
A PETRE-kutatás

Erőforrás-termelékenység, környezetvédelmi adóreform és a fenntartható 
növekedés Európában

Miként egyeztethető össze a gazdasági növekedés fenntartására törekvés a környezeti 
fenntarthatóság követelményével – e kérdéskört vizsgálja az Ipari Társadalmat Tanul-
mányozó  Angol-Német  Alapítvány1 nemrég  elkészült,  Erőforrás-termelékenység, 
környezetvédelmi adóreform és a fenntartható növekedés Európában   című ta  -  
nulmánya2. Az angol címe utáni rövidítés alapján PETRE néven ismertté vált kutatás 
eredményei azt mutatják, hogy egy Európában (és szerte a világon) végrehajtott kör-
nyezetvédelmi adóreform igen fontos szerepet játszhat abban, hogy megvalósuljanak 
az Európai Unió célkitűzései az üvegházhatású gázok 2020-ra előirányzott kibocsátás-
csökkentésére vonatkozóan. Emellett egy ilyen adóreform további környezetvédelmi 
előnyökkel is jár, valamint növeli a foglalkoztatottságot és előmozdítja az innovációt, 
miközben a gazdaság teljesítményére (a GDP alakulására) gyakorlatilag nincs hatással 
(esetenként kis mértékben javíthatja). 

Egy környezetvédelmi adóreform keretében az adóterhek a „jókról” (például a foglal-
koztatást terhelő jövedelemadókról és járulékokról vagy a tőke adóterheiről, így a tár-
sasági adóról) a „rosszakra” (a környezetet szennyezőkre és nem megújítható erőfor-
rásokat felhasználókra) kerülnek át.  E reform célja  az erőforrás-felhasználás haté-
konyságának és a környezet állapotának javítása – végső soron az emberek jóllétének 
gazdasági és környezetvédelmi intézkedésekkel történő előmozdítása. Az intézkedés 
megalapozását szolgáló, 2005-ben indított sokrétű kutatási program keretében az in-
novációval; a termelékenységgel és a gazdasági növekedéssel; a környezettel és az 
erőforrás-felhasználással;  valamint a társadalom jóllétével, a foglalkoztatással  és a 
szociális méltányossággal; a reform anyagi terheinek igazságos megosztásával össze-
függő kérdéseket is vizsgáltak. 

Mivel jár egy környezetvédelmi adóreform a környezet és az ipar számára?

Mint már utaltunk rá, egy környezetvédelmi adóreform a gazdaságpolitikai szabályo-
zás olyan eszköze, amellyel a természeti  erőforrások használatára és a környezet-
szennyezésre kivetett adókból származó bevételek elősegítik az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának és a környezet állapotának javítását, miközben lehetőséget adnak 
másfajta adók és járulékok csökkentésére. Összességében ez az intézkedés bevétel-
semleges, mivel a foglalkoztatás terheit e bevételekkel megegyező mértékben csök-
kenti – tulajdonképpen adóátcsoportosításról  van itt  szó. A megemelkedő költségei 
miatt csökkenő erőforrás-felhasználás és környezetszennyezés mellett tehát a foglal-
koztatásra és a tőkére kivetett adók okozta piactorzító hatás is csökken, ami hozzájá-
rul a kibocsátás növekedéséhez és a hatékonyabb erőforrás-felhasználáshoz (ld. az 1. 
ábrát). 

1 Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, 
2 Resource Productivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe, 2009. 
Összeállította egy nemzetközi kutatócsoport Paul Ekins professzor vezetésével. 
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1. ábra: A környezetvédelmi adóreform feltételezett hatásai a közjólétre

A tanulmány részletesen megvizsgálta,  hogy a környezetvédelmi adóreform miként 
hat az ásványi (fosszilis) fűtőanyagok felhasználására. Ugyanis túlnyomórészt ehhez 
kötődik a legfontosabb üvegházhatású gáz (ühg), a szén-dioxid (CO2) kibocsátása; to-
vábbá ezek a fűtőanyag-készletek riasztó mértékben fogynak, és mindinkább néhány 
országban  összpontosulnak.  Ugyanakkor  a  felhasználásukra  vonatkozóan  bőséges 
adatbázis áll rendelkezésre, ami részletes elemzésre ad lehetőséget. Mindemellett az 
itt érvényesített alapelvek és megközelítések más erőforrás-fajták felhasználása ese-
tén is alkalmazhatók. 

A környezetvédelmi adóreform hatékonyságát vizsgálva, mindenekelőtt azt szükséges 
tisztázni, hogy csökken-e az intézkedés eredményeként az energiafelhasználás (külö-
nösen a fosszilis fűtőanyagoké) és a környezetszennyezés; ösztönzi-e a környezettu-
datos innovációt és a zöld technológiák fejlesztését; fokozza-e mindeközben a terme-
lést,  a  foglalkoztatást  és az erőforrás-felhasználás hatékonyságát.  Európában ilyen 
jellegű reformot elsőkként az 1990-es évek elején Svédországban, Dániában, Norvégi-
ában, Finnországban és Hollandiában, majd valamivel később az Egyesült Királyság-
ban (EK) vezettek be, országonként eltérő tartalommal. Miután e folyamat 2000-től 
érzékelhetően lelassult, az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) egy min-
den tagállamra kiterjedő egységes energiaadó bevezetésére tett javaslatot. Ennek el-
utasítását követően kezdeményezte a forgalomképes kibocsátási jogokkal történő ke-
reskedést szolgáló európai rendszer (angol rövidítésben: EU ETS) életre hívását – ez 
ma a legfontosabb gazdaságpolitikai eszköz a CO2-kibocsátás csökkentésére. Miután 
2013-ra e kibocsátási jogok túlnyomó részéhez, 2027-re pedig teljes egészéhez árve-
rés (aukciók) révén lehet majd hozzájutni, ez egyben azt is jelenti, hogy a tagállamok 
kormányai számára jelentős új, a környezetvédelemmel kapcsolatos bevételi forrás áll 
majd rendelkezésre. E forrást a környezetre káros támogatások megszüntetésével és 
a környezeti károknak az árakban történő érvényesítésével együtt felhasználva a kör-
nyezetvédelmi adóreformnál szélesebb körű fiskális reformra is nyílik számukra lehe-
tőség. 

Jelen kutatás azonban csak ennél jóval szűkebb körben, az EK-ban 2001-ben és a Né-
metországban 1999-2003 folyamán foganatosított ilyen intézkedések kapcsán szerzett 
tapasztalatokat vizsgálta. Megállapítást nyert, hogy a környezetvédelmi adóreform be-
vezetése számottevő mértékben befolyásolta az energiafelhasználást: a modellszámí-
tások szerint az árrugalmassága 0,64, vagyis az energiaárak 10 százalékos emelkedé-
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sével az iparban 6,4 százalékkal csökken az energiafelhasználás. További fontos meg-
állapítás, hogy az energiafelhasználásnak a hozzáadott értékhez kötődő elaszticitása 
+0,5 körüli érték, ami arra utal, hogy a gazdasági növekedéssel arányban nő az ener-
giafelhasználás is – feltéve, hogy ennek nem szab gátat az energiaárak emelkedése. A 
környezetvédelmi adóreform tehát hatásos környezet- és éghajlatpolitikai  eszköz a 
CO2-kibocsátás mérséklésére, de – mint más kutatásokkal egybehangzóan megállapít-
ható – egymagában semleges vagy kissé kedvező befolyással van a gazdaság egészé-
re és a foglalkoztatásra is. 

Egy környezetvédelmi adóreform nemcsak az erőforrások költségesebbé válásán ke-
resztül csökkenti a környezetszennyezést, hanem hasonló hatás várható attól is, hogy 
a vállalkozások innovációs és fejlesztési tevékenységük kapcsán nagyobb figyelmet 
fordítanak az erőforrás-felhasználási és a környezeti hatékonyságra, kisebb mérték-
ben foglalkoznak az élőmunka termelékenységének emelésével. A káros kibocsátások 
csökkentéséhez szükséges berendezéseket és („csővégi”) technológiákat előállító, il-
letve szolgáltató hagyományos környezeti ipar mellett annak másik ága, az anyag- és 
energiagazdálkodás javítását szolgáló fejlesztési tevékenységek is fontos szerepet ját-
szanak  a  gazdasági  növekedés  fenntarthatóvá  tételében.  Az  EU-25-öknél  például 
2004-ben a környezetvédelmi iparágak mintegy 270 milliárd eurós forgalmat bonyolí-
tottak le (ez a GDP-jük több mint 2,6%-a). Németországban 2006-ban e terület leg-
alább 1,8 millió főt foglalkoztatott (a foglalkoztatottak 4,6%-a), míg az Egyesült Ki-
rályságban 0,9 millió  munkahely és 3,1% volt  a megfelelő arányszám. Figyelemre 
méltó, hogy a környezetvédelmi ipar fejlesztésében az EU-ban messze az élen járó 
Németország világpiaci  részesedése e területen 2003-tól  meghaladja az USÁ-ét is. 
Ezen belül az egyes uniós szakágazatok teljesítményét az 1. táblázat adatai szemlélte-
tik.

Mint a táblázat adataiból kitűnik, jelenleg az EU környezeti  iparában a legnagyobb 
részaránya (62 %) az erőforrás gazdálkodásnak van, itt tapasztalható egyébként a 
leggyorsabb ütemű növekedés is. Ezzel szemben a fejlettebb tagállamokban a káros 
kibocsátások mérséklését szolgáló technológiai berendezések piaca jószerével stagnál. 
Németországban a környezeti és gazdasági szempontból egyaránt a legtöbb hozadé-
kot ígérő, ambiciózus támogatási programokkal segített erőforrás-hatékony innováció-
val is erősített fejlesztési irányok: az energetikailag hatékony épületszigetelés; haté-
konyabb üzemanyag-felhasználású személygépkocsik (különösen dízel hajtással); hul-
ladékok ipari  újrahasznosítása; zöld villanyáram termelés. Az alábbiakban a tanul-
mányt közösen kidolgozott két országban e területeken már elért eredményeket il-
lusztráljuk.
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1. táblázat: A környezetvédelmi ipar forgalma 2004-ben az EU-25-öknél, Németor-
szágban és az Egyesült Királyságban (milliárd euró)

EU-25 Németország EK
1) Kibocsátás-csökkentés:
Szennyvíztisztítás
Levegőtisztaság védelem
Talaj- és talajvízkár elhárítása 
Zaj- és vibráció-védelem
Környezeti monitoring és műszeres
megfigyelés1

Természetvédelem2

82, 0
52,2
15,9
5,2
2,0

1,0
5,7

26,5
19,3
4,5
1,1
0,4

1,2

4,7
1,6
1,7
0,3
0,1

1,0

2) Erőforrás gazdálkodás
Szilárd hulladék kezelése és újrahasznosítása 
Újrahasznosított anyagok
Megújuló energia termelése
Vízellátás
Környezetkímélő építés (becslés) 

168,5
52,4
24,3
6,1

45,7
> 402

75,3
14,9
6,8
2,2

11,4
40 (2005)2

14,8
6,4
3,5
0,4
4,5

3) Hatósági és vállalatirányítás, kutatás1 
Általános államigazgatás
Környezeti menedzsment magáncégeknél 
Környezeti kutatás és fejlesztés 

19,8
11,5
5,8 
2,52

4,4
4,4

2,0
1,6

ÖSSZESEN: >270,3 >106,2 >21,5

Forrás: Ernst & Young, 2006. A szerző összeállítása
1Módosított osztályozás szerint 
2Becslés (a tanulmány főösszegeiben nem szerepel) 

Az energetikailag hatékony épületek komoly figyelmet kaptak Németország 1998-
tól indult klímaprogramjában, amely megfelelő hatékonysági szabványokat ír elő a szi-
getelések és a fűtési rendszerek számára, majd 1999-től ökoadót és más pénzügyi 
mechanizmusokat, piaci ösztönző intézkedéseket vezettek be. Mindezek eredménye-
ként Németországban 1995 és 2007 között a lakossági szektor  CO2-kibocsátása 43 
megatonnával csökkent (ld. a 2. ábrát). Az Egyesült Királyságban pedig a különböző 
intézkedések eredményeként a kibocsátás  nem növekedett  tovább ugyanezen idő-
szakban. 
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2. ábra: A lakossági szektor CO2-kibocsátásának (Mt) alakulása 1990-2007-ben az 
Egyesült Királyságban és Németországban

Forrás: Ziesing 2009, DEFRA 2009

Az energiahatékonyságot szolgáló építkezést, épületfelújítást kiemelten támogató, ál-
lami kézben lévő Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bank 2007-ben összesen 29 
milliárd euró értékben vett részt ilyen beruházások finanszírozásában, ami több mint 
14 000 kis energiaigényű (4 liter olaj/m2) épületben átlagosan 50 százalékos energia-
megtakarítást eredményezett és 480 000 munkahely létesítését, illetve megtartását 
tette lehetővé. Főként az új energia- és klímapolitikának köszönhetően a sokáig vál-
ságtól szenvedő német építőipar 2008-ban újjáéledt, különösen gyors ütemben bővül 
az energiatakarékos házakhoz szükséges szigetelőanyagok és más komponensek pia-
ca. Mindez záloga a német lakossági szektor és az építőipar CO2-kibocsátása 2020-ra 
előirányzott 14 százalékos csökkentésének és a passzív házakra vonatkozó uniós nor-
mák sikeres adaptálásának.

A hatékony üzemanyag-felhasználású dízel személygépkocsik azért sorolhatók a kör-
nyezeti  ipar  teljesítményéhez,  mert  az  új  fejlesztésekkel  létrehozott  ilyen  kocsik 
üzemanyag-felhasználásának  hatékonysága  mintegy  kétszerese  a  meglévő  jármű-
parkra átlagosan jellemző értéknek. A környezetkímélő kocsikat jutalmazó, 1997-ben 
bevezetett  gépjárműadó  hatására  ugyanis  1999-től  már  3-5  liter/km  fogyasztású 
(üzemanyag-befecskendezővel ellátott) új kocsik is futnak a német utakon (ld. a 3. 
ábrát).  Az  ásványolaj-termékek  megemelt  jövedéki  adója  mellett  már  az  1990-es 
évek elején bevezetett ökoadóra is reagáló német járművek a külpiacon is igen ver-
senyképesekké váltak. 
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3. ábra. A közúti járművek CO2-kibocsátása (Mt) Németországban 
és az Egyesült Királyságban 1990 és 2007 között

Forrás: Statistisches Bundesamt 2009, DEFRA 2009

A  hulladékok  ipari  hasznosítása mind  fontosabb  szerepet  kap  a  fenntartható 
nyersanyag- és energiafelhasználásban és az erőforrás-hasznosítás hatékonyságának 
javításában. Németországban az 1994-ben foganatosított, majd 2004-ben továbbfej-
lesztett nagyratörő programé volt ebben a főszerep, hiszen 2005-től előkezelés nélkül 
már nem is engednek hulladékot a lerakókba. Emellett az 1994-2020-as időszakban 
előirányozták a német gazdaság erőforrás-hatékonyságának 100 százalékos javítását, 
ami szintén komoly hajtóerő. E célirányos politika eredményeként jelentősen nőtt az 
egyes hulladékfajták újrahasznosítási aránya, beleértve a hő- és áramtermelés érde-
kében  elégetett  hulladékot  is  (4.  ábra).  A  lerakott  hulladék  mennyisége  pedig  az 
1994. évi 63,5 millió tonnáról 2005-re 45,7 millió tonnára esett vissza. 
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4. ábra: A hulladék-újrahasznosítási arányok változása (ide értve az energetikai célú 
felhasználást is) Németországban 2002-2006-ban (százalék)

Forrás: Statistisches Bundesamt 2009.

2000-től kezdődően a hulladék mennyisége kisebb mértékben emelkedett, mint a né-
met gazdaság teljesítménye, amiben nem kis szerepe van a nyersanyagárak utóbbi 
években végrehajtott emelésének. A hulladékokat újrahasznosító szektor üzleti forgal-
ma 2002-2006-ban átlagosan évi 13%-kal, az itt foglalkoztatottak száma pedig 9%-
kal nőtt (2007-ben 11% és 7% volt e növekedés). Nem véletlen, hogy a német újra-
hasznosítási technológiák részesedése a világpiacon elérte a 25 százalékot. 

A „zöld” villanyáram termelésének és felhasználásának ösztönzésére 1998-ban indí-
tottak nagyratörő programot Németországban. Az ennek keretében 2010-re előirány-
zott  12,5%-os „zöldáram” felhasználási  arányt  már  2007-ben elérték,  amikor  is  a 
tényleges arányszám már 14,2% volt. A 2007-ben rögzített új célkitűzés 2020-ra 25-
30%. E területen az áttörés főként a megújuló energiatermelők számára 1998-tól már 
sokkal vonzóbb (1990-től már van ilyen árösztönzés) kötelező átvételi árnak köszön-
hető. A 2005-ben összesen 4,19 milliárd euró értékben kifizetett ösztönző tarifák mi-
att a háztartások villanyáramra fordított kiadásai 3 százalékkal nőttek. Mindazonáltal 
1991 és 2001 között a „zöldáramot” termelő egységek teljesítménye közel a kétszere-
sére (19 terawattról 37 terawattra) emelkedett, majd ezt követően már a 2006-ig tar-
tó időszak is elegendő volt az újabb megduplázódásra (73 terawattra), míg 2007-ben 
már 86,7 terawatt volt ez az érték (5. ábra). Nem érdektelen, hogy ez utóbbi évben a 
légszennyezés csökkenésének következtében elkerült környezetszennyeződési költség 
összértéke elérte a 8,6 milliárd eurót. A szektor üzleti forgalma 2007-ben a 2004. évi 
12, 3 milliárd euróról 25 milliárdra nőtt, míg a foglalkoztatás közvetlen és közvetett 
bővülése elérte a 276 000 munkahelyet. 2007-ben az ösztönző átvételi árakra fordí-
tott összeg kilowatt-óránként 1 eurócenttel terhelte a fogyasztókat, 2020-ra pedig a 
várható érték 1,5 cent; az alacsony érték a technológia időközbeni fejlődésének tulaj-
donítható.  Szakértői  becslés  szerint  2010-ben  Dél-Németországban  a  napenergia 
hasznosításával termelt villanyáram költsége 0,15 eurócent/kWh (Kaliforniában 0,11, 
Spanyolországban pedig 0,1 ez az érték), ami egyben azt is jelenti,  hogy a „zöld” 
áram már ugyanannyiba fog kerülni, mit az átlagos hálózati. Ha a CO2-kibocsátási jo-
gok tovább drágulnak, a napenergia versenyképessége tovább javulhat. 
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5. ábra: A megújuló energia részaránya 
Németországban 1998-2008-ban (százalék)

Forrás: BMU/BEE 2008. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy Németországban az ökoadók, a támogatások 
(köztük az átvételi tarifák), valamint az alkalmazott egyéb piaci szabályozási eszkö-
zöknek köszönhetően megváltozott relatív árarányok fontos szerepet játszottak a CO2-
kibocsátás jelentős csökkenésében. E szabályozási eszközök kellő párosítása ösztö-
nözte az innovációt és a munkahelyteremtést is. 

Egy környezetvédelmi adóreform várható makrogazdasági hatásai Európában

A továbbiakban a tanulmány az Európai Unió két igen fejlett számítógépes modelljén 
(E3ME és GINFORS) azt vizsgálta, hogy nagyobb mértékű környezetvédelmi adóre-
form esetén milyen gazdasági következményekre lehet számítani Európában. Ennek 
során két alapesetet tárgyaltak:

• bázis alacsony energiaárakkal (BL);
• bázis magas energiaárakkal (BH).

Az ökológiai adóreform konkrét feltételei hatásainak becsléséhez a következő forgató-
könyvek megvalósulását feltételezték:

1) S1L: az EU 2020-ra egyoldalúan vállalt ühg kibocsátás-csökkentési célkitű-
zéseinek teljesítése az ökoadó bevételek teljes visszaforgatásával (vagyis a 
bevételeket  teljes  egészében egyéb –  főleg  a  munkabért  terhelő  –  adók 
csökkentésére fordítják) alacsony energiaárak mellett;

2) S1H: az előbbiek szerint, de magas energiaárak mellett;
3) S2H: az előbbiek szerint, magas energia árak mellett, de a visszaforgatott 

összeg egy részének öko-innovációs intézkedésekre fordításával;
4) S3H: az EU 2020-ra vállalt magasabb ühg-gáz kibocsátás-csökkentési célki-

tűzéseinek teljesítése az ökoadó-bevételek teljes visszaforgatásával, magas 
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energia árak mellett, feltételezve, hogy a koppenhágai klímakonferencián az 
éghajlatváltozás  következményeinek  enyhítésére  irányuló  nemzetközi 
együttműködést előirányzó döntés születik, vagyis az EU-n kívüli országok is 
komoly kibocsátáscsökkentést vállalnak. 

A bázis meghatározásánál és a forgatókönyvek kialakításánál ugyan még nem vették 
számításba a 2008-ban kezdődött  gazdasági  visszaesést,  azonban ez a tanulmány 
eredményeit nem befolyásolja, mivel azok minden esetben a bázis és az adott forga-
tókönyv szerinti értékek különbségét képezik (a recesszió mindkettőt hasonlóképpen 
befolyásolná). A válsággal járó növekvő munkanélküliség mellett azonban a környe-
zetvédelmi adóreform foglalkoztatást serkentő hatása kifejezettebbé vált. 

Mindegyik forgatókönyvben az alábbi tényezőkkel számoltak:
• Az kibocsátási  jogok kereskedésének uniós rendszere (EU ETS) által nem 

érintett  valamennyi  ágazatban  kivetnek  karbonadót,  míg  az  EU  ETS-ben 
olyan karbon árral számoltak, amely mellett biztosítható a 2020-ra előirány-
zott 20%-os ühg kibocsátás-csökkenés (ebből a CO2 15%). A 30%-ra növelt 
ühg  kibocsátás-csökkentéssel  számoló  S3H  „nemzetközi  együttműködési” 
forgatókönyvnél pedig 25% a CO2-kibocsátás csökkenése. 

• Az EU ETS feltételeit 2012 (a II. fázis) végén kiterjesztik a légi közlekedésre is.
• Az energiatermelők számára az EU ETS szerint biztosított kibocsátási jogo-

kat 2013-tól (a III. fázis kezdetétől) teljes egészében árverésen értékesítik.
• Az összes többi EU ETS kibocsátási jog 50%-át 2013-ban, a teljes mennyisé-

get pedig 2020-ban adják ki árveréseken.

Az S1L, S1H és S3H forgatókönyv szerint kivetett ökoadókat mindegyik tagállamban a 
jövedelemadókon (a háztartásokat érinti) és a társadalombiztosítási járulékokon (a cé-
geknél) keresztül forgatják vissza, így a nettó adóbevétel nem változik. Az S2H forgató-
könyvben viszont az ökoadó-bevételek 10 százalékát az energiatermelést, a közlekedést 
és a lakásépítést érintő öko-innovációs intézkedések finanszírozására fordítják, a fennma-
radó 90 százalékot pedig ugyanúgy forgatják vissza, mint a többi forgatókönyvnél. 

Az S3H forgatókönyv révén megállapítható, hogy miként befolyásolja a nemzetközi 
együttműködés a versenyképességet és az erőforrások használatát. E forgatókönyv 
szerint ugyanis a világ többi része is tesz intézkedéseket a karbonkibocsátás csökken-
tésére – oly módon, hogy a nagyobb EU-n kívüli országok a karbonkibocsátás árát az 
uniós szint 25 százalékán állapítják meg. Ezzel elérhetőnek látszik az EU-t esetleges 
egyoldalú fellépése esetén fenyegető versenyképesség-csökkenés mérséklése. E for-
gatókönyv szerint azonban az adószint magasabb, mivel itt 2020-ra nagyobb (30%-
os) ühg-kibocsátáscsökkenést vettek figyelembe. 

A két modell eredményeinek egybevetése lehetőséget ad arra, hogy felszínre ke-
rüljenek azok a fontos kérdések és bizonytalansági tényezők, amelyek jelentős szere-
pet játszhatnak egy környezetvédelmi adóreform bevezetésénél. A 2. táblázat (2. 4) 
az E3ME és a GINFORS modellel kapott szimulált eredményeket tartalmazza az egyes 
forgatókönyvek érvényesítésével. Bár a CO2 árszintjére és a munkatermelékenységre 
mindkét modell igen hasonló hatásokat jelez, a GDP és a foglalkoztatás változása ese-
tében szisztematikusan ismétlődő különbségek mutatkoznak: az E3ME a GDP pozitív, 
a GINFORS viszont negatív változását mutatja és e hatás a karbonárak emelkedésével 
fokozódik. 
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2. táblázat: A fő makrogazdasági mutatók szimulálása az E3ME és a GINFORS szerint 
az EU 27-eknél 2020-ban (százalékos eltérés a megfelelő bázisértékhez viszonyítva)

CO2 ár GDP Foglalkoztatás Munkatermelékenység 

Szcenárió Euro2008/t %-os változás 
a bázishoz képest

%-os változás 
a bázishoz képest

%-os változás 
a bázishoz képest

S1L

E2ME 142 0,6 2,2 -1,6

GINFORS 120 -3 0 -3

S1H

E2ME 59 0,2 1,1 -0,9

GINFORS 68 -0,6 0,4 -1

S2H

E2ME 53 0,8 1,1 -0,3

GINFORS 61 -0,3 0,4 -0,7

S3H

E2ME 204 0,5 2,7 -2,1

GINFORS 184 -1,9 0,8 -2,6

A modelleknek az S1L és az S1H forgatókönyvre kapott eredményeit egybevetve a 
GINFORS-nál a magasabb CO2-ár a GDP-re erősebben gyakorolt negatív hatással pá-
rosul, míg az E3ME-nél a magasabb CO2-ár mellett pozitív irányú GDP-változás adó-
dott. Ezek az eltérések a két modell különböző szerkezetével függnek össze:

• Az E3ME feltételezi,  hogy a magasabb energiaárak részben a beruházásokon 
keresztül gyakorolnak az exportra kedvező befolyást, a GINFORS-nál viszont az 
energiaárak egyoldalú emelése az EU-ban csökkenti a közösség részesedését a 
nemzetközi kereskedelemből, ezért az EU exportja és GDP-je is csökken;

• A GINFORS-nál a munkaerő korlátozottabban áll rendelkezésre. Az ár-bér me-
chanizmus itt magasabb bérekhez és árakhoz vezethet, ami korlátozza a nem-
zetközi együttműködés révén létrehozható munkahelyek számát, míg az E3ME-
nél a magasabb bérek növelik a jövedelmeket és a keresletet, ami újabb mun-
kahelyeket eredményez. Mindazonáltal  az EU-27-eknél együtt a GINFORS az 
S1H forgatókönyvre a munkahelyek több mint 800 000-rel  történő bővülését 
hozza ki a bázishoz képest, míg az S3H esetében a bővülés 1,7 millió. Az S1H 
és az S2H esetében viszont az alapvető hatás mindkét modell szerint egyező: 
az S2H szerint az adóbevételeket részben a megújuló energiaforrások kihaszná-
lását és az energiatakarékosságot szolgáló beruházásokra fordítanák. Ilyen fel-
tételek mellett mindkét modell alacsonyabb CO2-árral kalkulál a célkitűzés telje-
sítésére az S2H-nál, mint az S1H esetében, és ennek megfelelően alakul e két 
forgatókönyv szerint a GDP is. 

A nemzetközi együttműködéssel számoló S3H forgatókönyv feltételei szerint mindkét 
modell magasabb CO2-árral számol, mivel magasabb (30%) a kibocsátás-csökkentési 
célkitűzés is. Az egyoldalú csökkentésből kiinduló forgatókönyvekhez képest kisebb 
mértékű az EU külkereskedelmi részesedésére gyakorolt kedvezőtlen hatás is, az S3H 
változatnál viszont az EU-n kívüli országoknál csökkenő GDP miatt mérséklődő import-
juk hat vissza negatívan az EU kivitelére. Ezzel függhet össze, hogy a GINFORS az 
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S3H szerint jóval nagyobb mértékű (1,9%) GDP-csökkenéssel számol, mint az S1H-
nál (0,6%). Az E3ME alapján az S3H szerint magasabb CO2-ár több beruházást és 
GDP-t eredményez, mint az S1H-nál, de ezt az EU kivitelének csökkenése kompenzál-
ja, ezért viszonylag csekély lesz ez az eltérés (a GDP az S3H-nál 0,5%-kal, az S1H-nál 
pedig 0,2%-kal nő). 

Mindkét modell arra utal, hogy az S1H és az S2H szerinti ühg kibocsátás-csökkentési 
célkitűzések a GDP jelentéktelen változása mellett teljesíthetők. Az S1H forgatókönyv 
szerint tb-járulékok mérséklése csökkenti a munkaerő költségét, míg a munkaterme-
lékenység mindkét modell szerint számottevően nőne. Ez arra utal, hogy a foglalkoz-
tatásban mutatkozó eltérések oka nem a munkatermelékenységben, hanem a főként 
a GDP változásában keresendő. Miután mindkét modell múltbeli adatokkal operál, a 
„tényleges” hatás mértéke a segítségükkel kapott, viszonylag szűk értéktartományon 
belül valószínűsíthető. Egybehangzó az általuk levont következtetés, amely szerint az 
ühg-kibocsátás 20 százalékos csökkentését célzó környezetvédelmi adóreform ered-
ményeként a foglalkoztatás bővülne, csökkenne az erőforrás-felhasználás, miközben 
mindez a GDP-t csak kismértékben befolyásolná. 

A környezetvédelmi adóreform várható következményei az egyes uniós tagál-
lamokban

Mivel az egyes tagállamokban a viszonyok eltérőek, a környezetvédelmi adóreform 
várható hatása is országonként különböző. Mivel a régebbi tagállamok már rendelkez-
nek ezen a téren bizonyos tapasztalattal, egyes újonnan csatlakozottak viszont még 
egyáltalán nem, koránt sem biztos, hogy egy ilyen reform mindegyiküknél ugyanúgy 
megvalósítható. Mivel a reform bizonyos áremelkedéssel és egyes adók csökkenésével 
is jár, elkerülhetetlenül lesznek vesztesei és nyertesei is. Az egyes országokban érvé-
nyesíthető reformstratégiát ezért a helyi viszonyok és folyamatok figyelembe vételével 
kell kialakítani. 
Miközben az energetikához kötődő karbonkibocsátás  a modellek alapján mindegyik 
tagállamban csökkenne, mértéke a nagy fajlagos szénfelhasználással és jelentős ETS 
forgalommal jellemezhető országokban nagyobb – különösen, ha az adott tagállam 
(például Dánia) rendelkezik kellő megoldási lehetőségekkel gazdasága karbonfelhasz-
nálásának csökkentésére a kellőképpen erős áremelkedések hatására. Az új tagálla-
mokra jellemző nagy energiaigényesség és a viszonylag alacsony energiaár szintén je-
lentős mértékű kibocsátás-csökkenést valószínűsít. A modellek szerint a foglalkoztatás 
mindenhol bővülne (Magyarországban 1,6%-kal), az esetek túlnyomó többségében ez 
várható  a  kibocsátást  illetően  is.  Egyes  országokban  viszont  az  energiaköltségek 
emelkedésének hátrányos hatása nagyobb (nálunk a GDP 0,2%-os csökkenését való-
színűsítik) az adóbevételek visszaforgatásából várható előnyökénél. Különösen az ex-
portorientált és árérzékeny kivitelű országoknál merülhet fel nagyobb veszteség (így 
Spanyolországban vagy a nagymértékben szabályozott munkaerő piaccal jellemezhető 
Svédországban, ahol már amúgy is alacsonyabb a járulékszint). 

A  karbonadó  miatt  óhatatlanul  emelkedni  fog  a  szerves  fűtőanyagokból  előállított 
energia ára is. Az emelkedés mértékét a szén-dioxid-kibocsátási jog 2020-ra várható 
68  euró/tonna  CO2 értékből  kiindulva  becsülték.  Miután  a  közlekedésben  használt 
üzemanyagok adótartalma már ma is viszonylag magas, itt várható a legkisebb mér-
tékű áremelkedés: becslés szerint az áfától megtisztított ár literenként 0,258 euróval 
nőne a végfelhasználók számára.  Az újonnan csatlakozott  tagállamokban a végfel-
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használói árak növekedése nagyobb lesz, mivel a modellszámítások évében (2008) az 
energiaárak és az energiaadók többnyire alacsonyak voltak itt. A földgáz esetében a 
68 euró/tonna CO2 adót az árra terhelve a 2008-as végfelhasználói árszint Németor-
szágban 25%-kal, az Egyesült Királyságban pedig 28%-kal emelkedne, Magyarország-
ban 24%-os, Csehországban pedig 31%-os emelkedés feltételezhető. A villanyáram 
esetében az árszint emelkedése az adott országban erre a célra felhasznált fűtőanyag-
struktúra függvénye (Németországban 17%, az Egyesült Királyságban 19%, Csehor-
szágban 29%). 

Az adóbevételek visszaforgatása, adószerkezet

A GINFORS modellel az S1H forgatókönyv szerint számítva Németországban 2020-ban 
az ökoadókból származó adóbevétel-növekedés a GDP 2,9%-ára tehető. Összehason-
lításul: 2005-ben az energetikai termékekre kivetett összes adó körülbelül a GDP 2%-
ával volt egyenértékű. A 3. táblázat a kalkulált adócsökkenéseket és az ezek forrásául 
szolgáló ökoadó-bevételeket mutatja be Németországban és az Egyesült Királyságban 
2005-ben. A 2-3. oszlopban ezeknek környezetvédelmi adóreform nélküli, a 4-5. osz-
lopban pedig a reformintézkedésekkel együtt számított százalékos GDP-aránya látha-
tó. (Az összes adók és járulékok aránya a GDP-hez viszonyítva változatlan: Németor-
szágban 38, 8%, az Egyesült Királyságban 37%). 

3. táblázat: A környezetvédelmi adóreform kihatása Németország és az Egyesült Ki-
rályság adószerkezetére

Németország
(2020-ban 

a 2005-ös adó-
szerkezetben)
a GDP %-ában

EK
(2020-ban a 

2005-ös adószer-
kezetben)

a GDP %-ában

Németország
(az előbbiek 

+a KAR)
a GDP 

%-ában

EK
(az előbbiek 

+a KAR)
a GDP 

%-ában

Összes adó és a tb-járulék 38,8 37 38,8 37

Személyi jövedelemadó 8,6 10,52 8,23 10,06

Teljes tb-járulék 16,3 6,9 14,4 5,5

Ökoadó 2,5 2,5 4,8 4,5

Forrás: Eurostat 
KAR: környezetvédelmi adóreform

Mint a táblázatból kitűnik, az S1H forgatókönyv szerint a környezetvédelmi adóreform 
kapcsán befolyó adóbevételek visszaforgatása Németországban 27%-kal, az EK-ban 
pedig 38%-kal csökkentené a munkáltatók által fizetendő tb-járulékokat, míg a jöve-
delemadók e két országban megfelelően 4,3, illetve 4,4%-kal mérséklődnének. E jö-
vedelemadó-csökkenést adóhitelek és „negatív adóbefizetések” révén arra lehetne for-
dítani, hogy a rászoruló családokat ne érje aránytalanul nagy terhelés – a konkrét 
megoldásokat azonban csak az adott ország adó- és támogatási rendszereinek isme-
retében lehet kialakítani. A környezetvédelmi adóreform megvalósítása során az intéz-
kedés mindenképpen befolyásolja a gazdasági versenyképességet és az energiaárak 
emelkedése miatt a lakosság jövedelmének megoszlását. Az utóbbira vonatkozó vizs-
gálatok azt mutatják, hogy a sérülékeny háztartások a reformmal összefüggésben érő 
hátrányos hatások következményei megfelelő szabályozással, az ország-specifikus po-
litikai, gazdasági és szociális feltételek figyelembe vételével ellensúlyozhatók. Erre utal 
a jelen kutatási program keretében a Cseh Köztársaságra vonatkozóan készített eset-
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tanulmány is, amely rámutatott arra, hogy az ott kidolgozott környezetvédelmi adóre-
form nem eléggé ismert és megértett a lakosság körében. Az intézkedés bevezetése 
ellen szóló további tényezők:

• a környezetterhelési díjakkal és azok további kiterjesztésére vonatkozó korábbi 
tapasztalat;

• a környezetvédelmi minisztérium attól tart, hogy ezzel elveszíti rendelkezésére 
álló bevételei egy részét;

• bizalmatlanság a környezetvédelmi adóbevételek tényleges visszaforgatását il-
letően;

• a vállalkozások inkább olyan szabályozást részesítenének előnyben, amely csak 
egy küszöbérték fölött terhelné őket káros kibocsátásaikért.

A cseh példa is azt mutatja, hogy mégoly meggyőző adatokkal operáló modell-
számítások sem elegendőek ahhoz, hogy rávegyék a politika-formálókat egy környe-
zetvédelmi adóreform bevezetésére. Az intézkedés előtt széles körben tornyosuló aka-
dályok elhárítására ugyanis a gazdasági érvek mellett a kialakult helyzet olyan mély-
reható elemzésére lenne szükség, amellyel ezek az akadályok feltárhatók és leküzdhe-
tők. 

A tanulmány foglalkozik egy Európa-léptékű környezetvédelmi adóreform lehetséges 
globális következményeivel: az energetikai eredetű  CO2-kibocsátás; az egyes régiók 
GDP-je; a nyersanyag-kitermelés és -felhasználás; a regionális függőség és az egyes 
országok kereskedelmi mérlegei várható változásaival is – ezeket nem részletezzük. A 
tanulmány vizsgálatai alapján azonban egyértelműen leszögezhető, hogy olyan hord-
erejű uniós célkitűzések, mint a globális felmelegedés +2oC körül tartása, csak kellő 
nemzetközi együttműködéssel valósíthatók meg, amelynek a környezetvédelmi adóre-
form szerves része kell, hogy legyen.

Budapest, 2010. február 20.

Összeállította: Dr. Balog Károly
a Levegő Munkacsoport megbízásából
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