
A jó környezetvédelmi szabályozás 
kedvezően hat a versenyképességre 

 
 
 
 
„A jó környezetvédelmi szabályozás Európában elősegíti a tiszta, versenyképes gazdaság 
és az egészségesebb lakó- és munkahelyek megteremtését.” Ezzel a mondattal kezdődik 
és zárul az Európai Környezetvédelmi Vezetők Hálózatának  tanulmánya, mintegy 
keretet adva a felsorakoztatott példáknak, amelyek bizonyítják: a jó környezeti 
vállalatirányítás és szabályozás a közhiedelmekkel ellentétben nem gátolja a 
versenyképességet és a gazdasági fejlődést. Éppen ellenkezőleg: fellendíti az innovációt, 
és felhívja a vállalatok figyelmét a hatékonytalan erőforrás-felhasználásra, valamint a 
környezetkímélő termékek, illetve technológiák adta új lehetőségekre. 
 
 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség keretében, 29 nemzeti környezetvédelmi 
hivatal közreműködésével készült tanulmány* szerint a jó környezetvédelmi szabályozás a 
hatékonyan működő, sikeres gazdaság nélkülözhetetlen tartozéka. A szabályozatlan piacok 
viszont kaotikusak, méltánytalanok és nem biztosítanak megbízható termékeket, valamint 
tiszta lakó- és munkahelyet az embereknek. Ennek ellenére a környezetvédelmi 
szabályozásról sokan azt feltételezik, hogy csak további terheket ró a vállalatokra, illetve 
hatékonytalan működést és a versenyképesség csökkenését eredményezi. Egy ésszerűtlen 
környezetvédelmi szabályozás valóban káros lehet, de megfelelő szabályozással, amely 
egyesíti a környezetpolitika eszközeit (beleértve a gazdasági eszközöket, mint az 
emissziókereskedelem, kockázatelemzés, illetve a vállalatokkal és egyéb érdekeltekkel való 
együttműködést), össze lehet egyeztetni a környezetvédelmet és a gazdasági 
versenyképességet.  

A környezetvédelmi jogszabályokat (a természetvédelemre vonatkozókat is) összefogó és 
harmonizáló úgynevezett környezetvédelmi törvénykönyvvel rendelkező országokban, 
úgymint Németországban, Olaszországban és Svédországban kimutatták, hogy egy ilyen 
törvénykönyv világosabbá teszi a rendelkezéseket a lakosság és a vállalatok számára, ezáltal a 
végrehajtatásuk is leegyszerűsödik.  

Egy hatékony környezetvédelmi szabályozás társadalmi haszna a szennyezés és a hulladék 
csökkenése, valamint az életminőség javulása, de a vállalatok is jobban boldogulnak egy 
olyan jogkörnyezetben, ahol a határértékek világosak és számon kérhetőek, mint egy 
bizonytalan, szabályszegők okozta tisztességtelen versenyben.  

A jó környezetvédelmi szabályozás hozzájárulása a versenyképességhez című, 2005 
novemberében megjelent tanulmány 8 pontban foglalja össze ezeket a hasznokat, és kutatási 
eredményekkel támasztja alá állításait. 

 
 

1. A megfelelő környezetvédelmi szabályozás segít csökkenteni a vállalatok költségeit  
 

A szabályozás révén a vállalatok közvetlen haszonra tehetnek szert, mert például az 
energiahatékonyságra és a hulladékcsökkentésre vonatkozó rendelkezések betartásával 
költséget takaríthatnak meg, és piacképesebb terméket fejleszthetnek ki. Az Egyesült 
Királyságban 2003-ban végzett kutatás szerint: 



• A hulladékok mennyiségének lehető legkisebbre csökkentésével a gyártók majdnem 
4,4 milliárd eurót takaríthatnak meg az éves működési költségükből, ami a 2000. évi 
nyereség 7 százalékával egyenértékű. A megtakarítás 60 százaléka olyan 
anyagköltségből származik, amely anyagokat nem a végtermékhez használnak fel. 

• Az ipar 2,7 milliárd euróval csökkentheti költségét az energia hatékonyabb 
felhasználásával. 

• A hulladékcsökkenést célzó beruházások megtérülési ideje nem több mint 12 hónap. 
• Az agrárgazdaság 1,3 milliárd eurót nyerhet fejlettebb környezeti menedzsment 

eszközökkel. 
Az egyes vállalatokra is levetíthető ez a haszon. A Baxter International egészségügyi cég 

számításai szerint például évente több mint 50 millió eurót takarít meg az 1996-ban bevezetett 
csomagolás- és hulladékcsökkentés révén. A 3M technológiai cég 1975-ben kezdte a 
szennyezés-megelőzési programját, amellyel azóta több mint 740 millió euróval csökkentette 
költségeit.  

A kormány és az ipar között létrejött önkéntes megállapodások elősegítik az újabb 
környezetvédelmi eljárások elterjedését. Egy olasz petrolkémiai vállalat példáját hozza fel a 
tanulmány, amely számos minőségi előnyt kovácsolt, és környezeti költséget takarított meg 
azáltal, hogy kármentesítette szennyezett területét, valamint megelőzte, vagy csökkentette a 
folyamatban lévő, illetve várható jogi költségeit. Továbbá ellenőrző és felülvizsgáló rendszert 
is felépített a lakosság bevonásával. 
 
 
2. A szigorúbb környezeti határértékek és szabályok segítenek piacot teremteni a zöld 
termékek és a környezetvédelmi szolgáltatások számára 
 

A környezetet védő termékek és szolgáltatások világpiacának becsült értéke 425 milliárd 
euró, 2010-re pedig valószínűleg eléri az 565 milliárd eurót. Összehasonlításképpen, ez az 
érték körülbelül a gyógyszeriparéval azonos. Az Egyesült Királyságban a környezetkímélő 
termékek és szolgáltatások ipara már több mint 17 000 vállalatból áll 33 milliárd euró éves 
forgalommal. 

A Harvard Egyetem közreműködésével készült egyik tanulmány kimutatta, hogy a 
szigorúbb környezetvédelmi határértékekkel rendelkező országoknak több a piacvezető 
vállalatuk, és jobb a gazdasági teljesítményük. Ennek oka, hogy a szigorúbb határértékek 
innovációra ösztönzik mind a környezetvédelmi megoldásokat értékesítő vállalatokat, mind 
azok megvásárlóit. 
 
 
3. A hatékony környezetvédelmi szabályozás serkenti az innovációt 
 

Minden esetben fontos kérdés, hogyan reagálnak a vállalatok a szabályozásra. Különösen 
igaz ez a környezetvédelem terén, ahol az előírások célja gyakran a magatartás 
megváltoztatása. Az adatok világosan azt igazolják, hogy a környezetvédelmi rendeletek 
okozta vállalati költségek jelentősen csökkenthetők, vagy akár teljesen kiküszöbölhetők az 
innováció segítségével, ami ráadásul egyéb haszonnal is jár. Több tanulmány hangsúlyozza az 
előírások szükségességét, amely kimozdítja a vállalatokat a tétlenségből, felhívja a 
figyelmüket az erőforrások hatékonyabb felhasználására, a technológiai újításokban rejlő 
lehetőségekre, és egyáltalán a környezet védelmére. 

Bizonyított például, hogy a hulladékra vonatkozó rendeletek szigorítására innovációval 
válaszolnak a vállalatok. A terméket és a folyamatokat úgy változtatják, hogy kevesebb 
szemetet termeljenek, ezáltal költséget csökkentenek, és lehetőségük nyílik akár arra is, hogy 
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felárral értékesítsék a tökéletesített terméküket. Az éghajlatváltozási adóra hasonlóképpen az 
energiahatékonyságot növelő beruházásokkal reagálnak az érintettek, ami szintén lefarag a 
költségekből. 

A WWF 2003-ban készült jelentése szerint az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó 
irányelvének elfogadása várhatóan elősegíti a kockázatos és kevésbé fenntartható vegyszerek 
felváltását biztonságosabbakra, amelyek iránt egyébként is nagyobb a kereslet, így az újító 
vállalatok nemzetközi piacon is versenyképesebbekké válhatnak. 

Ahhoz, hogy a piacot jobban meggyőzzük az innovatív környezetbarát technológiák 
érdemeiről a jó szabályozást egyéb eszközökkel is támogatni kell, például teszteléssel, 
felülvizsgálattal, a környezetvédelmi szempontból káros támogatások megszűntetésével, 
illetve egyéb közgazdasági ösztönzőkkel. 
 
 
4. A jó környezetvédelmi szabályozás csökkenti a vállalati kockázatot, ezáltal növeli a 
befektetők és a biztosítók bizalmát a vállalat iránt 
 

A Brit Környezetvédelmi Ügynökség 2004-ben végzet kutatása 60 esettanulmányból 51-
ben talált egyenesen arányos kapcsolatot egy adott vállalat környezetvédelmi és pénzügyi 
teljesítménye között. Az olaj és gáz szektorban például három évet felölelve 12 százalékkal 
nagyobb pénzügyi eredményt ért el a környezet védelme tekintetében legkiemelkedőbb 
vállalat, mint a legrosszabb. Hasonlóképpen a környezetvédelmi szempontból legjobb 
villamosipari cég részvényei három évet tekintve 39 százalékkal múlták felül a legrosszabban 
teljesítő cég részvényeinek árfolyamát.  

A bankok és biztosítók jobban kedvelik a környezetvédelem terén jó teljesítményt nyújtó, 
illetve kisebb környezeti kockázatot magában hordozó vállalatokat, kedvezőbb feltételekkel 
nyújtanak nekik biztosítást és tőkét, mint a kevésbé jól teljesítőknek. Egy 2003. évi dán 
tanulmány igazolja, hogy a pénzintézetek egy vállalat értékelésénél figyelembe veszik annak 
környezeti kockázatmenedzsmentjét.  
 
 
5. Az eredményes környezetvédelmi szabályozás segíti a versenyelőnyhöz jutást és a 
versenypiac megteremtését 
 

A Világbank egyik 1994. évi tanulmánya megállapítja: „a közhiedelemmel ellentétben a 
szigorúbb környezetvédelmi határértékek az ipari országokban nem csökkentik a nemzetközi 
versenyképességet”. Azóta is számos gazdasági elemzés igazolja ezt az állítást.  

Egy ide vonatkozó 2004. évi EU-tanulmány szerint Európában a levegőtisztaság-védelmi 
szabályozás elenyésző hatással volt az ipar versenyképességére nemzetközi viszonylatban. A 
versenyképesség valójában leginkább a termék minőségével és a választékkal, az alapanyag 
minőségével, valamint az üzem piachoz képesti elhelyezkedésével, illetve a szállítási 
költségekkel függött össze. 

Egy jogszabály megalkotásakor mind a szabályozók, mind az ipar túlbecslik az előírások 
teljesítésének vállalati költségeit. Az amerikai Gazdaságpolitikai Intézet (EPI) megállapította, 
hogy ahol készültek előzetes becslések ezen költségeket illetően, a tényleges költségek 
minden esetben elmaradtak az előre jelzettől. Az EU vegyipara azzal érvelt például, hogy az 
ózont károsító vegyszerek beszüntetése túlzott költségeket ró a vállalatokra, és a kis cégek 
tönkre fognak menni. A Nemzetközi Vegyipari Titkárság (International Chemical Secretariat) 
azonban 2004-ben kimutatta, hogy a rendelkezés tényleges költsége elenyésző volt, a 
fogyasztókat nem érintette, így csekély mértékben hatott a versenyképességre. 
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Az Európai Bizottság illetékesei megvizsgálták az integrált szennyezés-megelőzésről és 
csökkentésről szóló irányelv (IPPC) versenyképességre gyakorolt hatását, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy a legjobb elérhető technológia (BAT) alkalmazása általában 
kedvezően hat a versenyképességre, mivel az ellenállás és a tétlenség helyett egy hatásos 
környezetpolitika mielőbbi bevezetésére sarkallja a vállalatokat. A szerzők fontosnak tartják 
megemlíteni, hogy a szabályozás hatásának vizsgálatánál gyakran figyelmen kívül hagyják a 
törvényi előírások hiányában fellépő önszabályozást, illetve a vállalatok alkalmazkodási 
módját az adott rendelkezéshez. Az önszabályozás sok területen általános, ugyanis a vállalat 
érdeke, hogy felelősen viselkedjen a társadalmi nyomásnak megfelelően. Az önkéntes 
megállapodás rendszere is annak tudatában működik, hogy a kívánt eredmény elmaradása 
esetén életbe lép a megfelelő rendelet. 
 
 
6. A jó környezetvédelmi szabályozás munkahelyeket teremt és tart fenn 

 
A környezetvédelmi szabályozás bizonyítottan semlegesen vagy kis mértékben kedvezően 

hat a munkaerőpiacra. Egyértelmű haszonélvezője a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, amely 2001-ben már több mint 2 millió embert foglalkoztatott teljes 
munkaidőben az EU15-ben. 

Svédország környezetvédelmi tevékenységét áttekintő OECD jelentés 2004-ben 
bizonyítja, hogy a szigorú környezetvédelmi szabályozással rendelkező ország 
környezetvédelmi ipara nagymértékben hozzájárult az alacsony munkanélküliséghez. A 
jelentés szerint a svéd környezetvédelmi ipar 1998-ban 6700 vállalkozásból állt 95000 embert 
foglalkoztatva (a munkaerőpiac 1,5 százaléka), többnyire hulladékgazdálkodással és 
természeti erőforrásokkal foglalkozó vállalatok. Az környezetvédelmi ipar forgalma a teljes 
svéd iparénak 4 százalékát tette ki (163 milliárd SEK). 

A szigorú határértékek fontosak a turizmusban és a szabadidő ágazatban is, mivel ezek 
sikere a vonzó környezeten alapszik. Ezt beleértve Angliában 2005-ben a természeti 
környezettel kapcsolatos gazdasági tevékenység 2,68 millió embert foglalkoztatott teljes 
munkaidőben. Wales-ben minden hatodik munkaerő munkája kötődik a környezethez, 
Skóciában pedig majdnem ugyanannyian foglalkoznak természeti értékekkel kapcsolatos 
tevékenységgel, mint biotechnológiával, telefonközponttal és elektronikával együttvéve. 

 
 
7. A megfelelő környezetvédelmi szabályozás javítja a munkaerő és az egész lakosság 
egészségi állapotát 
 

A környezetvédelmi előírások betartása okozta javuló környezetminőség lehetővé teszi, 
hogy az emberek egészségesebben hosszabb életet éljenek, ezáltal a gazdaság aktív 
szereplőivé váljanak. 

A megfelelő szabályozás hatására tőke szabadul fel (például nem kell egy túlburjánzott 
bürokráciát fenntartani), amelyet az életminőség, az egészség, az emberi fejlődési mutatók 
javítására lehet felhasználni. 

Az Egyesült Királyságban 1998-ban azt becsülték, hogy a levegőszennyezés rövidtávon 
24 000 ember korai halálát okozza évente, mivel rontja a tüdő- és szívbetegek állapotát, 
illetve fokozza az asztma kialakulását. A nemzeti levegőminőségi stratégia 2004. évi 
értékelése megállapította, hogy körülbelül 4225-tel csökkent a halálesetek száma az Egyesült 
Királyságban a szabályozás hatására, mivel kevesebb légszennyező anyag került kibocsátásra. 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség úgy véli ezek a számok alulbecslik a környezeti 
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tényezők hozzájárulását a megbetegedésekhez és elhalálozáshoz Európában, és további 
kutatást végeznek a szabályozás, illetve annak elmaradásának költségeiről és hasznairól. 

A 2002. évi Fenntartható Fejlődés Johannesburgi Csúcstalálkozóján sok EU-tagország 
aláírással kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ra a mérgező, rákkeltő vagy a 
hormonháztartást megzavaró vegyszerek felhasználása és előállítása olyan módon fog 
történni, hogy a lehető legkisebb kedvezőtlen hatása legyen az emberre és a környezetre. 

Az Európai Bizottság vegyi anyagok szabályozását szigorító irányelv-tervezete, a REACH 
jó alapot szolgáltat a vegyszerek egészségi hatásainak kezelésére. A bizottság számításai 
szerint az eredeti REACH tervezet a foglalkoztatottakat tekintve 54 milliárd euró 
egészségügyi hasznot hoz 30 év alatt. 

A fizikai munkaképtelenség és a gazdasági tevékenységből való kiesés gyakran a 
környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák eredménye, ami évente 12 milliárd 
euróba kerül az Egyesült Királyságnak. A felnőtt lakosság fizikai állapotának 10 százalékos 
javításával legalább 735 millió eurót takaríthatnának meg évente. A környezetvédelmi 
előírások teljesítése ugyanis költségcsökkentő a kisebb munkaerő-kiesés 
következményeképpen. 
 
 
8. A környezetvédelmi szabályozás védi a természeti erőforrásokat, amelyektől mindannyian 
függünk (beleértve a vállalatokat is)  
 

A környezetvédelmi szabályozás védi és fenntartja az ökoszisztéma megfelelő 
működéséhez szükséges környezetvédelmi szolgáltatásokat. Ezek gazdasági értéke egy 
mostanában készült tanulmány szerint Skóciában 22 milliárd euró volt, ami a skót bruttó hazai 
termék (GDP) egynegyedének felelt meg. 

Minden ország gazdasága alapvetően függ olyan tényezőktől, mint az éghajlat alakulása, a 
vizek, a levegő és a talaj állapota. Ezért az ökoszisztéma védelme nem luxus, hanem a 
gazdaság működésének elengedhetetlen feltétele. 
 
 

Az Európai Környezetvédelmi Vezetők Hálózata folyamatosan kutatja a fentiekhez 
hasonló, a megfelelő környezetvédelmi szabályozás hatásait bemutató esettanulmányokat, és 
támogatja azok megismertetését az érintettekkel, ezzel is elősegítve a szabályozás előtti 
akadályok elhárítását. 
 

Tanyi Anita 
(Levegő Munkacsoport) 

 
 

* The Contribution of Good Environmental Regulation to Competitiveness Paper by the Network of Heads of 
European Environment Protection Agencies, November 2005: 
http://org.eea.eu.int/documents/prague_statement/prague_statement-en.pdf  
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