
A zöld költségvetésről és az ökoinnovációról 
az EU német elnöksége alatt 

 
 

Az idei év első félévében Németország látta el az Európai Unió soros elnökségét. Ebből az 
alkalomból rendezett kétnapos konferenciát Berlinben 2007. május 13-án és 14-én az Európai 
Környezetvédelmi Iroda (EEB) „Környezetvédelem, innováció, foglalkoztatás” címmel.  

Az első napon a zöld költségvetési reform megvalósításának lehetőségeiről és a 
környezetvédelmi ipar lehetőségeiről tanácskoztak a civil szervezetek képviselői. Az előbbi 
témakörnek különös időszerűséget adott, hogy nem sokkal a rendezvény előtt jelent meg az 
Európai Bizottság zöld könyve1 a piaci eszközök használatáról a környezetvédelemmel és az 
energetikával összefüggő célokra. A zöld könyv ugyanis ismét aláhúzta annak a 
szükségességét, hogy mind uniós, mind nemzeti szinten növelni kell a gazdasági eszközök 
(adók, támogatások, kibocsátási jogok kereskedelme stb.) használatát, mint a 
környezetvédelmi és egyéb célok elérésének költséghatékony eszközét.  

A zöld könyv, mint ismeretes, vitaanyag. A jelen zöld könyvhöz a Bizottság 2007. július 
31-ig várja az észrevételeket a green-paper-mbi@ec.europa.eu címen. A konferencia 
résztvevői hangsúlyozták, hogy általában egyetértenek a zöld könyvben leírtakkal, azonban 
hiányolják a konkrétumokat, vagyis, hogy a Bizottság milyen ütemezésben, milyen mértékű 
változtatásokat javasol az egyes gazdasági eszközök területén uniós szinten. A vita alapján 
hamarosan elkészül az EEB egyeztetett állásfoglalása a témáról, amelynek kialakításában a 
Levegő Munkacsoport is részt vett és a továbbiakban is aktívan részt fog venni. 

Az ökoinnovációról folytatott vita alapját az a tanulmány képezte, amelyet a német 
környezetvédelmi minisztérium készített „Környezetvédelem, innováció, foglalkoztatás – Az 
európai környezetvédelmi iparpolitika elemei” címmel (részletes ismertetését ld. alább!). A 
civil szervezetek egyetértettek abban, hogy a környezet védelmét szolgáló innovációt 
támogatni kell – szabályozással, gazdasági eszközökkel, tájékoztatással, kutatással. Az EEB 
egyik témafelelőse a japán példát ismertette. Ott felmérik a külöböző vállalatok termékeit, 
szolgáltatásait környezetvédelmi szempontból (például, hogy mennyi energiát fogyaszt, 
mennyi nyersanyagra volt szükség az előállításához, milyen környezetszennyezéssel jár a 
folyamat), majd az eredményeket nyilvánosságra hozzák. Ez ott önmagában elegendő volt 
ahhoz, hogy az összes érintett céget az élenjárókhoz való felzárkózásra ösztönözze. Az előadó 
elmondta, hogy egyik japán szakértővel történt beszélgetése során az elmondta neki, hogy ez 
szerinte a japánok részére behozhatatlan versenyelőnyt jelent, mert azt tapasztalta, az európai 
cégek ilyen szempontból nem annyira kényesek a hírnevükre… 

A konferencia második napján a résztvevők köre kibővült az Európai Bizottság, egyes 
nemzeti kormányok, valamint a tudományos és üzleti élet képviselőivel. A rendezvény 
legnagyobb érdeklődéssel várt előadója Sigmar Gabriel német környezetvédelmi miniszter 
volt. Felszólalásában meggyőzően és szenvedélyesen szólt a világban kialakult súlyos 
helyzetről és a haladéktalanul megteendő intézkedésekről – azonban jobbára csak az 
általánosságok szintjén. A civil szervezetek képviselőinek azon kérdésére, hogy amennyiben 
ilyen jól látja a helyzetet, miért nem hozzák meg a szükséges intézkedéseket, az volt a 
válasza, hogy ő csak egy miniszter a kormányban, és a civil szervezeteknek jobban kellene 
lobbizniuk a gazdasági és pénzügyi tárcáknál… 

 

                                                 
1 ZÖLD KÖNYV a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről. 
COM(2007) 140 végleges. Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2007.03.28. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2007/com2007_0140hu01.pdf 
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Ökológiai iparpolitika Európában 
 

A környezet védelme nem luxus, hanem kötelesség. Egyesek még mindig vitatják ezt az 
állítást. Néhány területen a környezetpolitika már jelenleg is hatásos, összességében azonban 
egyre súlyosbodnak azok a problémák, amelyek veszélyeztetik a természeti környezet 
alapvető működését. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC legutóbbi 
jelentése2 szerint például a XXI. század végére 1,8-4 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklet, 
és a Stern Jelentés3 meggyőzően bizonyítja, hogy az éghajlatváltozás tétlen figyelésének 
nagyobbak a költségei (a világ GDP 20 százaléka lehet a gazdasági veszteség), mint az 
üvegházgáz-emisszió azonnali csökkentésének. Ugyanez elmondható a vízvédelemre, a 
hulladékgazdálkodásra és a környezetvédelem egyre több területére. A növekvő gazdaságok 
gyorsuló ütemben élik fel az alapvető erőforráskészleteket, ezért világszerte igény van az öko-
hatékony árukra. A környezet védelme tehát egyre inkább gazdasági szükségszerűség. A 
német környezetvédelmi minisztérium megbízásából a Berlinben 2007 májusában tartandó 
konferenciára készült, „Környezetvédelem, innováció, foglalkoztatás – Az európai 
környezetvédelmi iparpolitika elemei”4 című tanulmány hangsúlyozza, hogy a követő politika 
helyett Európának egy erős és következetes politikára van szüksége, amely a radikális 
környezetvédelmi innovációt támogatja, terjeszti a meglévő zöld technológiákat, és 
elősegíti az ipar minden ágazatának „zöldebbé” válását. Csak így képes szembeszállni az 
előtte álló gazdasági és környezeti kihívásokkal. 

A jövő versenyében nemcsak az újszerűség, az ár, a minőség és a kivitelezés számít, a 
környezetvédelmi teljesítmény a versenyképesség meghatározó tényezőjévé válik az ipar 
egyre több területén. Manapság a környezetbarát és erőforrás-hatékony áruk iránti kereslet nő, 
és a jövőben csak fokozódik. Egy 2007-es tanulmány5 szerint az ökotechnológiák 
világpiacának nagysága 2005-ben 1000 milliárd euró volt. Ebből a hat fő piaci terület 
részesedését az 1. ábra mutatja.  

 
1. ábra: A környezetvédelmi technológiák világpiaca 2005-ben (milliárd euró) 

 
Forrás: Roland Berger alapján 
 

                                                 
2 IPCC (2007): Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group 
II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report. Summary for 
Policymakers. 
3 Nicholas Stern (2006): The Economics of Climate Change. The Stern Review. 
4 Workshop on Environment – Innovation – Employment. Elements of an European Ecological Industrial Policy. 
Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. 2007 
5 Roland Berger (2007): Study on behalf of the German Federal Ministry for the Environment, Berlin. 
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Látható, hogy az energiahatékonyságot célzó technológiák piaca a leginkább kiterjedt. A 
tanulmány szerint a környezetbarát technológiák további fejlődésében nagy szerepe lesz a 
biotechnológiának és a nanotechnológiának, az előbbinek évi 30, az utóbbinak 100 milliárd 
eurós piacot becsül. 

Az ökotermékek és ökotechnológiák piacának gyors növekedése egyrészt az energia és a 
nyersanyagok árainak jelentős emelkedésével magyarázható. 2000 és 2005 között ugyanis az 
euró-övezetbe importált természeti erőforrások világpiaci ára 81 százalékkal nőtt, az 
energiaárak pedig ugyanebben az időszakban megkétszereződtek. Hosszú távon 
elkerülhetetlenül fokozódik a természeti erőforrások hiánya, ami további árnövekedéshez 
vezet. A világ egyre több országa iparosodik, ami az erőforrások még gyorsabb kimerülését, 
valamint a környezetszennyezés erősödését eredményezi. Mindemellett az éghajlatváltozás is 
emisszió-csökkentésre késztet. A bővülő kereslet másik lényeges oka tehát a 
környezetvédelmi határértékek, előírások teljesítéséhez szükséges beruházások növekedése.  

Ezek alapján a Berger tanulmány úgy véli, hogy a környezeti kihívásokra válaszul az 
említett 1000 milliárd euró értékű piac 2020-ig megkétszereződik, 2020 milliárd euróra bővül. 
A növekedés fő hajtóerejét jelentő területeket a 2. ábra mutatja.  
 

2. ábra: A legjobban fejlődő környezetvédelmi technológiák 2005-2020 között  
(összetett éves növekedési ráta, %) 

 

 
Forrás: Roland Berger Strategy Consultants 2006 
 

Az üzemanyag-cellák és a hibrid autók terjedése lesz a leggyorsabb, habár a 
bioüzemanyagokkal egyetemben ezek viszonylag alacsony szintről indulnak. Mindemellett a 
már ma is fejlettebb piacok, úgymint a fényelemek (fotovoltaikus eszközök) és a napenergia 
kiaknázása is jelentős növekedést mutatnak. Európa jelenleg a környezetvédelmi ipar 
világpiacának körülbelül egyharmadát uralja. A fenntartható energiatermelés és a 
hulladékgazdálkodás, illetve újrahasznosítási technológiák terén a piaci részesedése 40 
százalék fölött van, vagyis jelentős. Ez a világpiacon elfoglalt kedvező pozíció kitűnő 
lehetőséget nyújt egy fenntartható növekedés és foglalkoztatás elérése számára az 
Európai Unióban. A piackutatások szerint például a hagyományos gépiparban 500 000, a 
járműiparban 280 000 munkahely szűnik meg 2020-ig Európában. A megújuló energiára 
épülő iparág viszont egymaga képes 2 millió új munkahelyet teremteni ugyanebben az 
időszakban. Az ökohatékony technológiák tehát Európa jólétének és gazdagságának 
kulcsfontosságú tényezőjévé válnak.  
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A globalizált világban a technológiailag egyre fejlettebb országok növekedésért és 
foglalkoztatásért folytatott versenyében a zöld piac kiszolgálásának képessége döntő lehet a 
versenyképességet illetően. Európa ipara számára a feltörekvő környezetvédelem 
nemcsak szükségszerű, hanem egyben lehetőség is a felmerülő hatalmas nemzetközi 
piaci lehetőségek kiaknázására.  

Az Európai Bizottság 1999-ben jelentette meg az első piackutatását az öko-
technológiáról6, amelyben azt jósolja, hogy az EU ökológiai áruinak exportja legjobb esetben 
az 1998. évi 8,5 milliárd euróról 2010-re 22 milliárd euróra fog nőni. A valóságban azonban 
ezt az értéket már 2004-ben elérte az EU, az öko-technológiák piaca tehát sokkal gyorsabban 
nőtt a vártnál.7 Az EU máig fenntartotta, vagy kiterjesztette a piaci részesedését, habár egyre 
erősebb versennyel kell szembenéznie a világpiacon. Az üzemanyagcellák területén és a 
hibrid autók piacán például a legnagyobb versenytárs Japán, a bioműanyag és a 
bioüzemanyag technológiákat illetően pedig az USA vállalatai. A versenytársak is támogatják 
az öko-technológiákat, az ipar öko-hatékonyságának javítását mind anyagiakban, mind 
gazdasági és jogi szabályozó eszközökkel. Ennek következtében az ökohatékony innováció 
mára „mega-trend” lett. Az EU környezetpolitikája is évek óta nagy hangsúlyt fektet a 
környezetkímélő technológiák innovációjára, ezt bizonyítja a 2004-ben létrehozott 
úgynevezett Környezetvédelmi Technológia Akcióterv (ETAP). Az európai államfők a 2007. 
tavaszi csúcstalálkozón azonban kihangsúlyozták, hogy a zöld piacok további fejlesztése és az 
innováció fokozott támogatása egy átfogó stratégiát igényel. Az Európai Tanács ezért felkérte 
a Bizottságot, hogy 2008 elejére készítsen egy összehangolt stratégiatervet az ökoinnováció 
támogatására.  

Nagy kihívás kifejleszteni egy európai stratégiát, ami biztosítja a fentiekben említett új 
igények és piacok kiszolgálásából származó lehető legnagyobb gazdasági és környezeti 
hasznot. Ehhez mélyreható tárgyalások szükségesek az európai partnerek között, és a jelenlegi 
sikerek és kudarcok gondos áttekintését igényli. Sok politikai területnek megvan azonban a 
lehetősége arra, hogy közreműködjön az átfogó stratégia létrehozásában, amit úgy is 
nevezhetünk, hogy „ökológiai iparpolitika”. A környezetpolitikán kívül részt kell benne 
vállalnia az iparnak, a kereskedelemnek, a kutatásnak, a közlekedésnek stb.  

A környezetvédelmet, innovációt és foglalkoztatást összefogó stratégiának a 
következőket kell tartalmaznia: 

 Törekedni kell innovációbarát környezetpolitika kialakítására. 
 A lisszaboni folyamatban jobban tükrözni kell a versenyképesség környezetvédelmi 

vetületét. 
 A bővülő zöld piacokhoz kell igazítani az iparpolitikát és a versenyt. 
 Erősíteni kell a Környezetvédelmi Technológia Akciótervet (ETAP), hogy ténylegesen 

hatásos legyen. 
 Meg kell vizsgálni, hogy a 2006-ban módosított Fenntartható Fejlődés Stratégia és a 

Jobb Szabályozási Stratégiák hogyan tudnák jobban segíteni az ökológiai innovációt. 
 Azonosítani és szabályozni kell az öko-hatékony innovációt és a technológiai vezetést 

jelentősen befolyásoló specifikus ágazati politikákat. 
 
Budapest, 2007. május 20. 
 

Lukács András – Tanyi Anita 
Levegő Munkacsoport 

                                                 
6 DG Environment (1999): The EU Eco-industries export potential. Final Report to DGXI of the European 
Commission. Brussels. 
7 Ernst & Young (2006): Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged 
EU. Report to the European Commission, DG Environment. Brussels. 


