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„Nagyon lényeges, hogy a koppenhágai egyezmény egyéni 
kibocsátáscsökkenési célokat határozzon meg az iparosodott 
országoknak” – jelentette ki Ivo de Boer, az ENSZ Éghajlatváltozási 
Titkárságának vezetője. (Forrás: Reuters, 2009. október 28.) De 
hogyan érhető ez el? 

A szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére a piaci 
eszközök a leghatékonyabbak. Ezek a piaci folyamatokat 
kihasználva hoznak létre hatásos és költséghatékony megoldásokat, 
és olyan előnyökkel is járnak, mint a GDP növekedése, a 
munkahelyteremtés és a javuló innováció. Továbbá számottevő 
adóbevételt is jelenthetnek. 

Mellékelek egy rövid összefoglalót a piaci eszközök használatáról 
a környezetvédelemben világszerte, valamint az Európa legnevesebb 
kutatóintézetei által végzett legfrissebb kutatások eredményeiről a témával kapcsolatban. 

Szintén mellékelem azt az állásfoglalást, amelyet a Környezetvédelmi Adózásról szóló 8. 
Világkonferencia fogadott el a piaci eszközök alkalmazásáról az éghajlatváltozás legfenyegetőbb 
következményeinek megelőzése érdekében. 

Kérem, hogy a koppenhágai éghajlatvédelmi csúcskonferencián képviselje azt az álláspontot, 
hogy az üvegházhatású gázok csökkentésére a lehető legszigorúbb célokat határozzák meg, 
továbbá, hogy ezeket a célokat elsősorban a piaci eszközök alkalmazásával érjék el. 

További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésére. 
 

Üdvözlettel: 
 

Lukács András 
az Európai Zöld Költségvetés Irányító Bizottságának tagja 

a Levegő Munkacsoport elnöke 
 
Mellékletek: 

− Tények a környezetvédelem piaci eszközeiről (magyar és angol nyelven) 
− A környezetvédelmi adózásról szóló 8. Világkonferencia állásfoglalása: az 

éghajlatvédelemnek szüksége van a piaci eszközök erejére (angol nyelven) 
 
Másolatban kapja: Oszkó Péter pénzügyminiszter 
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Tények a környezetvédelmet szolgáló piaci eszközökről: 
a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése munkahelyteremtés  

és növekedés egyben 
 
Egy határozott, időben megtett cselekvés az éghajlatváltozás ellen lényegesen többet ér, mint 
amennyibe kerül. A Stern Jelentés előrejelzése szerint a világ GDP-je 5-20 százalékkal csökkenhet, ha 
nem lépünk a klímaváltozás mérséklése érdekében.1 A környezetvédelmi céllal használt piaci eszközök 
megbízhatóak, hatásosan és hatékonyan működnek. Rugalmasságuk révén – ami befolyásolja az árat, 
abszolút mennyiséget határoz meg vagy a kibocsátás egységére jutó mennyiséget – nagy mértékben 
csökkentik a kibocsátási célok elérésének költségét. Ezen eszközök alkalmazása olyan további 
hasznokkal jár, mint például a GDP növekedése, a munkanélküliség csökkenése, az innováció 
ösztönzése, és biztosítja az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való legolcsóbb átállást.  
 
A piaci eszközök használata képes kiegyenlíteni a költségvetési hiányokat, mialatt 
ösztönzi az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való áttérést. 

Az Európai Zöld Költségvetés Projekt kutatásából kitűnik, hogy a Németországban és az Európai 
Unióban általában a pénzügyi válság során használt ösztönző csomagok nem bizonyultak hatásosnak 
a fenntartható fejlődés és az alacsony szénkibocsátású gazdaságba való áttérés ösztönzése 
szempontjából. A környezetvédelem piaci eszközei viszont képesek a fenntarthatóság igényét is 
kielégíteni és jelentős csökkenést elérni a szennyezés kibocsátásban, mialatt kiegyenlítik a 
költségvetési hiányokat, előmozdítják az innovációt, és munkahelyeket teremtenek az újonnan 
megjelenő széntakarékos iparágakban. Ez az úgynevezett Zöld New Deal megközelítés már 
széles körben elterjedt a vezető közgazdászok körében és alapja az ENSZ Környezetvédelmi 
Programja (UNEP) Zöld Gazdaság Kezdeményezésének2 és a Zöld New Deal Csoport3  
munkájának is. 

 
A kutatások bebizonyították, hogy az piaci eszközök hatásai egyaránt kedvezőek a 
gazdasági növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatottság szempontjából. 
• A PetrE projekt4 (termelékenység, környezetvédelmi adóreform és a fenntartható fejlődés az EU27 

országaiban) a széndioxid-kibocsátás egy meghatározott csökkentéséhez szükséges adó mértékét 
vizsgálta. A modellezés azt mutatta, hogy magas széndioxid-ár szükséges ahhoz, hogy az EU 
csökkentési célja elérhető legyen, azonban ennek gazdaságilag kedvező hatása lenne: a GDP-t 
0,2-0,8 százalékkal növelné, GDP-hez viszonyítva az adóbevételek 1,8-6,2 százalékát adná és a 
foglalkoztatottságot 1,1 -2,7 százalékkal emelné.  

• A Brit Zöld Költségvetési Bizottság is úgy találta, hogy a zöld adók széleskörű bevezetése lehetővé 
                                                 
1  The Stern Review (2006): http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm 
2  Ld. http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=548&articleid=5957&l=en 
3  Ld. http://www.greennewdealgroup.org/.  
4   Ld. http://www.petre.org.uk/  
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teszi az üvegházhatású gázok 2020-ra tervezett kibocsátás-csökkenésének elérését. Az így keletkező 
olcsóbb munkaerő hatására 2020-ra 455 000 új állás keletkezne, és mindez a gazdasági növekedést 
alig érintené. 

• A COMETR projekt5 (a környezetvédelmi adóreform hatása a versenyképességre) a 
környezetvédelmi adózásnak a versenyképességre és növekedésre gyakorolt hatását vizsgálta. 
Azokban az országokban, ahol bevezették ezt az adóreformot, a széndioxid-kibocsátás átlagosan 3-4 
százalékkal csökkent. A vizsgált hét országból ötben a GDP 0,5 százalékos növekedése tisztán a 
környezetvédelmi adóreformnak volt köszönhető. Az energiaadó ösztönözte az 
energiatakarékosságot, új termékek kifejlesztését és olyan innovációs folyamatokat indított el, ami 
előmozdította a versenyképességet. 6 

• A GRACE projekt7 (általános költség kutatása és költségbecslés) rámutatott, hogy jelentős javulás 
érhető el a társadalmi jólét szempontjából Európa legtöbb államában a közlekedés külső 
költségeinek érvényesítésével az árakban, amennyiben az így keletkező többlet adóbevételeket az 
élőmunka terheinek csökkentésére használják fel. 

• „Az éghajlatváltozás és foglalkoztatás – Az éghajlatváltozás és a széndioxid-kibocsátás 
csökkentésére irányuló intézkedések hatása az EU-25-öknél 2030-ig” című, az Európai 
Szakszervezeti Szövetség (ETUC), a spanyol Munka, Környezet és Egészség Szakszervezeti Intézet 
(ISTAS), a Társadalmi Fejlesztési Ügynökség (SDA), a Syndex és a Wuppertal Intézet által közösen 
végzett kutatás8 megállapította, hogy a piaci eszközök alkalmazásával a klímaváltozás elleni 
küzdelemben több állás fog létrejönni az energiahatékony tevékenységekben, mint amennyi elvész 
az energiaigényes ágazatokban. 

A piaci eszközök a környezetvédelemben világszerte bebizonyították előnyüket 
• Az Európai Unió határozottan támogatja a piaci eszközök használatát környezetvédelemben a 

közösség és a tagországok szintjén is. Ennek világos példája az EU emisszió-kereskedelmi rendszere 
és az energiaadóról szóló irányelve. Többek között a piaci eszközök minél gyakoribb használatát 
támogatja az Európai Unió 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja (6EAP) és az EU 
Fenntartható Fejlődés Stratégiája is. 

• Svédországban a széndioxid megadóztatásának köszönhetően a széndioxid-kibocsátás 1990 és 
2007 között 9 százalékkal csökkent, mialatt 48 százalékos gazdasági növekedést értek el, 
bebizonyítva ezzel azt, hogy a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése mellett is 
elérhető jelentős gazdasági növekedés. Ha a széndioxid-kibocsátás adóterhe az 1999-es szinten 
maradt volna, mára a kibocsátás 20 százalékkal lenne nagyobb.  

• Németországban a környezetvédelmi adóreform – az energiaadó bevezetése, többek között a 
villamos energiára és a közlekedési célú üzemanyagokra – 2 százalékos csökkenést 
eredményezett 1999 és 2003 között a teljes széndioxid-kibocsátásban, mialatt 250 000 új 
munkahely keletkezett a megújuló energiával és az energiahatékonysággal foglalkozó 
iparágakban. A közlekedés üzemanyag-fogyasztása 17 százalékkal esett vissza 2008 végére az 
1999-es szinthez képest, és a tömegközlekedést használók száma évenként 3-5 százalékkal nőtt 1999 
és 2008 között. 9 

                                                 
5  Ld. http://www2.dmu.dk/cometr/  
6  Ez a kedvező hatás az ún. Porter-hatás. 
7  Ld. http://www.grace-eu.org/  
8 Ld. http://www.tradeunionpress.eu/Web/EN/Activities/Environment/Studyclimatechange/rapport.pdf 
9  A részletek itt találhatók: http://www.foes.de/themen/oekologische-steuerreform/.  
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• Az Egyesült Királyságban az éghajlatváltozási adó kiemelkedő kibocsátás-csökkenést 
eredményezett az iparban. A második szakaszban, 2004-ben a széndioxid-kibocsátás 14,4 millió 
tonnával csökkent, és ezáltal az összes ágazat fele elérte a csökkentési céltervet. 

• Dániában a kénszennyezés megadóztatása 84 százalékos csökkenést eredményezett a 
kénkibocsátásban 1995 és 2004 között. Jelenleg Dániában a legalacsonyabb az egységnyi GDP-re 
jutó kéndioxid-kibocsátás az OECD-országokban. 

• Nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ Éghajlatváltozási Titkársága, az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja (UNEP), az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) és a Világbank, a Világkereskedelmi Szervezet, a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD), valamint közleményeiben a G7 és a G20 mind támogatja a 
piaci eszközök alkalmazását az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. 

• Több mint 40 ország, köztük Brazília, Kanada, Ausztrália, Ciprus, Izrael, Portugália, a Koreai 
Köztársaság, Szingapúr, Dél-Afrika, Svájc és az USA néhány állama is bevezette a megújuló 
forrásból származó áram termelésének ártámogatását. 

• Az USA különböző államaiban és Kanadában is piaci eszközök működnek beleértve az energiaadót 
és az üvegházhatású gázok kibocsátási jogával való kereskedelmet. 

• Az Egyesült Államokban az ózont lebontó vegyszerek termelését és felhasználását ezek 
megadóztatásával szabályozzák. A freon vegyületek (CFC) esetében 1989-ben vezettek be adót 
vámmal együtt, amivel biztosítani lehetett azt is, hogy az importőr ne tudja kihasználni a belföldi 
adóztatásból származó előnyét. A CFC fogyasztása (CFC-11 egyenértékben kifejezve) az 1989. évi 
318 000 tonnáról 1990-ben 200 000 tonnára esett vissza az adó hatására. Az adóbevételből az első 
5 évben 2,9 milliárd dollár gyűlt össze, és az adó bevezetése más intézkedésekkel együtt a CFC 
gázok használatának jelentős csökkenését eredményezte. 

• Dél-Amerikában széles körben alkalmazzák a környezetvédelemben a piaci eszközöket az 
energiafelhasználás, a hulladéktermelés és a vízhasználat esetében, továbbá a megújuló forrásból 
származó villamos energia támogatásával és a környezeti szolgáltatások használatára kivetett díjjal. 

• Ázsiában a zöld növekedés volt a központi témája az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni 
Gazdasági és Szociális Bizottságának. 

• Japán megadóztatja a közlekedési üzemanyagot, beleértve a kerozint, a szén és az áram használatát. 
A „legeredményesebb vállalat” program széleskörű hatékonyságjavulást eredményezett több mint 20 
termékkategóriában. A javulás mértéke majdnem minden kategóriában jelentősen túlszárnyalta az 
előzetes elvárásokat. 

• Kínában a piaci eszközöket a környezetvédelemben már széles körben alkalmazzák, különösen a 
természeti erőforrások, az üzemanyag és a közlekedés fogyasztásának megadóztatására. 
Környezetszennyezési, vízhasználati, és széndioxid-kibocsátási adó bevezetése szerepel a 2011-es 
5 éves tervben. 

• Energiahasználati adókat és díjakat vezettek be, vagy bevezetésük folyamatban van Sri Lankán, 
Thaiföldön, Vietnámban és Indonéziában.  

• Sok afrikai országnak is kedvező tapasztalatai vannak a piaci eszközök alkalmazásával 
kapcsolatban. A Dél-Afrikai Köztársaság például megadóztatja a közlekedési üzemanyagot, 
(beleértve a légi közlekedést is), az energiahasználatot, a vízfogyasztást és a szennyvíz keletkezését. 
Kenya és Tanzánia fogyasztási adót rótt ki a kőolaj-termékekre és a műanyag szatyrokra. 
Ugandában a halászat megadóztatása révén lehetőség nyílt fenntartható halászati gyakorlat 
kialakítására. 

 
A Levegő Munkacsoport megbízásából angolból fordította: Lencsés Adrienn, 2009. november 
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FACTSHEET ON MARKET-BASED INSTRUMENTS:  
EMISSIONS REDUCTIONS COUPLED WITH JOB CREATION AND GROWTH 

The benefits of strong timely action on climate change significantly outweigh the costs. The Stern 
Review predicts that climate change could lead to cuts in global GDP of between 5% and 20% if 
action is not taken to limit its effects.1 Market-Based Instruments (MBI) for environmental policy 
are a tried and tested policy tool to meet reduction targets efficiently and effectively. The flexibility of 
MBI – which influence prices, set absolute quantities, or quantities per unit of output – can 
substantially reduce the costs of achieving policy objectives. MBI are associated with benefits such 
as gains in GDP growth, increased employment, and incentives for innovation. MBI will ensure that 
the transition to a low-carbon economy is achieved at the lowest cost. 

MBI CAN RAISE REVENUE FOR BUDGET DEFICITS WHILE INCENTIVISING THE SHIFT TO A LOW-
CARBON ECONOMY 

• Green Budget Europe research has revealed that stimulus packages in Germany and the 
European Union did not set the correct signals for sustainable development or incentivise a 
shift to a low-carbon economy. However, MBI can fulfil sustainability criteria and achieve 
significant emissions reductions while raising revenues to meet budget deficits, stimulating 
innovation and creating jobs in new low-carbon industries. Indeed, calls for a so-called Green 
New Deal have been widespread including UNEP’s Green Economy Initiative2, the Green New 
Deal Group3 and many leading economists. 

RESEARCH ON MBI HAS REVEALED POSITIVE IMPACTS ON ECONOMIC GROWTH, 
COMPETITIVENESS AND EMPLOYMENT 

• The petrE project4 – Productivity and environmental tax reform and sustainable growth in the 
EU-27 – modelled the impact of a tax on carbon required to achieve specified CO2 emissions 
reduction targets. Modelling indicated that while a high carbon price is required to meet EU 
reduction targets, this has a positive impact on growth of between 0.2-0.8% of GDP, generates 
revenues of 1.8-6.2% of GDP, and results in an increase in employment of between 1.1% and as 
much as 2.7%. 

• Simiarly, the UK Green Fiscal Commission found that a broad-based green tax shift could 
enable the UK to meet its greenhouse gas emissions reductions targets for 2020. The resulting 
reduced cost of labour would create about 455,000 extra jobs by 2020, while economic growth 
would hardly be effected.  

                                                 
1  The Stern Review (2006), online at: http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm. 
2  For more information see: 

http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=548&articleid=5957&l=en.  
3  The Green New Deal Group’s homepage is at: http://www.greennewdealgroup.org/.  
4   For more information, please see: http://www.petre.org.uk/ 
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• The COMETR project – Competitiveness Effects of Environmental Tax Reforms (ETR) – 
investigated and modelled ex post the impacts of environmental taxation on competitiveness 
and growth.5 In those countries that had implemented a revenue neutral ETR, CO2 emissions 
were reduced by an average of 3-4%. For five of the seven countries in the study, modelling 
revealed GDP growth of 0.5% due purely to the ETR. There was evidence of a moderately 
positive impact of energy taxes on economic performance consistent with the energy tax 
pressure having stimulated energy savings and innovative product and process developments 
that improve competitiveness.6  

• The GRACE project – (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation) – 
showed that substantial improvements in public welfare can be achieved in most European 
countries by internalising the external costs of transport, and by using the revenues thus gained 
for reducing taxes on human labour.7  

• The study “Climate Change and Employment – Impact on employment of climate change and 
CO2 emission reduction measures in the EU-25 to 2030” by the European Trade Union 
Confederation (ETUC), Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Social 
Development Agency (SDA), Syndex, and Wuppertal Institute showed that by using MBI for 
combatting climate change, more jobs will be created in energy efficient industries than the jobs 
lost in energy-intensive sectors.8  

MBI HAVE BEEN TRIED AND TESTED ALL OVER THE WORLD 

• The European Union strongly supports the use of MBI both at EU level and in individual 
Member States. Clear examples of such support are the EU Emissions Trading Scheme and 
the Energy Taxation Directive. More intensive use of MBI is advocated among others in the 
Sixth Environmental Action Programme (6EAP) and in the EU Sustainable Development 
Strategy. 

• In Sweden, due to a CO2 tax CO2 emissions were reduced by 9% between 1990 and 2007 while 
economic growth amounted to 48% in the same period, proving that emissions reductions can be 
achieved together with reasonable rates of growth. Had CO2 taxes remained at 1990 levels, it is 
estimated that emissions today would be 20% higher. 

• In Germany, the ecological tax reform – a tax on energy, including electricity and transport 
fuels – resulted in a 2-3% reduction of overall CO2 emissions between 1999-2003, while 250,000 
jobs were created in the energy efficiency and renewable energy industry. Transport fuel 
consumption fell by 17% by the end of 2008 in comparison with the 1999 level. Public 
transport passengers increased by 3-5% per annum between 1999 and 2008.9 

• In the UK, the Climate Change Levy and Agreements have resulted in significant emissions 
reductions from industry. In the second examination period in 2004, CO2emissions reductions 
of 14.4 million tonnes were achieved and half of all sectors met their reduction targets outright. 

                                                 
5  For more information, please see: http://www2.dmu.dk/cometr/  
6  This type of positive impact is consistent with the so-called ‘Porter effect’. 
7  For more information, please see: http://www.grace-eu.org/  
8  For more information, please see:  

http://www.tradeunionpress.eu/Web/EN/Activities/Environment/Studyclimatechange/rapport.pdf 
9  For details see: http://www.foes.de/themen/oekologische-steuerreform/.  



Green Budget Europe Factsheet on Market-Based Instruments Page 3 

 

 

GREEN BUDGET EUROPE, a project of  
GREEN BUDGET GERMANY (GBG) • FORUM ÖKOLOGISCH-SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT e.V. (FÖS) 

 

• In Denmark, the sulphur tax resulted in 84% reductions in sulphur emissions between 1995 to 
2004. Denmark now has the lowest SO2-intensity per unit of GDP in the OECD area. 

• International bodies, including the UN Climate Change Secretariat, UNEP and UNDP; the IMF 
and the World Bank; the World Trade Organisation; the OECD; and communications of the G7 
and the G20 all support the use of MBI to achieve GHG reductions. 

• Over 40 countries, including Brazil, Canada, Australia, Cyprus, Israel, Portugal, the Republic of 
Korea, Singapore, South Africa, Switzerland and some US States have implemented feed-in 
tariffs for renewable electricity generation. 

• In various states in the USA and Canada, MBI for environmental policy have been introduced, 
including energy taxes and forms of greenhouse gas emission trading schemes.  

• In the USA, a tax on ozone-depleting chemicals to control the production and consumption of 
ODCs, such as chlorofluorocarbons (CFCs), was implemented in 1989, including border tax 
adjustments to ensure that importers did not benefit at the expense of domestic producers. 
CFC consumption (expressed in CFC-11 equivalents) fell from 318,000 metric tons in 1989 to 
200,000 metric tons in 1990, the year the tax was introduced. The tax raised USD2.9 billion in 
its first five years and, alongside other policies, resulted in massive reductions in CFC use. 

• In South America, MBI have also been widely implemented, including energy taxation, waste 
and water charging, Feed-in Tariffs, and Payment for Environmental Services (PES). 

• In Asia, Green growth has been the focus of the United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) for some time.  

• Japan has environmental taxes on transport fuels, including kerosene, coal and electricity. Its 
successful ‘top runner’ programme has resulted in widespread efficiency improvements in 
more than 20 product categories. For almost all categories, efficiency results have 
significantly exceeded expectations. 

• In China, MBI have been widely implemented, particularly resource taxes, consumption taxes 
related to fuel and transport use, and pollution and water charges and a carbon tax will be 
introduced in the 2011 five year plan.  

• In Sri Lanka, Thailand, Viet Nam and Indonesia, energy taxes and tariffs have been 
implemented or are in the pipeline. 

• Many countries of Africa also have positive experiences with MBI. E.g. South Africa has 
implemented taxes on transport fuels (including aviation fuel), energy, water consumption and 
waste water. Kenya and Tanzania have introduced excise duties on petroleum products and 
plastic bag levies. The Fisheries User Levy in Uganda funds sustainable fisheries management 
practices.  
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CLIMATE PROTECTION NEEDS THE POWER OF MARKET INSTRUMENTS 

Resolution presented by Green Budget Germany  to GCET 2007 (Eighth Global Conference on 
Environmental Taxation, 18th to 20th October 2007 in Munich/Germany) 

1. Combating climate change is one of the major challenges faced by mankind. Urgent and concerted ac-
tion is needed, to which all of us can and should contribute. Climate protection has gained great mo-
mentum through the ambitious goals that have been set by some countries and regions and are being 
discussed by many others. Climate protection is probably the most important part of a global agenda 
for the environment, but it is certainly not the only one. 

• We welcome all efforts to set ambitious targets for individual countries, groups of countries, or even 
the entire planet. There will be no forceful joint effort without jointly agreed targets. 

• We also welcome climate protection being recognized as a top priority. Nevertheless, other environ-
mental problems such as resource depletion, deforestation, waste, water scarcity and pollution, 
droughts and floods, desertification, air pollution and health impacts also demand bold solutions gi-
ven an increasing global population with its basic needs, and ever increasing levels of comfort. 
Though many environmental improvements have been achieved in the past (for instance, the global 
agreement on ozone depletion), many challenges persist and are even growing – hence increasing the 
need for both innovative and effective approaches, and for strong instruments.  

• It is the poorest countries and the poorest people who rely most heavily on environmental resources, 
and are therefore most affected by their degradation. Therefore, environmental protection is closely 
related to poverty reduction, one of the major objectives of international development cooperation as 
expressed in the internationally agreed Millennium Development Goals.  

2. The scope of the entire global environmental challenge is so immense that only by combining all 
existing instruments can we safeguard our diminishing chance of achieving a sustainable future 
without incurring enormous losses and costs. In particular, we will need to expand the use of market-
based instruments (MBI) that have proven to be particularly powerful and efficient. They have the po-
tential to contribute to both global objectives – improving the environment AND reducing poverty. 
MBI exist in many forms, the two most powerful being environmental taxation and emission 
trading.   

• Energy efficiency, innovative technology, the switch from fossil to renewable energies, and 
changes in infrastructure and lifestyle are the essential keys to mastering climate change as well 
as enhancing energy security. But governments need to promote these key levers actively, they do not 
advance fast enough if we leave them only to market dynamics. 

• Regulation – for a long time the backbone of environmental policy in many countries, as indeed it 
still is in some – has contributed to important environmental improvements. There is still much poten-
tial for intelligent regulation, for instance through ambitious efficiency standards, or banning the use 
of harmful substances. In addition, policies like information provision, eco-labeling, consumer cam-
paigns, environmental management, or environmental agreements have also contributed to positive 
developments. Many of these tools could and should be expanded further (for instance, the Top 
Runner approach initially developed in Japan).  

• However, unsustainable consumption and production patterns persist and when it comes global is-
sues, fundamental economic and structural changes, and to non-point sources of pollution, the use of 
regulatory instruments alone seems limited, whereas regulation and MBIs acting as complementary 
policy tools have the potential to have a far greater global impact at lesser cost to the economy. 
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• Many environmental problems can be traced back to a failure of markets to adequately reflect scarci-
ties and external damages in market prices. As long as these failures are not corrected, we will always 
have to fight against market gravity. Instead of polluters, society will pay, as long as prices are far 
from telling the ecological truth and do not reflect the costs of external effects. 

• Over the last two decades, market-based instruments (MBI) have been increasingly implemented as 
they offer potential advantages like static and dynamic efficiency, and represent least-cost solutions 
which trigger and stimulate innovation. Furthermore, in many cases revenues can be raised and addi-
tional jobs created. By shifting the tax burden away from labour and onto natural resources, environ-
mental taxes may also provide governments with a new source of revenue in the face of aging popula-
tions. MBI have made sustainable growth possible and even profitable for an economy. 

• Up until today, the potential benefits of MBI have not been exploited to the fullest extent possible, 
not even in the countries using them most. In some countries, they have not even been tested seri-
ously. 

To sum up, we need both: using and correcting the power of the invisible hand by MBI, and the 
visible hand of government in the form of regulatory instruments. 

3. Like the entire series of GCET conferences, GCET 2007 bore witness to the enormous wealth of ex-
perience from all over the world in the use of MBI and their many positive effects. A broad range and 
variety of MBIs, both actually applied or developed in theory, were demonstrated and debated in 
speeches and papers. A main focus was environmental taxes, often the core element of an Ecological 
Tax Reform (ETR) or a wider Environmental Fiscal Reform (EFR), often also in combination with the 
reduction of environmentally harmful subsidies (EHS). Other important topics were emission trad-
ing systems (ETS) and beneficial subsidies for renewables. 

4. Based on the combined knowledge and expertise of over 100 speakers and over 300 delegates from 50 
countries, the undersigned participants of GCET 2007 call on the outgoing and the incoming G8 
Presidency, together with the countries of the Outreach-dialogue, to contribute to an agreement 
on an efficient and consistent emission trading system as a post-2012-regime under the UN. 

• As soon as possible, in force from 2013 at the latest, all major emitter countries should provide for a 
targeted carbon pricing scheme. Further action should be based on the UNFCCC principle of com-
mon but differentiated responsibilities and capabilities and on the list of commitments as contained 
under Article 4 of the UNFCCC. We also need agreed targets for efficiency and REE. 

• We also call for more use of MBI on the national level. GCET 2007 has given ample evidence that 
without the potential of MBI to trigger innovation and efficiency throughout the economy, successful 
climate protection will be hardly feasible. 

• We know from experience that the implementation of MBI must be accompanied by stakeholder con-
sultation and careful communication to ensure that the benefits for individuals and society are clear to 
every citizen. Potential disadvantages of MBI should be avoided by skillful policy design or compen-
sated by intelligent social or competitive policy. 

5. We invite not only scholars and researchers, but also business people, politicians and international in-
stitutions like the UN or the Group of 8 and other important participants of the global climate debate to 
use our conferences as a natural forum for an international dialogue on the experience gained and the 
progress made through the implementation of MBI. 

• We invite global leaders to present their work and progress at future GCET conferences. The next 
conference will be in Singapore (Nov. 2008), and deal with “The Environmental Impacts of Megaci-
ties”. 

• GCET 2009 will take place in Lisbon, Portugal, on “Water Management and Climate Change”. 

Under the present challenges, a conference of academics, NGOs, business leaders and politicians 
should be a forum rather for implementation than for sheer contemplation. It must be more than a 
place for abstract debate.  


