
Az éghajlatvédelem gyorsítja az innovációt

Bevezetés

Az éghajlatvédelem elfelejtett előnyei: az innováció, az ugrásszerű technikai fejlődés, 
a foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés című tanulmány1  az OECD keretében ké-
szült. Célja az éghajlatváltozással kapcsolatos megelőzési és alkalmazkodási politikák 
révén kiaknázható járulékos, kiegészítő előnyök felmérése volt a döntéshozók tájékoz-
tatásának javítása érdekében. Jelenleg ugyanis többnyire csak az elkerült környezeti 
károkat, esetleg még a foglalkoztatás növekedését veszik számba a várható előnyök-
nél (ezt a hagyományos megközelítést mutatja az 1. ábra). A szerzők álláspontja sze-
rint  azonban igen jelentősek az olyan járulékos előnyök,  mint  a számos területen 
megvalósuló technológiai innováció, és az új megoldások piaci elterjedésének felgyor-
sulása, az utóbbiból származó tovagyűrűző gazdasági hasznok (spillover effect), nem-
különben a kapcsolódó globális kereskedelmi és technológiai, valamint kommunikációs 
csere bővülésének kedvező makrogazdasági hatásai (2. ábra). 

1. ábra. Az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos hasznok 
és költségek elvi keretei

Forrás: Krupnick, A., D. Burtraw, and A. Markandya (2000), The Ancillary Benefits and Costs of Climate Change Mitigation: A Conceptu-
al Framework, in: OECD (ed.): Ancillary Benefits and Costs of Greenhouse Gas Mitigation. OECD, Paris.

A jóléti közgazdasági elmélet érvényesülését tükröző fenti ábra szellemében manap-
ság a szakirodalom az éghajlatváltozás mérsékléséből fakadó másodlagos kedvező ha-
tások (ancillary benefits) közül elsősorban az elkerülhető helyi és regionális környe-
zetszennyezésre (és annak kedvező egészségügyi, a mező- és az erdőgazdálkodás-
ban, valamint az építmények mérséklődő korróziójában mutatkozó előnyeire) össz-
pontosítja a figyelmet, nemkülönben a hatékony klímapolitikák eredményeként elér-
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hető jobb erőforrás-kihasználtsághoz kapcsolódó növekedési és foglalkoztatási többle-
tekre is.  Egyes esetekben, köztük az energiaátalakítással  kapcsolatos tanulmányok 
készítésénél e meglehetősen szűkre szabott megközelítés is megfelelő lehet, máskor 
viszont számos más járulékos vagy másodlagos hatást is célszerű bevonni a vizsgálat-
ba. Hiszen az új technológiák mikroszinten is nyújthatnak előnyöket: a termékek vagy 
a mindennapi élet minőségének javulásán, vagy éppen az építmények értéknövekedé-
sén  keresztül.  Növelheti  az  új  technológia  vagy  kezelési  koncepció  a  másodlagos 
nyersanyagok felhasználási arányát is, javíthatja a tőke vagy a gépek termelékenysé-
gét, új típusú vállalkozási formák (például bérlet vagy közös használat) révén a minő-
ség megőrzése mellett is javulhat a kapacitás-kihasználtság (2. ábra).  

2. ábra: Az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos előnyök és ráfordítások kibőví-
tett elvi keretei

Forrás: saját illusztráció 
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Természetesen a technológiaátadás általában igen bonyolult folyamat, ami különösen 
a fejlődő országokban fontos körülmény. Az átadott technikát például alkalmassá kell 
tenni a helyi klimatikus és szakképzettségi viszonyok közti üzemeltetésre, ami kiegé-
szítő technikai és szervezési intézkedéseket és kiadásokat igényel a fogadó országban 
is. Minél nagyobb a szállító és a fogadó ország közötti színvonalkülönbség, annál na-
gyobbak ezek a (részben folyamatosan felmerülő) költségek. A technológiai transzfer 
kapcsán kiaknázható előnyök mértéke különösen érzékeny a helyi feltételekre, ezért 
az ügylet konkrét feltételeinek kialakítása különösen gondos elbírálást igényel a politi-
kát formálóktól és döntéshozóktól egyaránt. Az új technikai és gazdálkodási ismeretek 
megszerzése a szállítók és az érintett intézmények bevonását igényli. Közvetlen kül-
földi befektetés révén ugyan csökkenthető a beruházás pénzügyi terhe és a betanulási 
időszak is (ami ugrásszerű fejlődést eredményezhet az adott területen), de a teljes 
szállítás azzal jár, hogy az import értékét számos, egyébként helyben, megfelelő mi-
nőségben és gyakran olcsóbban is előállítható elem vagy részegység értéke is növeli. 
Az előbb vázolt körülmények számításba vétele jelentős járulékos előnyöket biztosít-
hat az éghajlatváltozás kezelésére irányuló intézkedések megvalósításánál. 

Másodlagos és járulékos előnyök a vállalkozásoknál

Az éghajlatváltozás mérséklésére a jövőben megvalósítható energiahatékonysági és a 
megújuló energiákat alkalmazó fejlesztések elbírásánál a figyelem többnyire az ener-
giatermelés  terén  elérhető  környezetvédelmi  eredményekre  összpontosul,  pedig  a 
közvetett energiatakarékosság nem egyszer ezzel összemérhető eredményeket hoz-
hat.  Hiszen kis  energiaigényű épületek, termikus folyamatok helyett  membránokra 
alapozott technológiai eljárások, könnyebb súlyú járművek vagy az elektronikus kom-
munikáció nagyobb mértékű alkalmazása a már előállított energia hatékonyabb hasz-
nosításával hozhat figyelemre méltó eredményeket. Hasonló hatása lehet az energia-
igényes szerkezeti anyagok újrahasznosítás útján történő biztosításának, vagy megfe-
lelő konstrukciós változtatások révén elérhető kiiktatásának is. Közvetve az energia 
megtakarítását eredményezheti az anyagfelhasználás általános javítása hatékonyabb, 
kevesebb selejtet eredményező folyamatszabályozással is. 

Az eleve jobb hőszigeteléssel készülő új épületek, és a meglévők szigetelésének utóla-
gos javítása megfelelő belső szellőzést is igényel. A korszerű szellőzőrendszerek által 
biztosított tisztább levegő az asztmás és más légzőszervi betegségek, valamint allergi-
ás tünetek csökkentésével hozhat – az energia megtakarításán túl – számottevő járu-
lékos hasznot az üzemeltetőnek. Hasonlóképpen, a jobb tetőszigetelés, a háromrétegű 
üveggel készült ablakok nemcsak az energiafelhasználást, hanem a helyiségek hang-
szigetelését is javítják.  

Sajnos a tervezett energia- és anyagtakarékossági céllal tervezett beruházások meg-
térülésének előzetes becslése során gyakran ezeket a járulékos hasznokat nem veszik 
számításba, és nem számolnak e tényezőkkel a jelenleg alkalmazott makroökonómiai 
modellek sem. 
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Az új technológiák innovációt dinamizáló járulékos hatásai

Mint arra az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) is rámutatott, az 
éghajlatváltozás sürgető mérséklésének mértékétől függően, de mindenképpen szük-
ség lesz az iparosodott országok meglévő állóeszköz-állományának teljes lecserélésé-
re vagy felújítására. Az új technológiák (köztük a megújuló energiaforrásokat haszno-
sítók, az üzemanyagcellák és a sokféle energiatakarékossági fejlesztés) piaci beveze-
tésük szakaszában általában drágábbak a környezetszennyezőbb hagyományos eljárá-
soknál. Főként azért, mert kezdetben kis sorozatokban, és nem elég hatékony eljárá-
sokkal készülnek, üzembeállításukat követően az általuk elérhető kisebb környezetter-
helést a piaci árak nem ismerik el kellő mértékben.

A gazdaságelmélet szerint új technológiák esetében a szükséges tanulási szakasz és a 
méretgazdaságosság javítása jelentős tartalék, de további előnyt jelent az is, hogy 
technikai  fejlesztésre  ösztönzik  hagyományos  versenytársaikat  is  (az  úgynevezett 
”zászlóshajó-hatás”).  Jó példa erre az energetikában a gázturbina, illetve a szélerőmű 
és a fotovoltaikus panelek megjelenése, a hőszivattyúk piacra lépését követő kazán- 
és  tüzeléstechnikai  fejlesztések  (kondenzációs  kazán,  modulált  égőfejek),  vagy  a 
mozgó objektumokon is alkalmazható üzemanyagcella hatása a belsőégésű motorok 
fejlesztésére. Mindez az éghajlatváltozás mérséklésének kedvező járulékos hatásai-
ként is felfogható. A tanulás, a méretgazdaságosság, és az előbb vázolt más hatások 
együttesen oda mutatnak, hogy 10 éven belül a szélerőmű méltó konkurense lesz az 
erősen környezetszennyező szénerőműveknek, de ezt támasztja alá a hathatós ablak- 
és épületfal-szigetelésnek az utóbbi 30 év során bekövetkezett jelentős mértékű költ-
ségcsökkenése is. 

Járulékos előnyök a fejlődő országokban

A fejlődő országok több szempontból is függenek az ipari országok náluk is alkalma-
zott technológiáitól:

1. Az esetek többségében a fejlett országokból importált gépek, termelő berende-
zések és járművek képviselik erőforrás-felhasználás szempontjából ezekben az 
országokban a legmagasabb színvonalat (”legjobb gyakorlat”).

2. A fejlett országokból behozott használt, régi berendezések és járművek (jelen-
leg piacuk évi 150 milliárd USD-ra tehető) eleve lassúbb technikai fejlődést in-
dukálnak a fejlődő országokban, miközben – néhány alapvető közszükségleti 
cikket és gépkocsikat kibocsátó iparág kivételével – 20-40 évvel ezelőtti műsza-
ki színvonalat és tudást (know-how) képviselve működtetésük externális költsé-
gei viszonylag magasak.

3. A legjobb gyakorlat – például a helyi klimatikus viszonyokhoz igazodó energia-
takarékos építkezés vagy hatékony közlekedési rendszerek – átvételének hiá-
nyában (ennek okaitól most elvonatkoztatunk) szükségtelenül nagy ezekben az 
országokban az energiafelhasználás és az ehhez kapcsolódó környezetszennye-
zés. 

Amint jeleztük, az elemzések és a gazdasági modellek készítése során többnyire nem 
veszik figyelembe a használt technikai eszközök átvételéből fakadó fenti problémákat. 
Ha sikerülne ezt a használtcikk-piacot valamelyest korlátozni (például gondosabb ter-
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vezéssel és megfelelő szabványokkal), egymagában e körülmény ugrásszerű előrelé-
pést hozhatna a fenntartható fejlődés felé a fejlődő országokban, előmozdítva egyide-
jűleg az innovációval kapcsolatos tanulás folyamatát, és a kellő méretgazdaságosság 
elérését a szállító iparosodott országokban is. Ehhez és a náluk is kiaknázható kedve-
zően tovagyűrűző hatások felismeréséhez azonban a fejlődőknek nagy gonddal kell el-
járniuk egyébként is szűkösen rendelkezésre álló pénzeszközeik felhasználását illető-
en. Ritkán rendelkeznek azonban a számukra legmegfelelőbb technológiák kiválasztá-
sához elengedhetetlen gazdasági és szociális hatásvizsgálatok elvégzéséhez szükséges 
információs  és kutatási  infrastruktúrával,  tudással  és  képességekkel.  A  döntéseket 
gyakran kis vagy közepes méretű cégek hozzák – anélkül, hogy fogalmuk lenne a 
kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási költségekről. Márpedig kellő megalapozás és 
szakszerű üzemeltetés nélkül az egész projekt kudarcot szenvedhet. 

A szerzők véleménye szerint léteznie kell az importált korszerűbb, illetve az ennél va-
lamivel öregebb, viszont olcsóbb megoldások között egy országonként, illetve eseten-
ként eltérő egyensúlyi állapotnak, amely mellett a fent tárgyalt járulékos előnyök kö-
zel optimális mértékben kiaknázhatók. A helyi viszonyokhoz képest ugrásszerű fejlő-
dést csak akkor hozhat az éghajlatváltozás kezelését is célul kitűző fejlesztés, ha sike-
rül olyan külkereskedelmi rendszert kialakítani, amely eleve lehetetlenné teszi az egy-
értelműen elavult,  a környezetet  erősen szennyező berendezések és létesítmények 
exportját. Ezt segítené elő az is, ha a tömeggyártásban kibocsátott beruházási javak-
nál kötelezően feltüntetnék fajlagos energiaigényességüket, az általuk kibocsátott ká-
ros anyagok körét és mennyiségét, a várható üzemeltetési és karbantartási költsége-
ket, az OECD-országok által exportált épületeknél és építményeknél pedig kötelező 
rendben érvényesítenének bizonyos szabványokat az új létesítmény gazdaságos üze-
meltetését gátló mértékű külső költségek kizárása érdekében. 

Járulékos előnyök a foglalkoztatásban, következtetések

A klímapolitika által a gazdasági fejlődésre és a foglalkoztatásra gyakorolt járulékos 
hatások előnyeinek és hátrányainak körvonalazásához rendszerbe foglalt,  általános 
érvényű  megközelítésre  lenne  szükség.  Az  eddig  készült  mértékadó  tanulmányok 
eredményei ugyanis erősen függenek az alkalmazott  modelltől,  és az érvényesített 
előfeltételektől a tőke- és a munkaerő piac vonatkozásában. A tanulmányok többnyire 
a klímaprogramoknak a nettó foglalkoztatást  enyhén növelő hatását valószínűsítik. 
Ennek kapcsán az energiatakarékossági intézkedésekhez kötődő nettó foglalkoztatás-
bővülést az energiatermelésben és elosztásban várható csökkenés részben ellensú-
lyozza. Egy tanulmány1 szerint például Németországban 1973 és 1990 között elért 4,1 
exajoule átlagos éves energiamegtakarítás közel 400 000 új munkahelyet hívott élet-
re. Másképpen fogalmazva az adott időszakban megtakarított egy petajoule körülbelül 
100 új munkahelyet hozott létre. Más munkákban e számot 40-60 munkahelyre be-
csülték. Tekintettel arra, hogy az energiahatékonysági beruházások rendszerint fokoz-
zák a tőke és az energiafelhasználás marginális járulékos előnyeit, ez az eredmény 
valósnak minősíthető. Különösen akkor, ha számításba vesszük azt is, hogy sokszor 
importált energiát helyettesítenek energiatakarékos belföldi termékekkel és szolgálta-

1
 Jochem, E. and O. Hohmeyer (1992), The Economics of Near-Term Reductions in Greenhouse Gases. In: Mintzer, I. M. (Ed.): 

Confronting Climate Change. Risks, Implications, and Responses. Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp.217-236.

www.levego.hu



tásokkal, a megtakarított energia árát pedig többletjövedelem megszerzésére fordít-
hatják. 

Összességében a tanulmány az alábbi főbb következtetésekre jut:

1) Az éghajlatváltozás kezelésével összefüggő intézkedésekből származó előnyök kö-
zül rendszerint az egészségügyi és a környezeti hatásokkal számolnak, és a döntésho-
zók vagy az alkalmazott elemző modellek készítői általában még becsléseket sem ké-
szítenek az elérhető járulékos és közvetett előnyök pénzben történő kifejezésére. 

2) Társadalmi szinten viszont ez utóbbiak értéke gyakran a közvetlen energiatakaré-
kosságéval és a környezet állapotjavulásáéval közel megegyező nagyságrendűek is le-
hetnek, sőt – egyes többfunkciós fejlesztési programoknál (például gépek, gépjármű-
vek közös használata) – e járulékos hasznok a program központi elemévé is válhat-
nak. 

3) A célirányos gazdaságpolitikával  elért, új technológiákkal kapcsolatos tanulás és 
kellő méretgazdaságosság eredményeként létrejövő költségcsökkenés mellett további 
előnyként kell számításba venni az ilyen fejlesztések húzóhatását, amelyet a konven-
cionális technológiákra kifejt. 

4) A vertikális (top-down) modellek egyelőre nem kezelik méltóképpen a tanulmány-
ban vizsgált három járulékos előny: a technológiai váltás, a tanulási periódus és a mé-
retgazdaságosság elérésének dinamizáló  hatása,  valamint  az  importhelyettesítéssel 
elérhető foglalkoztatás-bővülés biztosította kiegészítő előnyöket és hasznokat. Emiatt 
e modellek sok tekintetben túlbecsülik az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével 
összefüggő,  makrogazdasági  szinten  várható  nettó  költségeket.  Ezért  a  modellek 
megfelelő tökéletesítésére van szükség.

5) Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével összefüggő járulékos előnyök sokkal 
decentralizáltabban hajthatók végre, mint az alternatív energia- és nyersanyagterme-
lés, ezért vidéki és hegyvidéki körzetekben különösen érdemes lehet számolni velük.

6) A járulékos és kiegészítő előnyök közül számos rövid távon érvényesül, miközben 
az éghajlatváltozás mérséklése hosszú távra szóló feladat. Azonban éppen emiatt le-
hetnek ezek az intézkedések vonzók a politikusok számára, akik elsősorban rövid táv-
ban gondolkodnak.

Budapest, 2010. március 30.

Összeállította: Dr. Balog Károly
a Levegő Munkacsoport megbízásából
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