
szerint Miliband Lord Mandelsonnal, a miniszterelnök helyettesével együtt koholta ki a 
tervet.) Ez a zöldítés már „ráfért” Angliára – írja az Economist 2009. július 18-i száma –, 
hiszen a stabilizációs csomagok közül Angliáé az egyik legvérszegényebb; csak 7%-ban 
tartalmaz környezetvédelmi elemeket, szemben pl. Amerika 12%-ával, vagy Dél-Korea 83%-
ával; de még a kínai csomag környezetvédelmi ráfordításai is lényegesen magasabbak. 
(Abszolút számokban Kína stabilizációs csomagjából 220 milliárd dollárt költött alacsony 
szénkibocsátású beruházásokra, míg Amerika csak 100 milliárdot, Korea 31 milliárdot és 
Németország 14 milliárdot.) 
 
Az angol kormány 2008-ban határozta el, hogy ötéves gördülő, kötelező érvényű, széndioxid-
kibocsátást csökkentő költségvetéseket fog alkotni. Az első 2012-re 22%-kal mérsékli a 
kibocsátást az 1990-es színvonalhoz képest. (A 2020-as cél: 1/3-os csökkentés.) A Miliband 
által most ismertetett részletesebb célok: 
− az erőművekre hárul a legnagyobb teendő, 
− a szél-, napenergia és hullámzás hasznosítását oly mértékben fogja támogatni az állam, 

hogy a megújulók részaránya 2020-ra érje el a villamosenergia-termelés 30%-át 
(jelenleg 5,5%), 

− a nukleáris energia részesedése 8% lesz. 
 
A széndioxid-csökkentés 2050-ig 324-404 (esetleg 532-663) milliárd fontba fog kerülni. 
(Ezek és a fenti, valamint a további adatok is az Economist említett számából valók.) Mindez 

                                                 
8 Kiss Károly: Beszámoló a londoni környezetvédelmi konferenciákról. 
9 A petrE az Ipari Társadalmat Tanulmányozó Angol-Német Alapítvány 2009-ben készült, Erőforrás-
termelékenység, környezetvédelmi adóreform és a fenntartható növekedés Európában (Resource 
Productivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe) című tanulmányának rövidítése. A 
tanulmány itt található: http://www.petre.org.uk/. Magyar nyelvű ismertetése: 
http://levego.hu/sites/default/files/petre_1003_0.pdf 
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óriási üzleti haszonnal jár majd a zöld ipari szektor számára, és egyben segít átállítani a 
túlságosan a pénzügyi szolgáltatásokra alapozó brit gazdaságot egy perspektivikusabb 
pályára. A zöld „business” világpiaci méretét az Economist 3 billió, azaz 3 ezer milliárd font 
nagyságúra teszi, melyből Anglia csak 106 milliárddal részesedik. A „zöld állások” számát 
Angliában 800 ezerre becsülik (az összes foglalkoztatás 2,8%-ára). 
 
A tényleges aktuális kiadások azonban még nagyon messze vannak a fenti tervezettektől. Az 
élénkítő csomagokban – a 2010. évi költségvetésben – az öko-ipar csak 405 millió fonttal 
szerepel (ebből 120 millió partmenti szélturbinákra, 60 millió apály-dagály turbinákra és 15 
millió nukleáris kutatásra) – szemben azokkal a százmilliárdokkal, melyeket a kormány a 
bankok és pénzintézetek megsegítésére költött el. 
 
Az Evening Standard szerint a terv felér egy de-indusztrializációs (azaz a hagyományos ipart 
leépítő) vállalkozással. Szükségességét alátámasztja az Északi-tengeri olaj- és gáz-lelőhelyek 
kimerülése és a jövőbeni gázbeszerzés bizonytalansága. A finanszírozás terhét a háztartások 
viselik majd a megnövekedett villany- és gázszámlák formájában, mely elérheti az évi 249 
fontot is, hacsak nem növelik lényegesen otthonaik energia-hatékonyságát. A lap felsorolja 
azokat a hivatalokat, melyek a kormány zöld energia-politikáját fogják adminisztrálni, és arra 
az ironikus-túlzó következtetésre jut, hogy azok fogják szolgáltatni a szektortól várt 
munkahelyteremtést.  
 
Britannia alacsony szén-kibocsátású gazdaságának 2020-ra kitűzött céljait az egyes szektorok 
a következő csökkentésekkel fogják megvalósítani: háztartások és közintézmények 13%, ipar 
és üzleti élet 20%, közlekedés 20%, mezőgazdaság, földhasználat és hulladékgazdálkodás: 
11%. Mindez a villanyszámlákat évi 77 fonttal, a gázszámlát pedig 172 fonttal fogja 
megemelni, de ha megtörténnek az energiahatékonysági intézkedések, e költségek 2020-ra 
már 75-92 fontra csökkennek majd. (The Independent) 
 
A bulvársajtó felé haladva a hírek már csak a háztartások költségeire koncentrálnak: a zöld 
energia-program 10 éven belül megnégyszerezi és évi 5000 fontra emeli az átlagos 
háztartások energiaszámláját, de ha majd beérnek az energia-takarékossági intézkedések, az 
évi költség csak 92 fonttal lesz magasabb. (Metro)10 
 
 

Alacsony szénkibocsátású gazdaságot – magántőkével! 
Zöld Szövetség: A válságtól a kibontakozásig – Új gazdaságpolitika az alacsony 
szénkibocsátású jövőért11 
 
A 2009. július 15-18. között megtartott londoni környezetvédelmi konferenciákon a külföldi 
résztvevőknek mindenképpen véletlen és izgalmas szakmai meglepetés volt, hogy a három 
egymást követő rendezvénnyel párhuzamosan még két másik rokon-esemény is lejátszódott: a 
brit kormány zöld energia-politikai tervének fent említett közzététele és a Zöld Szövetség 
(Green Alliance) anyagának július 16-i nyilvános bemutatása. (Sejtem, hogy ez utóbbi viszont 

                                                 
10 Valamennyi idézett napilap 2009. július 16-i. 
11 Green Alliance: From crisis to recovery – New economic policies for a low carbon future, http://www.green-
alliance.org.uk/uploadedFiles/Publications/reports/crisistorecovery.pdf 
 



A környezetvédelmi intézkedések szerepe   ZÖLD GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS 
válság idején – nemzetközi kitekintés  Lélegzet Alapítvány 

84

csak nekünk volt véletlen. Vagy az egyik, vagy a másik – talán inkább a kormány – lépést 
akart tartani az eseményekkel, nem akart lemaradni az új elképzelések bejelentésével.) 
 
A Green Alliance nevű civil környezetvédő szervezet – a kormány törekvéseivel szemben – a 
gazdaság és társadalom egészének környezetbarát irányú átalakítását megcélozta (nem csak az 
energia-szektorét), s a finanszírozást a magántőke bevonásával, zöld kötvények 
kibocsátásával és a beruházások kormányzati és társadalmi felügyeletével képzeli el. 
 

Egy hónappal korábban Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek ombudsmanja itthon hasonló 
tanácskozást szervezett. Ezen azt fejtettük ki, hogy a környezetvédelem és a 
környezetgazdaságtan milyen megoldásokat kínál a magyar gazdasági válság kezelésére. 

 
A fenti című, mindössze 40 oldalas füzet neves környezetgazdászoktól 6 tanulmányt 
tartalmaz. Lord Chris Smith a bevezetőben azt hangsúlyozza, hogy a válságból való kiút első 
lépése a közpénzekből történő konjunktúraélénkítés volt, de a következő lépésben ki kell 
építeni az alacsony szénkibocsátású gazdaságot12 magánforrásokra támaszkodva. Valóban, ez 
a füzet vezérgondolata: alacsony szénkibocsátású gazdaságot, de a magántőkére 
támaszkodva!  

 
Elgondolkodtató, hogy míg a kormány a zöld energiaszektor kiépítését költségvetési 
támogatással és a háztartások költségeinek növelésével kívánja megvalósítani, 
környezetvédők és környezetgazdászok a magántőkére támaszkodva akarják az alacsony 
szénkibocsátású gazdaságot létrehozni. A két törekvés mögött eltérő politikai-ideológiai háttér 
áll: a kormány munkáspárti, a Green Alliance viszont – úgy tűnik – inkább a konzervatív 
oldalon állókból tevődik össze. 

 
Ingrid Holmes és James Cameron azt javasolja, hogy fel kell gyorsítani a zöld beruházásokat, 
új, alacsony szénkibocsátású ágazatokat kell kiépíteni és ennek érdekében zöld kötvényeket 
kell kibocsátani. Ezeket a kötvényeket a kormány az intézményes befektetőknek ajánlaná fel, 
minimum 15 éves lejárattal és fix hozammal. A kormánynak létre kell hoznia egy zöld 
infrastruktúra-fejlesztési bankot is, mely a magánbankokkal együtt finanszírozná a 
környezetkímélő programokat. Ha a kormány benne van egy „businessben”, az kedvező 
jelzést ad a magánbefektetőknek.13 A nagyközönség számára a szerzők rövid lejáratú (öt éves) 
kötvények kibocsátását javasolják, melyek hozamát a kormány szintén garantálná. Ezt 
masszív tájékoztató kampány kell , hogy megelőzze, bár anélkül is feltételezhető, hogy – 
tanulva a közelmúlt tapasztalataiból – az emberek inkább zöld projektumokba, semmint 
floridai lakásfejlesztésekbe fektetik a pénzüket. 
 
Milyen átalakításokat igényel a tőkepiac a környezetbarát fejlődés érdekében? Penny 
Shepherd tanulmánya arról szól, hogy meg kell ragadni a jelen különleges lehetőségeit: a 
válságba jutott tőkepiacok átalakításra szorulnak, és itt az alkalom, hogy a közelmúlt 
diszfunkcionális befektetési gyakorlatát úgy változtassák meg, hogy a tőke a reálgazdaság, a 
társadalom és a környezet érdekeit szolgálja. Minden nyilvános befektetési alapnak éves 
jelentést kell közzétennie, és igazolnia kell, hogy politikája megfelel az ENSz által 
kidolgozott „felelős befektetési elveknek”. Ezen túl a kormánynak átláthatóságot kell 
követelnie a befektetési politikában és információs kötelezettséget kell előírnia az alapok 
környezeti, társadalmi és irányítási adatai tekintetében. Olyan „lágy” szabályozókat kell 
életbe léptetni, melyek a befektetőket társadalmi és környezeti kötelezettség-vállalásra 

                                                 
12 Low carbon economy. 
13 Vajon mikor mondhatjuk majd ugyanezt el Magyarországon? 
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ösztönzik. Mindennek eredményeképpen ki kell alakuljon a jövő „fenntartható” befektetési 
gyakorlata. 
 
Paul Ekins és Chris Hewett arról ír, hogy újjá kell szervezni a közpénzügyeket a zöld adók 
kiterjesztésével. A következő időszakok és kormányok isszák majd meg a levét a jelenlegi 
stabilizációs csomagok miatti túlköltekezésnek. Adóemelésre lesz szükség, s ebben az 
energia- és környezetvédelmi adók kulcsszerepet kell játsszanak. 2020-ra a környezetvédelmi 
adók kb. 15%-os növelése lenne kívánatos (melyek összesen majdan 100 millió fontot 
jelentenek). Ennek az összegnek egy kisebb részét az alacsony szénkibocsátású 
tevékenységek fejlesztésére kell fordítani (mint pl. a tömegközlekedés, energia-hatékonyság 
és környezetbarát iparfejlesztés). Az energia-adók bármilyen növelése csak 
energiahatékonysági programok és szociális jövedelem-kiigazítások kíséretében valósítható 
meg. A kormánynak őszintén tájékoztatnia kell a társadalmat, hogy a jövőben az energiaárak 
lényeges emelkedése elkerülhetetlen – akár a fosszilis készletek kimerülése, akár a magasabb 
adóztatás miatt. 1997 óta a zöld adók aránya Angliában csökkent. Viszont a 2020-as 
klímastabilizálási cél elérése ökológiai adóreform nélkül megvalósíthatatlan. 
 
Stephen Radley azokat az előnyöket fejti ki, amelyeket a zöld technológiai és iparfejlesztés 
jelenthet Anglia számára. Először is a megfelelő üzleti környezet kialakításának 
szükségességét hangsúlyozza, azon belül pedig a társasági adó, a beruházások adóztatása és a 
K+F támogatások olyan átalakítását, mely a zöld iparfejlesztést szolgálja. A kormánynak el 
kell köteleznie magát a legígéretesebb, alacsony szénkibocsátású profilok fejlesztése mellett. 
Az ezeket támogató beruházási alapnak is szelektív döntéseket kell hoznia. Angliának 
komparatív előnyei vannak a tengeri megújuló energiák fejlesztésében, ezt ki kell használnia. 
A közszférát is jó minőségű, alacsony szénkibocsátású termékekkel kell ellátni (járművek, 
fűtőberendezések), és ehhez a kormánynak fel kell használnia a közbeszerzések terén 
rendelkezésére álló eszközöket. 
 
A hagyományos kékgalléros és fehérgalléros munkások (vagy munkahelyek) mellé Frances 
O’Grady most bevezette a zöldgalléros munkások megnevezést is. A gazdaságban történő 
átalakulást a képzés és oktatás terén is változások kell kísérjék, s ebben az átmenetben a 
kormánynak kulcsszerepet kell játszania. A hivatalos meghatározás szerint a 
környezetvédelmi iparágak közé az alábbi tevékenységek sorolhatók: 
− a hagyományos szennyezéscsökkentés, 
− megújuló-energia technológiák  
− az új alacsony kibocsátású tevékenységek (mint pl. a bioüzemanyagok és a karbon-

deponálás). 
 
Ezekben a szektorokban 880 ezer ember dolgozik és 2007-2008-ban 106,5 milliárd font piaci 
értéket képviseltek. Évi növekményük tartósan 5% körüli. Az 55 ezer cég egyharmada 
feldolgozóipari jellegű. 
 
A füzet összefoglalóját Chris Hewett állította össze. Kiemeli, hogy az energia- és közlekedési 
infrastruktúra átalakítása, valamint az épületállomány felújítása a 21. század gazdasági és 
társadalmi fejlődésének motorjává válhat. És még egy figyelemre méltó mondat: „Az 
átalakulást akkor lehet majd befejezettnek tekinteni, ha minden nyugdíjalap kezelésének fő 
elvévé a fenntartható beruházás válik, ha majd a szén(dioxid) ára a pénzügyminiszter számára 
ugyanolyan fontos lesz, mint az infláció, és ha majd az alacsony szénkibocsátású szektor az 
Egyesült Királyság fizetési mérlegének egyik fő tétele lesz.” 
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Az anyag ünnepélyes keretek között történő bemutatásán a legrangosabb bíráló Lord Turner 
volt, a Parlament Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának elnöke. Néhány figyelemre méltó 
megállapítása: 
− az energia-hatékonysági javítások legfontosabb terepe a lakás- és épületállomány14, 
− az új gépkocsik CO2-kibocsátása jelenleg átlagosan 160 g/km; el kell érni, hogy 2020-ra 

100 g/km legyen, 
− differenciálni kell a járművek adóját 
− a piac nem képes a hosszútávú árjelzésekre válaszolni, ezért nagy jelentősége van a 

villamosenergia-piac szabályozásának, 
− egyetért a határok mentén történő adókiigazítással, de az exportáló országnak vissza 

kell küldeni a beszedett importadót (Kína!). 
− Szokatlan, de jóleső érzés volt egy fontos parlamenti bizottság elnökének szájából 

hallani, hogy a GDP-t nem szabad általános fejlettségi mutatónak tekinteni; vajon mikor 
történik majd ilyesmi a magyar Parlamentben? 

 
A panel részvevői között vita bontakozott ki arról, hogy garantálhatja-e a kormány a zöld 
kötvények hozamát; Lord Turner szerint nem. Egy közgazdász-professzornak az sem tetszett, 
hogy a nyugdíjalapok befektetéseit a kormány vagy a pénzügyi felügyelet a zöld iparágak felé 
irányítsa. Chris Hewett nagy reményt fűzött az egyéni befektetők zöld kötvény-vásárlási 
hajlandóságához. Ezt olyannak tekintette, mint amikor az állampolgár államkötvényt 
vásárolva vesz részt az ország újjáépítésében. 
 

A Green Alliance anyagának bemutatása és a mi, jövő nemzedékek érdekeit képviselő 
ombudsmanunk, Fülöp Sándor által szervezett konferencia között – céljait és kivitelezését 
tekintve – megdöbbentően nagy a hasonlatosság. Ez megnyilvánul abban is, hogy az anyagot 
külső szakértők kommentálták. Az előadások tartalmi mondanivalójának összevetésére itt 
nincs lehetőség, ez a beszámoló már amúgy is a célszerűség és olvashatóság határait 
feszegeti. De kénytelen vagyok megemlíteni, hogy a mi esetünkben nehézséget okozott a 
külső bírálók bevonása. (Igaz, Kovács Árpád személyében – aki akkor az ÁSz elnöke volt, és 
nem mellesleg a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke is – igen rangos opponenst kapott a 
rendezvény, és Mellár Tamás közgazdászprofesszor is élvonalbeli közgazdász, de mások 
elhárították a részvételt.) Dicséretünkre legyen mondva viszont, hogy a mi rendezvényünk öt 
héttel megelőzte az angliait. 

 
 

Sárközy zöld forradalma 
(Le Grenelle Environnement, 2007. október) 
 
A 2007 októberében, a Grenelle palotában a társadalmi és gazdasági szervezetek széleskörű 
reprezentációja mellett megtartott nemzeti tanácskozáson meglepően progresszív zöld 
elképzeléseket és terveket fogadtak el, az „előremenekülés” jegyében. A 268 tételből álló 
csomag megvalósulásától 500.000 új munkahely létrejöttét várják. Az alábbiakban a 
legfigyelemreméltóbb elképzeléseket ismertetem: 
 
− az épületek energia-hatékonyságának javításával a fűtési széndioxid-kibocsátást 40%-kal 

kívánják csökkenteni 

                                                 
14 Képzeljük el, mekkora a jelentősége ennek a tételnek hazánkban, ha az enyhe klímájú, fűtést alig igénylő 
Angliában is ez az energia-takarékosság legfontosabb területe. 
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o ez a 2020-ra tervezett teljes széndioxid-csökkentés ¼-ét adja majd 
o és 200.000 új munkahelyet teremt, 

− bónusz/málusz rendszert vezetnek be a gépkocsivásárlásra, a széndixid-kibocsátásnak 
megfelelően, 

− leállítják az autópálya-építéseket (befejezve a már elkezdett építkezéseket), 
− a teherforgalom jelentős részét közútról vasútra irányítják át, 
− 2020-ra 2000 km új TGV-vasutat építenek, 
− azt javasolják az EU-nak, hogy azon országok importált termékeire, amelyek nem 

teljesítik a kiotói követelményeket, ökoadókat vessenek ki, 
− nem szándékoznak növelni a nukleáris-energia kapacitásokat (leszámítva azt az egy 

erőművet, amelyet már megterveztek), 
− pótlólagos adókat vetnek ki a fosszilis energiákra, miközben adókedvezményben 

részesítik a megújulókókat, 
− 10 éven belül felére csökkentik a herbicidek használatát, 
− 2-4 éven belül megszüntetik az 50 legveszélyesebb peszticid és gombaölő gyártását, 
− 2012-re a biogazdálkodás termőterületét 2%-ról 6%-ra növelik, 
− az Európai Bizottsággal egyetértésben felfüggesztik a génmódosított termékek (GMO-k) 

termesztését.15 
 
 

Amerika – „Ideje lenne megölni az olaj-fenevadat” 
 
Michael T. Klare a Newsweekben megjelent cikkében abban reménykedik, hogy Amerika 
súlyos ráutaltsága az olajra remélhetőleg arra fogja ösztönözni a világ energia-iparát, hogy a 
zöld energiák termelése felé mozduljon el. 
 
Az USA teljes energia-felhasználásának 40%-a származik a kőolajból és 23%-a a 
környezetileg nagyon ártalmas szénből. Ugyanakkor az olajszükségletet 60%-ban többnyire 
ellenséges országokból importálják. Ebből következik, hogy évente 50 milliárd dollárt költ 
katonai kiadásokra a közel-keleti olaj-behozatalának biztosítására, ugyanakkor ennél sokkal 
kevesebbet költ az olajat helyettesítő megújuló energiák termelésére. Ez a körülmény, 
valamint az égjhajlatváltozás növekvő veszélye azt követelné meg, hogy az USA jóval 
nagyobb mértékben támaszkodjon a megújuló energiákra. 
 
Egy ambiciózus, de reális cél lenne annak kitűzése, hogy 2030-ra az olaj Amerika elsődleges 
energia-fogyasztásában csökkenjen le 40%-ról 25%-ra, és ugyanakkor a megújulók és a vízi 
energia termelése a jelenlegi 6%-ról nőjön 25%-ra. 
 
Amerikában a kukoricából készült alkohol motorüzemanyag gyártása hatalmas méreteket ölt, 
s azt az állam is támogatja. Az etanol-termelés mára elérte a 3,9 milliárd gallon nagyságot. 
Szövetségi és helyi támogatásban részesül, mentes a fogyasztási adó alól és jövedelemadó 
kedvezmények is ösztönzik a termelőket. Az elsődleges cél az ország olajimport-
függőségének a mérséklése (különösen a közlekedésben), de az üvegházhatás mérséklése is 
szempont. Az azonban máig kétséges, hogy az etanol nettó energiamérlege pozitív lenne. A 
bio-üzemanyagként történő felhasználás megdrágítja az élelmiszerek árát és kedvezőtlenül hat 

                                                 
15 Népszabadság, 2007. október 27. 



A környezetvédelmi intézkedések szerepe   ZÖLD GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS 
válság idején – nemzetközi kitekintés  Lélegzet Alapítvány 

88

a szegény országokban az éhezés leküzdésére. A támogatások 90%-át a kukorica kapja, holott 
a cellulóz-források aránya erősen növekszik.  
 
Az USA kongresszusa 2012-re duplájára, évi 7,5 milliárd gallonra kívánja növelni az etanol-
gyártást, 2017-re pedig évi 35 milliárd gallonra (!). Jelenleg 112 etanolgyár működik évi 
5,5 md gallon kapacitással. 77 gyár épülőben van, melyek együttes kapacitása évi 6,1 milliárd 
gallon. Ezek az intézkedések rekordszintre emelték a kukorica árát. Az eredmény az 
élelmiszergyártásban használt kukorica hiányához és az élelmiszerárak emelkedéséhez 
vezethet. Az amerikai példán jól láthatjuk, milyen torzulásokhoz vezet (Weizsäcker 
professzor a „rémálom” kifejezést használta), ha az üzleti érdek (autógyártók, energiaszektor) 
karolja fel a divatos környezetvédelmi törekvéseket.16  
 

Németország zöld gazdasága 
 
Németország megújuló-energia ipara 240 md $ értékű tőkével működik és 250 ezer embert 
foglalkoztat. Az előrejelzések szerint 2020-ra több embernek fog munkát adni, mint a 
gépkocsigyártás, amely jelenleg a legnagyobb munkaadó.17 2005-ben a környezetvédelmi ipar 
a gazdaság 4%-át tette ki. Előrejelzések szerint ez az arány 2030-ra 16%-ra fog nőni. Az 
alábbi táblázat összehasonlító adatokat közöl e prognózisról: 
 
 
 2005 2030 
gépipari termelés, md euró 170 250 
közlekedési eszközök gyártása, md euró 280 570 
környezetvédelmi ipar, md euró 150 1000 
a környezetvédelmi ipar részaránya a gazdaságban, % 4 16 
foglalkoztatás a zöld gazdaságban, ezer fő 250 több, mint a  

gépkocsi-gyártásban, 
mely jelenleg a leg- 
nagyobb munkaadó 

Forrás: Spiegel, 29/2007. 
 
A zöld ipar szempontjából Németország az EU legprogresszívebb országa: 
− a szövetségi kormány támogatásával szigetelik a lakóépületek teljes állományát, 
− olyan mértékű beruházások történnek a szélenergia előállításába, hogy az Egyesült 

Királyság – melynek e téren sokkal jobbak a lehetőségei – elbújhat Németország mögött. 
 
Más vonatkozásokban Németország Európa piszkos emberévé vált: 
− Merkel kancellár a 2008. decemberi poznani klíma csúcselőkészítőn gyengíteni akarta a 

gépkocsik üzemanyag-hatékonysági követelményeit, 
− ugyanő követelte, hogy az autógyártók kapjanak egy 400 milliárd eurós mentőcsomagot, 
− ki akarja járni, hogy a nagy cementgyárak, acél- és vegyipari társaságok ingyen kapják 

meg a széndioxid-kvótákat.18 
 

                                                 
16 Kiss Károly: A környezetvédelmi adókról tartott VIII. világkonferencia (München, 2007. október 18-20.). 
17 Newsweek, The Green Rescue. 2008. november 
18 TheGuardian, George Monbiot, http://www.monbiot.com/ 
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Horst Seehofer, a bajor CSU elnöke kijelentette, hogy az éghajlatvédelem örvén az 
autóiparban nem szűnhetnek meg állások. Az Audi azonban már túljutott a Seehofer-féle 
gondolkodáson és sok nagy német cég már felfedezte, hogy milyen lehetőségeket rejteget 
számára egy hathatós klímapolitika: 
 
− A müncheni Siemens közzé adta a társaság „Umweltportfolio” című környezetbarát 

fejlesztési programját. Ennek értelmében a cég éves forgalma a környezetbarát technológiák 
és termékek vonatkozásában eléri a 19 milliárd eurót. 

 
− Bónusz-programokat indítottak el a CO2-megtakarítás érdekében. 
 
− További 500 ezer új munkahely fog létrejönni annak eredményeképpen, hogy a kormány 

és a gazdasági élet képviselői megegyeztek abban, hogy 1990 ellenében 40%-kal csökkentik 
a széndioxid-kibocsátást. 

 
− 2006-ban a német ipar 56 md euró értékben exportált környezetvédelmi technológiákat. 
 
− Azzal számolnak, hogy a környezetvédelmi technológiák globális piaca a jelenlegi 1.400 

milliárd euróról 2020-ra 3.000 milliárd euróra fog nőni, a jelenlegi recesszió ellenére is. 
 
− Már ma is 1,8 millió németnek van környezetvédelmi képzettsége vagy szakmája. 
 
− A „Meseberg-Plus” elnevezésű alternatív konjunktúra-program főbb céljai az alábbiak: 
 

o az épület-felújítások felgyorsítása, 
o az „ökodizájn” elterjesztése a termékek tervezésében, 
o az organikus gazdálkodás kiterjesztése, 
o beruházási támogatás a szénerőművek modernizálására. 

 
− Általában, az éghajlatvédelembe történő beruházások hatalmas nyereségeket hoznak az 

országnak.19 
 
Tanja Gonner, az autógyártásáról híres Baden-Württenbeg tartomány környezetvédelmi 
minisztere pedig az alábbi kijelentéseket tette: „A válság közepette is kifizetődő, ha az 
autógyártásban az energia-megtakarításra és a hatékonyság növelésére törekednek. Ez nem 
veszélyezteti a munkahelyeket, hanem stabilizálja a vállalkozásokat és azok beszállítóit. Aki 
ma alacsony széndioxid-kibocsátású modelleket fejleszt ki, az megalapozza esélyeit a jövő 
világpiacán.”20 
 
 

A „roncsprémium” 
 
Mint ismeretes, a világgazdasági válság hatására a német kormány elsőként vezette be a 
környezetvédelmi szempontból kétséges hatású, használt autónként 2.500 euró nagyságú 
„roncsprémiumot”. Ez nem volt más, mint hatalmas pazarlással járó, állami eszközökkel 

                                                 
19 Spiegel, 49/2008. Achim Steiner. 
20 Spiegel, 49/2008. 
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történő keresletélénkítés, melyet a Spiegel az ökonómia és az ökológia szerencsés 
összekapcsolásának nevezett.21  
 
Ennek mintájára a franciák az új kocsi árának 20%-át számították be a régi autóért és az 
összeget fele-fele arányban viselte az állam és az autó forgalmazója. Olaszországban 1.500 
eurót számítottak be a 10 évnél idősebb autók áráért. Mind a francia, mind az olasz intézkedés 
csak a hazai gyártmányú autókra vonatkozott, s ez – mint emlékszünk rá – nagy vihart kavart 
a válság hatására megjelenő nemzeti protekcionizmusok miatt. 
 
2009 augusztusában a Spiegel már nem volt olyan lelkes a „roncsprémiumot” illetően. 
Címlapján egy, a pénzkötegek súlya alatt ronccsá vált autót ábrázolt, s az intézkedést 
„szubvenció-orgiának” nevezte. Az intézkedés környezetvédő ellenzői elsősorban arra 
hivatkoztak, hogy feleslegessé válik a „dobd-el-társadalmak” kritikája, ha a még használható 
autók tömeges eldobására késztet az ösztönzőrendszer. 
 
Azonban érdekes módon Ulrich Höpfner, a heidelbergi energia- és klímakutató intézet 
igazgatója megvédte az intézkedést. A környezetterhelés módszertanának kidolgozásában 
élenjáró intézet értékelése szerint igaz ugyan, hogy egyrészt érték semmisül meg, de a 
„roncsprémium” több hasznot hoz a környezetnek, mint amennyi kárt okoz: 
 
− A csere hatására 2009 első félévében 85%-kal több kisautót vásároltak. 
− 2008-ban átlagosan 167 gramm/km széndioxid-kibocsátású autókat gyártottak; 2009-ben 

ez az érték 155 grammra csökkent. 
− 1995-ben egy Volkswagen Golf gyártása során annyi energiát használtak fel, aminek a 

CO2-kibocsátása 1500 liter benzin elégetése során keletkezik. 
− Ha valaki kocsiját teljes elhasználódása előtt eldobja, az valójában annak az energiának az 

egy részét fecsérli el, amibe a gyártása került. 
− Ugyanakkor az új kocsi kevesebb benzint fogyaszt, és ezáltal az eldobott jármű által 

megtestesített érték általában az új egy éves használata során megtérül.22 
 
Véleményünk szerint azonban az intézkedés hatásai koránt sem tekintendők ennyire 
kedvezőnek. Egyrészt a támogatás tovább ösztönzi az autóhasználatot és az azzal járó 
környezetszennyezést. Másrészt egyéb intézkedésekkel (például megfelelő adó, díjak 
kivetésével az autózásra, illetve a tömegközlekedés fejlesztésével) sokkal költséghatékonyabb 
módon lehetne ugyanazt a környezetvédelmi eredményt elérni. Magyarország számára azért 
sem lehet ez az intézkedés követendő példa, mert az nálunk elsősorban az importot 
támogatná. 
 

III. Az elképzelések megvalósítása; akadályok 
 

Az eddigi programok súlya 
 
A stabilizációs csomagok közül Angliáé az egyik legvérszegényebb; csak 7%-ban tartalmaz 
környezetvédelmi elemeket, szemben pl. Amerika 12%-ával, vagy Dél-Korea 83%-ával; de 

                                                 
21 Spiegel 5/2009. 
22 Der Spiegel, 34/2009. 
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még a kínai csomag környezetvédelmi ráfordításai is lényegesen magasabbak. (Abszolút 
számokban Kína stabilizációs csomagjából 220 milliárd dollárt költött alacsony 
szénkibocsátású beruházásokra, míg Amerika csak 100 milliárdot, Korea 31 milliárdot és 
Németország 14 milliárdot.)23 
 
Ugyanakkor a bankmentő, állami pénzből bankrészvényeket vásárló és konjunktúraélénkítő 
csomagok horribilis méreteket öltöttek. Még 2008 őszén, csupán „első ijedtségükben” a 
vezető tőkés országok az alábbi nagyságú szanáló csomagokat állították össze: 
 
Ország Milliárd dollár 
Nagy-Britannia 571 
USA 519 
Németország 500 
Írország 400 
Franciaország  360 
Hollandia 220 
Oroszország 139 
Ausztria 100 
Spanyolország 100 
Svájc 48 
Norvégia 41 
Olaszország 40 
Szaud-Arábia 30 
Portugália 20 
Der Spiegel, 43/2008. 
 
(Nem sokkal Obama elnök beiktatása után az amerikai stabilizációs csomag összege már 820 
md dollárra nőtt. Azon kívül az amerikai kormány pl. felelősséget vállalt a Fannie Mae és 
Freddie Mac 5400 md dollár nagyságú jelzáloghiteleiért is és 200 md dollárba került e két 
hitelintézet állami irányítás alá vonása.) Becslések szerint a pénzügyi válságmentő csomagok 
világszerte összességükben 12 ezer milliárd dollárra nőttek! 
 
A hitel-injekciók megindítására a világ vezető jegybankjai 2008. október 8-án példátlan 
gyorsasággal koordináltan csökkentették a kamatlábakat. A Fed 900 md dollárra növelte a 
bankok rövid távú pénzellátását és addig példátlan módon elkezdte felvásárolni a 
kereskedelmi bankok hitelleveleit. 
 
 

Megvalósíthatóság24 - akadályok a Zöld New Deal útjában: 
 

• recesszióban csökken a fogyasztás és lemennek az energia-árak – ekkor a zöld 
alternatívák kifejlesztésére nincs elég késztetés; 

• az alternatívák kifejlesztésének óriási a tőkeigénye, mert nagyon távoli a megtérülés; 

                                                 
23 The Economist, 2009. július 18.  
 
24 A Nemzetközi Energia Ügynökség nyomán. 
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• jelenleg szűkös a tőkekínálat, drága a hitel és alacsonyak az olajárak; ebből 
következően a magánbefektetők nem költenek milliárdokat egy bizonytalan jövőjű 
zöld energia-iparba: 

– 140 dolláros olajárnál a zöld alternatívák kifizetődnek, 
– 70 dolláros olajárnál viszont már nincs sok értelme a zöld energiák 

fejlesztésének, 
– 40 dollár alatt pedig értelmetlenség. 
– A piaci hullámzások aláássák a hosszútávú tervezést. 

• Ahhoz, hogy 2050-re 50%-kal lehessen csökkenteni a széndioxid-kibocsátást, 45 
billió (1012) dollár befektetésre lenne szükség – most! 

 
Ígéretes fejlemény, hogy a kormányok gondoskodnak a bankok hitelképességéről; ilyen 
alapon támogathatnák a zöld iparágakat is. (Newsweek, The Green Rescue) 
 
 

Az ökoadók és támogatás-megvonások potenciális szerepe a válság enyhítésében 
 
A zöld kiút egy másik eleme az adózással és a környezetileg káros támogatások 
megvonásával kapcsolatos. A bankmentő és konjunktúra-élénkítő csomagok irdatlanul 
megterhelik az állami költségvetéseket, s az elkövetkező évek legnagyobb gondja bizonyára a 
hatalmasra duzzadt deficitek mérséklése lesz. (A legtöbb fejlett tőkés országban a 
költségvetés hiánya 8-12% között van.) Ez aligha történhet majd meg lényeges adóemelések 
nélkül. És itt jön be a zöld megoldás: a környezetvédelmi adók növelése, másrészt pedig a 
környezetileg káros támogatások megvonása. A klímaválság és a gazdasági (hamarosan 
költségvetési) válság megint csak összekapcsolódik, s közös megoldást kínál: az energia- és 
környezetvédelmi adók kiterjesztését, illetve a káros támogatások megvonását. 
 

 Sajnos, egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a várakozások csak kisebb részben valósulnak meg. 
Görögország után Spanyolország, Portugália, Írország és Olaszország is takarékossági 
intézkedéseket hirdetett meg. Németország a közelmúltban háború utáni történelmének 
legnagyobb takarékossági csomagját vezette be. Alkotmányos kötelességként előírt feladat, 
hogy 2016-ra a deficitet 10 milliárd euróra kell csökkenteni. Ez évi 8,3 md eurós spórolást 
jelent.25 Cameron brit kormányfő is a közszférát, a nyugdíjakat és a jóléti kiadásokat érintő 
takarékossági csomagot jelentett be, hogy leszorítsák a 11,6%-os költségvetési hiányt.26 A 
nagyobb európai országok közül egyedül már csak Franciaország „állja a sarat”, ő még nem 
dolgozott ki takarékossági intézkedéseket.27 Ugyanakkor kisebb-nagyobb lépések történtek a 
zöld irányba is. Németország repülőjegy-adót (10-20 euró/fő/felszállás) és atomenergia-adót 
(1,5 eurócent/kWh) vezet be, megszünteti az ipari energiaadó alóli kivételek jelentős részét, a 
korábbinál gyorsabb ütemben csökkenti a szénbányászatnak nyújtott támogatásokat. 
Görögország az üzemanyagadót emelte jelentős mértékben. Franciaország pedig a 
tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának széles körű bevezetését határozta el. Bár a 
franciaországi tervek a széndioxid-adó bevezetésére belpolitikai okokból egyelőre megbuktak, 
Sarkozy elnök uniós szintén szorgalmazza a bevezetésének kötelezővé tételét. Berlusconi 
olasz miniszterelnök pedig Sarkozyvel együtt az Európai Bizottságnak írt levelükben sürgettél 
a környezetvédelmi vámok bevezetését azon országok termékeire, amelyek nem lépnek fel 
megfelelően az éghajlatvédelem érdekében. 

 

                                                 
25 Der Spiegel, 23/2010. 
26 HVG, 2010. június 12. 
27 The Economist, 2010. június 19. 
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Az ökológiai adóreform egy régóta javasolt (és a nyugat- és észak-európai országokban 
alkalmazott) adózási technika: amikor a környezetvédelmi adókat bevételsemleges módon 
vezetjük be, azaz ellenükben hagyományos adókat csökkentünk. Ez a hatásos „fegyver” több 
cél érdekében is alkalmazható. Eddig az adórendszerek eredendő torzításának kiküszöbölésére 
használták: az olcsó környezethasználat megdrágítására és a munkaerő túlzottan magas 
terheinek a csökkentésére. A kettős cél elérésére utal a „dupla osztalék” (double dividend) 
megnevezés. Most az államháztartási hiány csökkentésére kell felhasználni az ökoadókat, az 
osztalék másik része így a csökkenő államháztartási hiány lesz. 
 
Az ökológiai adóreformnak egyébként számos más funkciót tulajdoníthatunk és annak 
aktualitása a válság idején különösen megnövekedett. A hagyományos „kettős osztalék” mellé 
ugyanis még számos más hozadék is felsorakoztatható: 
− az energiahatékonyság javítása, 
− az új, zöld technológiák elterjesztése, 
− zöld fogyasztási szokások elterjedése, magatartás-módosulás stb. 

 
Az ökológiai adóreform hívei és propagálói tehát megállapíthatták: ez az adózási technika 
nélkülözhetetlen a jövő (sőt, már a jelen) nagy gondjainak a megoldásában (klímaválság, 
pénzügyi és világgazdasági válság, költségvetési deficitek). 
 
Ami pedig a környezetileg káros támogatásokat illeti: jelenleg a legnagyobb környezetterhelő 
ágazatok (energiaszektor, mezőgazdaság, közlekedés) kapják a legtöbb támogatást; egyre 
kevésbé közvetlen költségvetési, és egyre inkább más, rejtett formákban. (Ide tartozik az 
okozott környezeti károk externalizálása, azaz másokra áthárítása, meg nem fizetése is.) 
 
 

A környezetvédelmi intézkedések munkahelyteremtő potenciálja 
 
Rana Foroohar, a Newsweek szemleírója érdekes véleményt fejt ki a zöld gazdaság 
munkahelyteremtő potenciáljáról. Szerinte a megújuló energiák előállítása révén nem 
keletkezik több munkahely; nagyjából ugyanannyi el is vész a fosszilis energiatermelés 
csökkentése révén. A munkahelyteremtő képesség azokban az új piaci lehetőségekben 
jelentkezik, melyeket az energia-megtakarítás és az energia-hatékonyság szolgáltat.  
 
A tiszta energiák termelésének munkaerő-igénye az új iparágakéhoz és szolgáltatásokéhoz 
hasonlatosan alacsony. Az ebben az ágazatban dolgozók részaránya Amerikában csak 0,6%-ot 
tesz ki, a költségvetési támogatások és adókedvezmények számtalan formája ellenére, és az 
elemzők nem is várnak bővülést e téren. 
 
Példának a mikroprocesszorok gyártását hozza fel. Maga az iparág (az Intel és más chip-
gyártó cégek) az amerikai munkaerőnek csak a 0,4%-át foglalkoztatja. De az a technikai 
forradalom, amelyet a félvezetők gyártása elindított, a termelés és a foglalkoztatás hatalmas 
fellendülését hozta. A McKinsey jelentése szerint (melyre Foroohar hivatkozik) nem egy 
különálló zöld gazdasági szektor kiépítésére, hanem az egész gazdaság zöldítésére kell 
törekedni. A mikroprocesszorok analógiájára a zöld gazdaság is elsősorban az energia-
takarékosság és az energia-hatékonyság kényszerítő erejével fogja az új munkahelyeket 
teremteni: az épületek hőszigetelésének javításában, a kevesebb üzemanyagot fogyasztó 
járművek előállításában, és általában mindazon gépek, berendezések gyártásában és 
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technológiák tökéletesítésében, melyek energiát használnak fel – tehát az élet és a gazdaság 
minden területén.28 
 
Nem elhanyagolható ezen általános „zöldítésnek” a másodlagos hatása sem, mely az energia-
hatékonyság fokozása miatt felszabaduló megtakarítások vásárlóerejében rejlik. 
 
 

Összegzés 
 
Ahogy a pénzügyi válság világválsággá terebélyesedett, hamar megjelent a gondolat, hogy 
össze kell kapcsolni a klímaválságot a gazdasági válsággal, zöld mentőövet kell dobni a 
gazdaságnak. A gazdaságtörténet azt mutatja (részben összefüggésben a Kondratyev-
ciklusokkal), hogy a jelentősebb válságokból új gazdasági szerkezettel, alapvető technológiai 
változásokkal lehetett csak kijutni. Korunkban ezt a szerepet a zöld energiák forradalma 
töltheti be. Ban Ki Mun ENSz főtitkár már 2008 végén Zöld New Deal-ről beszélt, s a nyugati 
világ minden fontos vezetője felsorakozott mögé, elfogadta e gondolat fontosságát. 
 
Az eddigi válságkezelő és konjunktúra-élénkítő programok azonban ebből a szempontból 
kiábrándítóak: csak kis százalékban szolgálják a zöld kiútkeresést, az energetikai és 
technológiai megújulást. Ez nyilván összefügg azzal, hogy a válság hatására – különösen a 
2009-es év első felében – jelentősen csökkent a kőolaj ára, s a megújuló energiák így nem 
versenyképesek. (Általában a 70 dolláros kőolaj-árnál kezd gazdaságossá válni a megújuló 
energiákba történő befektetés – természetesen igen nagy eltérésekkel az egyes megújulók 
tekintetében.) Mindazonáltal, mint ahogy a mikroprocesszorok sem a gyártásuk révén 
növelték a foglalkoztatottságot, hanem az általuk indukált fejlesztési és termelési lehetőségek 
beláthatatlanul széles körének a megteremtésével, ugyanígy a zöld gazdaság sem elsősorban a 
megújuló energiák termelése révén fog létrehozni új munkahelyeket, hanem az energia-
megtakarítás és az energia-hatékonyság fokozódó kényszere révén. Ehhez a kényszerhez 
természetesen nem elég a jövő tendenciáinak érzékelése és szükségleteinek belátása; a 
kormányoknak ki is kell kényszeríteni (adókkal, szabályozókkal, támogatásokkal) az energia-
megtakarítást és az energia-hatékonyságot. 
 
Környezetgazdászok nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy ha majd tetőzik a keynesista 
gazdaságélénkítés (pénz pumpálása a gazdaságba mind költségvetési támogatások 
formájában, mind alacsony hitelkamatok révén), és a költségvetési hiányok kritikus méreteket 
öltenek, a kormányok kénytelenek lesznek adóemeléssel kezelni a helyzetet, és a 
környezetvédelmi adók fontos szerepet tölthetnek be ebben a kritikus helyzetben. A legújabb 
fejlemények ismeretében azonban nem ez történik: Németország után Anglia is hatalmas 
megszorító csomagokat vezet be. Ez elkeserítő: az uralkodó elitek még mindig nem tartják 
elsőrendű fontosságúnak a környezet védelmét, és döntéseiket a meghatározó üzleti lobbik és 
a fogyasztói társadalom értékrendje szerint hozzák. Amint az eddigi gyakorlati tapasztalatok 
mutatják, ezek a döntések egyúttal az elavult gazdasági szerkezet bebetonozásához járulnak 
hozzá, elszalasztva azt a hatalmas lehetőséget, amelyet a zöld gazdaság tudna biztosítani a 
versenyképesség javítása és a foglalkoztatottság növekedése terén. 
 
 
 
                                                 
28 Newsweek, 2010. március 29. és április 5. 
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