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1 Vezetői összefoglaló
1.1 A projekt háttere, céljai és kiterjedése
Magyarországon az épületek az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik kulcsszereplői: az
energia-végfelhasználókhoz kapcsolódó szén-dioxid-(CO2) kibocsátás közel feléért
felelnek (Novikova, 2008). Ebben részben szerepet játszik az, hogy a magyar
épületállomány rendkívül alacsony energiahatékonysággal bír. Például Magyarország, az
EU átlag éghajlatához viszonyított lakossági energiafogyasztásban az EU 27 országából a
tíz legmagasabb között van (a 2000-2007 közötti 220 m-2 év-1 európai átlaghoz képest a
magyar lakossági átlagérték 247 kWh m-2 év-1). Az éghajlatváltozás hatásainak
enyhítését célzó intézkedési lehetőségek közül Magyarország számára leginkább a
lakossági szektorban rejlenek a legnagyobb költséghatékonysággal működtethető
lehetőségek (Eichhammer et al., 2009).
A magyar épületállomány energiahatékonyságának fejlesztésével nemcsak az
üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátását lehet jelentősen csökkenteni, hanem számos
egyéb fontos társadalmi, politikai és gazdasági területen eredményezhet előrelépést, ide
értve az energiabiztonság és a társadalmi jólét növekedését, az energiaszegénység
csökkenését, új üzleti lehetőségek megteremtődését éppúgy, mint levegő- és
életminőség, illetve az egészségi állapotok javulása. Ez azért is rendkívül fontos, mert
bár Magyarország közelebb áll az Európai Unió tehermegosztási megállapodásában
foglalt kibocsátási vállalásainak teljesítéséhez mint a legtöbb EU tagállam, mégis fontos
kihívásokkal szembesül az energiabiztonság területén (Magyarországnak van az egyik
legmagasabb gázfüggése az IEA tagállamok közül) és energia-szegényég témakörében (a
magyar állampolgárok 15%-a nem engedheti meg magának, hogy otthonát megfelelően
fűtse).
Egy, a magyar épületállomány nagyszabású és komplex energia-megtakarítását célzó
épület-felújítási program rendkívül fontos velejáró haszna a foglalkoztatási ráta
potenciális nettó növekedése, különös tekintettel arra, hogy Magyarország a második
legalacsonyabb foglalkoztatási rátával rendelkező tagállam az EU-ban. A munkavállalási
korú népesség alig több mint fele rendelkezik bejelentett munkahellyel, és minden
tíz,(15-64 év közötti) magyar közül négy kiszorul a munkaerőpiacról (nincs munkahelyük,
és nem is keresnek munkahelyet). Ilyen körülmények között a foglalkoztatási ráta
növelése alapvető politikai prioritás, különösképpen a hátrányos helyzetű
lakosságszegmensekben illetve a hátrányos helyzetű régiókban.
Jelen kutatás célja, hogy felmérje egy esetleges nagyszabású, komplex, energiamegtakarítást célzó épület-felújítási program nettó foglakoztatásra kifejtett hatásait
Magyarországon. Egy ilyen, nagyszámú épületet érintő, átfogó felújítási program, azon
jelentős hasznain túl, hogy csökkenti, vagy megszünteti az energiaszegénységet, növeli
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az életszínvonalat és javítja az energiabiztonságot – várhatóan a foglakoztatásra nézve is
javító hatással bír:
•

Közvetlenül, számos új munkahely teremtése által az építőiparban;

•

Közvetetten a beszállítói szektorokban, amely anyagokkal és szolgáltatásokkal
látja el magát az építőipart;

•

Ezen felül, a megemelkedett jövedelmek elköltése további hasznokat
eredményez a foglalkoztatásban. Ilyen bevételnövelő tényezők a háztartások
csökkent energia-fogyasztásából eredő megtakarítások, illetve az újonnan
megteremtett munkahelyeken megkeresett fizetések által képviselt vásárlóerő,
amely újabb bevételeket generál.

Várhatóan ezen hatások eredője nagyobb, mint az energiaszolgáltató szektorban az
energiafogyasztás csökkenése miatt bekövetkező munkahelyvesztések eredője. Az 1-1.
ábra szemlélteti a javasolt program foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak láncolatát.
Épületkorszerűsítési
program

További
elkölthető
bevétel

Munkahelyvesztés

Munkahelyvesztés

ENERGIA
szektor
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Beszállítói szektor
Munkahelyvesztés
Munkahelyteremtés
Munkahelyvesztés
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Munkahelyteremtés

Beszállítói
szektor

További kiadások és munkahelyvesztés

Munkahelyteremtés

HÁZTARTÁSOK

EGYÉB
SZEKTOROK

KÖZVETLEN
hatások
KÖZVETETT
hatások
INDUKÁLT
hatások

1-1. ábra: A javasolt beruházás foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak láncolata
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Ezen tanulmány az European Climate Foundation (ECF, Európai Klíma Alap)
„Energiahatékonyság” programjának részét képező, az „épületek energia-hatékonysága”
területén folytatott ECF stratégiai kezdeményezés keretein belül készül.

1.2 Forgatókönyvek
Mivel a felújítási programok foglakoztatásra gyakorolt (rövid és hosszú távú) hatásait a
felújítás által érintett terület kiterjedése és a felújítás ütemezése határozzák meg, a
tanulmány specifikus forgatókönyveken keresztül vizsgálódik. A forgatókönyvek
legfőképp az energia-megtakarítási felújítási programban elvégzett felújítás típusán vagy
mértékén, valamint a feltételezett felújítás dinamikáján alapulnak. Az 1-1. táblázat a
jelen tanulmányban alkalmazott forgatókönyveket foglalja össze.
Név

Lehetőség

Leírás

Alap forgatókönyv

Nincs beruházás, a szokásos üzletmenetre
jellemző felújítási ráták és intenzitások

S-DEEP1

Komplex energiamegtakarítási felújítás
gyorsabb felújítási rátával

Komplex energia-megtakarítási felújítás, átlag
2
évi 20 millió m körüli felújítás ráta (250 000
lakással egyenértékű)

S-DEEP2

Komplex energiamegtakarítási felújítás
lassabb felújítási rátával
Optimum alatti energiamegtakarítási felújítás,
lassabb felújítási rátával

Komplex energia-megtakarítási felújítás, átlag
2
évi 12 millió m körüli felújítás ráta (150 000
lakással egyenértékű)
Optimum alatti energia-megtakarítási felújítás
2
átlag évi 12 millió m körüli felújítási ráta (150
000 lakással egyenértékű)

S-BASE

S-SUB

1-1. táblázat: A tanulmányban alkalmazott forgatókönyvek összefoglalása

A tanulmány középpontjában leginkább a meglévő lakossági épületek, illetve a
középületek állnak, tekintettel arra, hogy ebben a két szektorban legnagyobb a politikai
beavatkozás lehetősége és a köztámogatottság, valamint itt a legmagasabb a várható
társadalmi és politikai haszon is.
A kutatás olyan forgatókönyveket vizsgál, amelyek komplex energia-megtakarítási
felújításokat támogatnak, melyek olyan közel hozzák az épületeket a passzív ház
energiafogyasztási standardjaihoz (i.e. 15 kWh/m2/év fűtés-fogyasztás) amennyire csak
a valóságban és gazdaságilag is lehetséges, de egyéb forgatókönyveket is figyelembe
vesz. Utóbbit azért, mert az optimum alatti energia-megtakarítási felújítások (amikor az
épületek nem a legmodernebb technológiákkal kerülnek felújításra), hozzájárulnak az
ún. „lock-in” hatáshoz, amely 2050-re a jelenlegi nemzeti CO2-kibocsátás 30%-ig is
visszatarthatja az ország kibocsátás-csökkentési potenciálját, aláásva ezzel, hogy
Magyarország addigra ambiciózus GHG kibocsátás-csökkentési célokat valósítson meg.
Ezért fontos, hogy intellektuális- és finanszírozási eszközeinket olyan korszerűsítési
forgatókönyv katalizálására aknázzuk ki, amely hosszú távú éghajlati (és társadalmi)
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érdekeket helyez előtérbe, a rövid-távú, gazdaság-kiegyenlítő keretprogramok
felvirágoztatása helyett. Az optimum alatti energia-megtakarítási felújításokat
tartalmazó terv, azonban, bár energiahatékonyság szempontjából kevesebb nyereséggel
bír, nem vethető el; a komplex energia-megtakarítási felújítási program mellett,
referenciaként szerepeltetjük a tanulmányban, hogy a két programtípus hatásai közötti
különbségekre rá tudjunk világítani.

1.3 Módszertan
Számos módszertani megközelítés létezik a klíma-beruházások munkaerő piacra
gyakorolt hatásának elemzésére: a leggyakrabban használtak között találunk közvetlen,
esettanulmányokon alapuló becsléseket, input-output analíziseket, számítható általános
egyensúlyi modell (CGEM) analíziseket vagy korábbi tanulmányok eredményeinek
átültetését.
Ezek közül az input-output analízis a legszélesebb körben alkalmazott, és talán a
legszilárdabb módszertan is, amellyel a gazdaságban bekövetkező változásoknak a
foglalkoztatásra kivetülő közvetett, közvetlen és indukált hatásai megjósolhatóak. Ilyen
változásoknak minősülnek például az energiahatékonyságot célzó beruházások. Az
input-output táblázatok segítségével minden gazdasági szektor működésében
bekövetkezett változás, amelyet például egy beruházás idéz elő, elemezhető. Ha
rendelkezünk minden egyes szektor munkaerő-intenzitás adatával, a nettó
foglakoztatási hatás (a megteremtett és megszüntetett munkahelyek egyenlege)
kiszámolható.
Jelen tanulmánynak az első változata input-output analízist használ, hogy megbecsülje
az egyes energia-megtakarítási felújítási programok forgatókönyveinek foglakoztatásra
gyakorolt hatásait. Az esettanulmányokból történő közelítésekre is kísérletet tettünk, de
a kutatás jelenlegi szakaszában rendelkezésünkre álló, komplex energia-megtakarítási
felújítási programokról szóló esettanulmányok alacsony száma miatt, főként
Magyarországon, e módszer alkalmatlannak bizonyult.
A program kezdetét 2011-ben határoztuk meg, hatásait pedig a 2020-as esztendőre
értékeltük. Az input-output módszerhez ki kell számolni 2020-as évre a felújítás teljes
befektetési igényét (hogy az építőipari kereslet-növekedés pozitív hatása becsülhető
legyen), és ugyanazon évben elért összesített energiaköltség-megtakarítást (hogy az
energiaszektorban bekövetkező kereslet-csökkenés negatív hatása kalkulálható legyen).
Annak érdekében, hogy a felújítás teljes befektetési igényét és az energiaköltségmegtakarítást meg tudjuk becsülni, a magyar épületállományt két osztályra bontottuk.
Minden épülettípus és minden forgatókönyv esetén az adott felújítás
befektetésigényére- és az energia-megtakarítására vonatkozó adatait
esettanulmányokból és a szakirodalomból vettük, és ezeket alkalmaztuk a teljes
befektetési igény és az energiaköltség-megtakarítás számítása során.
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Az építőipari kereslet-növekedés és az energiaszektori kereslet-csökkenés adatai ezután
bevezetésre kerültek az input-output táblázatokba, ami a gazdaság minden szektorára
nézve megadja az outputban bekövetkező változásokat. Az outputban bekövetkező
változások és a szektoronkénti munkaerő intenzitás (i.e. a teljes munkaidős
foglalkoztatással egyenértékben (TMFE) alkalmazott munkaerő száma az egyes
szektorok output egységei szerint), szorzata, amellyel minden szektorban a
foglakoztatási hatások kiszámolhatóak.
Az indukált hatások (i.e. a háztartások csökkent energia-fogyasztásából eredő jövedelem
megtakarításai, illetve a közvetlenül- és közvetetten teremtett munkahelyeken
megkeresett fizetések által képviselt vásárlóerő) szintén kalkulálhatóak input-output
táblák alkalmazásával. Az indukált hatások jelentős szerepet játszhatnak a programok
végső értékelése során, főként, hogy az energiahatékonyságnak köszönhető
költségmegtakarítások radikális eltérést mutatnak az egyes forgatókönyvek esetében. Az
előzetes eredmények felmutatásához rendelkezésünkre álló időkeret rövidsége miatt
azonban az indukált hatások eredményei csak a végső tanulmányban kerülnek
bemutatásra.

1.4 Főbb eredmények
1.4.1 Energia- és CO2 megtakarítások, befektetések, költség- megtakarítások
A felújítási forgatókönyvek kétségtelenül jelentős energia-megtakarításokat generálnak,
különösképpen azon forgatókönyvek, amelyek komplex energia-megtakarítási felújítást
tartalmaznak. A teljes épületállomány végső energiafogyasztás-alakulását a különböző
forgatókönyvek esetén a 1-2. ábra mutatja.
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1-2. ábra: A végső energiafogyasztás alakulása a négy különböző forgatókönyv esetén

Érdekes megvizsgálni azt is, hogyan alakul az energiafogyasztás a program teljes
időtartama alatt épülettípusonként. Az energiafogyasztás alakulását a magyar épület
állomány különböző épületkategóriáiban 2050-ig, forgatókönyvenként az 1-3.–1-6.
ábrák mutatják. A szembetűnő három, legtöbb energiát fogyasztó kategória a
hagyományos többlakásos házak, a panel többlakásos és a hagyományos önálló családi
házak.

10

Energiafogyasztás épületkategóriánként S-BASE Alapforgatókönyv esetén
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1-3 ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-BASE Alapforgatókönyv

Energiafogyasztás épületkategóriánként S-DEEP1 forgatókönyv esetén
70
Modern többszintes
60

Modern egyszintes

Energia, TWH / Év

Hagyományos egyszintes
50

Panel többszintes
Hagyom. többszintes

40

Történelmi középület
Modern többlakásos

30

Modern önálló családi
Hagyom. önálló családi

20

Panel többlakásos
Hagyom. többlakásos

10

Történelmi lakóépület
0
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Év

1-4. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-DEEP1 forgatókönyv
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Energiafogyasztás épületkategóriánként S-DEEP2 forgatókönyv esetén
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1-5. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-DEEP2 forgatókönyv
Energiafogyasztás épületkategóriánként S-SUB forgatókönyv esetén
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1-6. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-SUB forgatókönyv

A CO2 kibocsátás szintén jelentős csökkenést mutat a szokásos üzletmenet alakulásához
képest, ahogy azt az 1-7. ábra is szemlélteti. A komplex felújítási forgatókönyvekkel 150
milliárd tonna CO2-t takarítható meg 2030-ra.
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Felhalmozott CO2 megtakarítás
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1-7. ábra: Felhalmozott CO2 kibocsátás-csökkenés forgatókönyvenként

Az első kapott becsléseink azt mutatják, hogy az itt figyelembe vett korszerűsítési
programok jelentős befektetést igényelnek ugyan, de általuk, a megnövekedett
energiahatékonyságnak köszönhetően, arányos mennyiségű költségmegtakarítás is
jelentkezik. Az 1-2. táblázat mutatja a szükséges befektetések és az energiaköltségmegtakarítások alakulását 2020-ban az egyes forgatókönyvek esetében, az 1-8. ábra
pedig az éves befektetési igényeket szemlélteti forgatókönyvenként a program
befejezéséig. Az értékek figyelembe vesznek egy három éves ramp-up időszakot, ami
jelen kutatás feltételezése szerint az építőipar számára szükséges ahhoz, hogy reagáljon
a kereslet-növekedésre.
Forgatókönyv
Millió Euró befektetés 2020-ban
Energiaköltség-megtakarítások 2020-ban (millió
Euró)
Felhalmozott energia-megtakarítások a
kezdettől 2020-ig (millió Euró)

S-DEEP1
6,464

S-DEEP2
3,879

S-SUB
1,619

1,518

928

499

7,369

4,580

2,462

1-2. táblázat: Befektetések és energiaköltség-megtakarítások 2020-ban
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1-8. ábra: Az egyes korszerűsítési forgatókönyvek éves befektetésigénye a program befejezéséig

A felhalmozott energiaköltség-megtakarításokat az egyes forgatókönyvek esetében
2035-ig az 1-9.ábra szemlélteti: tisztán kivehető, hogy a költség-megtakarítás a
legintenzívebb forgatókönyv (S-DEEP1) esetében a legnagyobb. A többi forgatókönyv
esetében ez az érték jelentősen szerényebb, és gyakorlatilag nem létezik az alapvonali
forgatókönyv esetében.
Felhalmozott energia kiadások megtakarítása
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1-9 ábra: Felhalmozott energiaköltség-megtakarítások az egyes forgatókönyvek esetében
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1.4.2 Foglakoztatásra gyakorolt hatások
Mindegyik forgatókönyv figyelemre méltó nettó foglakoztatási hasznot idéz elő a
gazdaság minden szektorában.
1-3 táblázat foglalja össze a közvetlen és közvetett foglakoztatásra gyakorolt hatásokat
Magyarországon az egyes forgatókönyvek esetére 2020-ban, az alapvonali S-BASE
forgatókönyvhez viszonyítva. Az összesített hatáseredményeket (közvetlen és közvetett)
grafikusan is ábrázoltuk az 1-10. ábrán. A legtöbb foglakoztatást érintő
hatástanulmányban mérőeszközként az egymillió Euró befektetés segítségével
teremtett teljes munkaidős munkahelyek számát alkalmazzák. Esetünkben ennek a
mérőszám a legmagasabb értékét a legintenzívebb forgatókönyv esetében(S-DEEP1)
kaptuk. Minden forgatókönyvre igaz azonban, hogy a teremtett munkahelyek száma
befektetett millió Eurónként magasabb, mint amit az ehhez a kutatáshoz áttekintett
szakirodalom széles többségében találtunk: tipikusan kb. 10-20 teljes munkaidős
munkahely/befektetett millió Euró értéket találtunk, az általunk alkalmazott
forgatókönyvek vizsgálata során nyert 33-40 értékekhez képest.
Forgatókönyv
Közvetlen hatások a foglakoztatásban, az
építőiparban (ezer TMM egység)
Közvetlen hatások a foglakoztatásban, az
energiaszektorban (ezer TMM egység)
Közvetlen + közvetett hatások az építőiparban
Közvetlen + közvetett hatások energiamegtakarítás révén
Közvetlen + közvetett hatások az összes
szektorban (ezer TMM egység)
TM Munkahely / befektetett millió Euró

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

160,31

96,19

40,16

-13,59
298,22

-8,31
174,72

-4,46
66,81

-41,50

-24,83

-12,71

256,72
39,71

149,88
38,64

54,09
33,40

1-3. táblázat: Az egyes forgatókönyvek foglakoztatásra gyakorolt hatásai
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Az egyes forgatókönyvek hatása a közvetlen és közvetett foglalkoztatásra (az SBASE forgatókönyvvel összevetve)
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1-10. ábra: Közvetlen- és közvetett foglakoztatásra gyakorolt hatás az egyes forgatókönyvek esetén

1-4. táblázat összegzi az egyes forgatókönyvek foglakoztatásra kifejtett közvetett és
közvetlen hatásait a magyar gazdasági szektorokban. Az egetlen szektor, ahol a kifejtett
hatás negatív – nem meglepően – az energiaszektor („Elektromos áram-, gáz- és
vízszolgáltatás” alatt), míg a legtöbb nettó haszon (az építőipar mellett) a gyártásban
jelent meg: ez a szektor fog nyilván leginkább hozzájárulni az építőipar számára
szükséges, beszállítandó anyagok előállításához.

Szektor
Mezőgazdaság, vadászat, erdészet
és halászat
Bányászat, kőfejtés
Gyártás
Elektromos áram-, gáz- és
vízszolgáltatás
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Kis-és nagykereskedelem,
éttermek, hotelek
Transzport, raktározás,
kommunikáció
Pénzügyek, biztosítás, ingatlan és
üzleti szolgáltatások
Közösségi, társadalmi és személyes
szolgáltatások

Nettó
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gyakorolt
hatás az SBASE estében
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TMM) a különböző forgatókönyvek esetében (SBASE-hez viszonyított különbség)
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94,10

-3,90
35,87

0,71

19,80
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0,41

11,36
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2,33

0,40
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1,27
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Szektor
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1-4. táblázat: Az egyes forgatókönyvek foglalkoztatásra kifejtett nettó közvetlen és közvetett hatása a
gazdasági szektorokban

Szükséges tennünk néhány (kvalitatív jellegű) megjegyzést a magyar munkaerőpiaccal
kapcsolatban s a foglakoztatásra gyakorolt hatások vizsgálata kapcsán, amely minden
forgatókönyvet érint.
A foglakoztatásra gyakorolt hatások földrajzi elterjedése. Egy az épületek
energiahatékonyságának fokozását célzó program leginkább közvetlen foglakoztatási
hasznot az építőiparban generál, ami országos kiterjedésű, mivel a felújítandó épületek
nem koncentrálódnak egyik földrajzi régióra sem. A házfelújításokat általában helyi kisés középvállalkozások (KKV) végzik, akik mélyebb ismeretekkel rendelkeznek a helyi
piacról mint a nagy cégek. Így a közvetlen haszonélvezői egy nagyszabású épületfelújítási programnak a KKV-k lesznek. Ezért várhatóan ezen munkahelyek nagy része,
legalábbis a létrehozott közvetlen foglakoztatás inkább helyi szintű és decentralizált lesz,
semmint centralizált és a magyar határokon átívelhető, exportálható.
A foglakoztatás hatások időbeli tartóssága. Az ebben a tanulmányban figyelembe vett
program nagysága olyan, hogy a közvetlen és közvetett foglakoztatásra gyakorolt hatása
számos évtizeden keresztül fennmarad, és az energiaszektorban bekövetkező
munkahelyvesztéseket bizonyosan ellensúlyozza a felújítási program foglakoztatás- és
jövedelememelő hatása.
Munkaerő-kínálat és a szükséges szakmai tapasztalat. Az eredmények azt mutatják, hogy
az építőipar intenzív felélesztési időszakában a szektor rengeteg új munkaerőt fog
igényelni. A felmerülő kérdés az, hogy rendelkezésre áll-e Magyarországon a szükséges,
kellő gyakorlattal rendelkező munkaerő az építkezések vonzáskörzetében, hogy
megbirkózzon a szektor a kereslettel? A kutatás során használt modell feltételez egy
hároméves felzárkózási időszakot, ami alatt az építőipar felkészülhet az új keresletre, és
reagálhat a szükséges munkaerő számában vagy szaktudásában előforduló hiányosságok
kezelésére.
A munkaerő-kereslet minden szaktudás-szintet érinteni fog: az építőipari
vállalkozásoktól a felsőoktatásban végzett szakemberekig, szakmunkásokig és
segédmunkásokig. Míg a kínálat az építőipari vállalkozások és a felsőfokú végzettségű
szakemberek esetében valószínűleg egyszerűbb képet mutat, addig a szakmunkások és
segédmunkások esetében problémák jelentkezhetnek. Elméletben, segédmunkásokat
lehetséges a munkanélküliek és az inaktív magyar munkaerő köréből képezni, a
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gyakorlatban azonban a munkanélküliek és az inaktívak szakértelme sokszor nem
egyezik a programban alkalmazhatóéval, és magas a fizetési igényük is.
A munkaerő termelékenységének és a fizetések változásával kapcsolatos költségeknek a
hatásai. A fizetések a munkaerő-kereslet növekedését fogják tükrözni és megnőnek,
amint a cégek versengenek a ritka szaktudásért. Ez emeli a felújítási projektek költségét
és lassítja a projektek ütemét, ami magával húzza a termelői, előállítói iparágakat is.
Emellett, egy ilyen általános fizetés-növekedés visszaüthet az egész munkaerőpiacra,
mert a gyártási költségek sok iparágban megemelkednek. Másfelől, a felújítás költsége
csökkenhet, a dolgozók termelékenysége pedig nőhet a gazdasági növekedés és a
tanulási folyamat következményeképpen. Egyenleget vonva, ezek a jelenségek azt
jelzik, hogy egy lépcsőzetes felújítási program csökkenti a teljes társadalmi költségeket,
ezekből a szempontokból.
Külföldi munkaerő beáramlása. Amennyiben a magyar munkaerőpiac nem lesz
megfelelő a felújításokhoz szükséges pozíciók betöltésére, külföldi munkaerő bevonása
merülhet fel. Míg a bevándorlás újjáélesztheti a magyar társadalmat és felrázhatja a
stagnáló demográfiai mutatókat, itt is megjelenhetnek negatív hatások, úgymint az
illegális bevándorlás, vagy a „szürke munkaerő” arányának növekedése.
Az energiaszektorral kapcsolatos gondolatok. Az energiaszektornak alacsony az
munkaerő-tőke aránya és magas az alkalmazottak vállalatonkénti száma. A
munkahelyvesztés ebben a szektorban valószínűleg koncentrált, és leginkább erőművek
bezárásakor fordul elő. Továbbá, az energiaszektorban megjelenő negatív hatások
csillapíthatók az ún. rebound hatással (amikor az energiakereslet növekedését az
energiaszolgáltatások egységárának csökkenése illetve a fogyasztók számára elérhető
energiahatékonyság-növelő eszközök miatt növekedő elkölthető jövedelem okozza),
azaz a megtakarított energiaköltségek egy része végül más, energiaigényes
szolgáltatásokra fordítódik (pl. nagyobb otthon, nagyobb hűtőszekrény, stb.),
csökkentve az energiaiparra mért negatív hatást. A lakossági piacon feleslegként
megjelenő energia egy része exportálható, ha a szektor eléggé hatékony ahhoz, hogy
versenyképes legyen a világpiacon.
A program finanszírozása. Bár ez a tanulmány nem foglalkozik a finanszírozási
kérdésekkel, ez egy olyan kérdéskör, amit figyelembe kell venni a program megkezdése
előtt. A magyar háztartások többsége nem valószínű, hogy rendelkezik elegendő
befektethető tőkével, amit otthona komplex energia-megtakarítási felújítási
programjába fektethet. Ezért egy olyan finanszírozási rendszer felállítása szükséges,
amellyel biztosítható a program életképessége. Valójában a foglakoztatásra gyakorolt
hatások is nagyban függnek a program finanszírozási típusától. Egy belső finanszírozás
(háztartások vagy az állam által) megváltoztatja az aggregált kereslet összetételét, amely
viszont következménnyel bír a munkaerőpiacra nézve. Ha azonban a nagyszabású
felújítási program külső forrásból finanszírozható (EU források), az aggregált kereslet
várhatóan nő, ami a foglakoztatás szempontjából hasznokat generál.
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2 A kutatás háttere és jelentősége
2.1 Magyarország éghajlatvédelemmel és energiával kapcsolatos
kihívásai
Az EU kétségtelenül az a legfontosabb jelenlegi (és jövőbeli) földrajzi- és intézményi
keret, amelyben Magyarország az energia-fogyasztással és a kibocsátásokkal kapcsolatos
döntéseit foganatosítja. Az EU energia- és éghajlat-politikája számos stratégiai
kezdeményezésen keresztül körvonalazódik (ilyen pl. az EU energia politikája egy
versenyképes Európáért stratégia). Jelenleg az Unió klímapolitikájának tagadhatatlanul
központi eleme az EU Éghajlat-változási- és Megújuló energia-csomagja („20/20, 2020ra”). Ez középtávon két kulcsfontosságú célt tűz ki (Az Európai Közösség Bizottsága,
2008, 2. o.): i) „20%-kal csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok(GHG) kibocsátását
2020-ra, ill. amennyiben a többi fejlett ország is kötelezettséget vállal arra, hogy saját
kibocsátását hasonló mértékben mérsékli, és a gazdaságilag fejlettebb fejlődő országok
is (felelősségük mértékében és lehetőségeikhez mérten) hozzájárulnak ehhez, a
kibocsátás-csökkenés mértékét 30%-ra emelni; ii) az EU energiafogyasztásában a
megújuló energiaforrások arányát 20%-ra növelni 2020-ra”. A jelen kutatás
szempontjából szintén nagy jelentőséggel bír a Lisszaboni Stratégia, amely elismerte a
klímaváltozás és a foglalkoztatás (valamint a gazdasági növekedés) kapcsolatát a
politikai célok között. A stratégia legutolsó átfogalmazásában (az ún. EU 2020
stratégiában) támogatja „az erőforrások hatékonyabb használatát, ideértve az energiát,
az új, zöld technológiák alkalmazása pedig stimulálja a gazdasági növekedést, új
munkahelyeket és szolgáltatásokat teremt, és hozzájárul ahhoz, hogy az EU fenntartsa
erős gyártási bázisát és élénk szolgáltatói szektorát, és egyúttal elérje környezetvédelmiés éghajlatvédelmi céljait is” (Az Európai Közösség Bizottsága, 2009, 7. o).
Más EU tagállamokkal ellentétben, amelyek messze állnak attól, hogy teljesítsék az EU
tehervállalási megállapodásában vállalt kibocsátás-csökkentésre vonatkozó ígéretüket
(pl. Spanyolország, Írország, vagy Portugália), Magyarország gond nélkül eléri a Kiotói
Egyezményben tett vállalásait.1 Ez nagyjából érvényes a többi országra is Közép-Kelet
Európában (KKE), mivel ezek mindegyike (az egyetlen kivétel Szlovénia) a Kiotói
Egyezményben vállalt GHG-kibocsátási szintje alatt van (EEA, 2009), és ezért valószínű,
hogy az országoknak ez a csoportja hozzájárul majd, hogy a fent említett EU Éghajlatváltozási és Megújuló Energia-csomagjában tett 20%-30%-os kibocsátás-csökkentést a
következő évtizedben elérjük.

1

Magyarország éves összesített GHG kibocsátása (a „LULUCFs”-et, vagyis a földhasználatból és a
fölhasználat változásaiból eredő kibocsátásokat, és az erdőségek tároló kapacitását is beleszámítva)
75.000 Gg CO2eq (ez 65% az alapévi kibocsátáshoz képest: 112,856.7 Gg CO2eq) körül stabilizálódott 1993
és 2007 között (2007 az utolsó olyan év, amelyről információ elérhető az UNFCCC GHG Felmérés
adatbázisában) (UNFCCC, 2010).

19

Még ha Magyarország számára rövidtávon nem is jelent különösebb nyomást (talán még
középtávon sem), hogy eleget tegyen a nemzetközi egyezményekben tett vállalásainak,
van két olyan fontos problémaköre, amelyek kapcsolódnak az épületek
energiafogyasztásához.
Először is, mivel Magyarországnak van az egyik legmagasabb gázfüggése az IEA
tagállamok között, az energiafüggőség és az energia biztonság a kormányzat számára
sürgető kérdéssé vált, különösen 2006 januárja óta, amikor is az ellátás többször
megszakadt (OECD/IEA, 2007). Ez magyarázza a magyar kormány részvételét a kb. 7,9
milliárd Euró összköltségvetésű ’Nabucco’ projektben, ami egy 3 300 km hosszú, az
orosz szolgáltatókat kikerülő gázvezeték, amely valószínűleg 2014-ben kezdi meg
működését (Spiegel Online International, 2009). Emellett, az ország törekszik arra is,
hogy növelje gáztárolási kapacitását. 2009 júniusában a MOL 200 millió Eurós kölcsönt
kapott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD) hogy az ország déli részén
kialakítson egy tározót (a Szőreg 1 rezervoár átalakításával), amely 20%-al növeli meg az
ország kereskedelmi gáztárolási kapacitását (EBRD, 2009). Ugyanabban az évben
korábban (2009 márciusában), a MOL a Gazprommal is megegyezést kötött, amelynek
értelmében egy ellátás-biztonságot növelő gáztárolót alakítanak ki a pusztaföldvári
gázmezőn. Ennek várt kapacitása 1,3 milliárd köbméter (Socor, 2009).
Vitatott, azonban, hogy szerencsés-e egy ekkora ellátás-növelő infrastruktúra
megteremtése, amely egyrészt rendkívül költséges (az erre szánt forrásokat a keresleti
oldali megoldásokra is lehetne fordítani), másrészt az energia-hatékonyság növelését
célzó beruházások energiához és nem-energiához kapcsolt hasznát sem nyújtja. Innen
nézve, előzetes számítások szerint a Nabucco és a Déli Áramlat gázvezetékek
költségvetése elegendő lenne arra, hogy a magyar, a szlovák, a szlovén és a cseh
épületállomány két harmadát a teljes költségek 50%-os támogatása mellett magas
energiahatékonyságúra újítsák fel (Ürge-Vorsatz, 2010). Ide vonatkozik Magyarország
energia politikájának legutolsó IEA áttekintésében található megjegyzés, miszerint
„alaposan át kellene gondolni ennek az eszköznek [a stratégiai gáztározónak] a
bevezetését, tekintettel az óriási költségvonzatára, és tekintettel arra, hogy úgy kellene
megvalósítani, hogy egy több megoldást tartalmazó készletnek csak egyik eleme legyen,
az energiahatékonyságot növelő és az ellátási források változatosságát biztosító
eszközök mellett”(OECD/IEA, 2007, 11.o).
Másodsorban, az 1989 után bekövetkezett gazdasági és politikai változások miatt
egyrészt felerősödtek a jövedelmi egyenlőtlenségek és nőtt a szegénység, másrészt
jelentősen megnövekedtek a korábban államilag támogatott közmű szolgáltatások árai
is. Emellett Magyarország energiahasználat szempontjából alacsony hatékonyságú
lakossági épületállományának jó része privatizáció alá került, ami energiaszegénységhez,
egy új energiához kapcsolódó problémakör megjelenéséhez vezetett, annak nyilvánvaló
társadalmi következményeivel együtt.
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Bár az erre vonatkozó kutatások Közép- és Kelet-Európában meglehetősen
gyermekcipőben járnak, egy kezdeti felmérést már végzett a 3CSEP a jelenség
méreteiről és jellegzetességeiről Magyarországon. Eredményeik szerint 2000 és 2007
között az átlagos magyar háztartás nettó jövedelmének 9,7%-át költötte
energiaszámlákra2 és a magyar állampolgárok15%-a (2005-2007 közötti átlag) –
Budapest lakosságával egyenértékű, kb. 1,5 millió lakos, – nyilatkozta azt, hogy nem
engedheti meg magának, hogy otthonát megfelelően melegen tartsa. A különösen
érintett társadalmi réteget képviselik az idősek, az egyedülállók, a távfűtéses lakásokban
élők, valamint a szegény vidéki lakosság, különös tekintettel az etnikai kisebbségekre
(Tirado Herrero és Ürge-Vorsatz, 2009).
A lakossági szektor energiahatékonyságának növelése tűnik megint csak az egyik
legjavalltabb hosszú távú megoldásnak az energiaszegénység felszámolásában
Magyarországon. Jelenleg, a magyar háztartások egy bizonyos része két kormányprogram révén részesülhet kedvezményben – a gázár-támogatás és a távhő-támogatás
révén –, amelyek lehetnek némi pozitív hatással a magyar energiaszegénységre.
Azonban az ehhez hasonló jövedelem átirányítások hatása vitatott, mert bár időlegesen
segíthetnek legyőzni az energiaszegénységet, a szegény rétegeket csak részben érik el
(pl. azok az energia-szegény vidéki háztartások, amelyek nem csatlakoznak a
gázvezetékekre vagy a távhő-vezetékekre, azok nem részesülhetnek belőle). Ezen felül
piactorzító hatásuk is van, és rossz jelzéseket küldenek a fogyasztók felé, aminek az
eredménye az, hogy kevés ösztönző erő marad a hazai energiahatékonysági
beruházásokra. Tulajdonképpen a költségvetés számára is extra terhet jelentenek,
miközben felemésztik azokat anyagi forrásokat, amelyeket a lakossági épületállomány
energia hatékonyságának növelésére lehetne használni (Tirado Herrero és Ürge-Vorsatz,
2009).
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2-1 sz. ábra: Az EU 25, az EU 15 (2004 előtti tagállamok), az új EU-10 tagállam és válogatott KKE
országok energia-intenzitása (2003), Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség.

2

Az Egyesült Királyságban 10% az a határ, ami felett egy háztartás energiaszegénynek tekinthető.

21

Ugyanakkor, Magyarországon óriási lehetőségek rejlenek a különböző végfelhasználói
szektorok energiafogyasztásának csökkentésében az energiahatékonyság-növelő
beruházásokon keresztül. Ez mindenképpen nagyban hozzájárulna a két fentebb
említett problémakör (energiafüggés és energiaszegénység) megoldásához egyszerűen
az által, hogy a magyar gazdaság a 1990-es évek eleje óta csökkenő tendenciával
jegyzett energiaintenzitását tovább csökkentjük. Ennek a múltbeli tendenciának
köszönhetően Magyarország rendelkezik az egyik legalacsonyabb energia intenzitási
mutatóval a KKE tagországok között (2-1 sz. ábra), és ez nagy valószínűséggel a
közeljövőben is csökkenő marad (OECD/IEA, 2007). Ebben a tekintetben, Eichhammer et
al. (2009) végzett becsléseket egy Európai Bizottsági projekt keretében, amely a
2006/32/EC sz., az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai
szolgáltatásokról szóló irányelvhez kapcsolódott. Azt találták, hogy Magyarország
energia-megtakarítási potenciálja középtávon (2020-ra és 2030-ra) nagyobb, mint az
EU27 átlaga, valamint, hogy a háztartások jelentik mesze a legnagyobb potenciállal
rendelkező szektort Magyarországon (lásd 2-1 sz. táblázat).
Gazdasági (LPI)
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Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sz. táblázat: Magyarország főbb véghasználóinak
energia-megtakarítási potenciálja 2030-ban, Forrás: Eichhammer (2009).

2.2 A magyar épületek alacsony energiahatékonysága
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2-2 sz. ábra: A háztartások specifikus energia fogyasztása (kWh m-2 évenként) az EU átlagéghajlatához
viszonyítva. Magyarország a KKE tagállamokkal szemben. 2000-2007 közötti átlag
Forrás: saját értékelés az ODYSSEE adatbázisból nyert adatok alapján.
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Magyarországon az épületek az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik kulcsszereplői: az
energia-végfelhasználókhoz kapcsolódó szén-dioxid-(CO2) kibocsátás közel feléért
felelnek (Novikova, 2008). Ebben részben szerepet játszik az, hogy a magyar
épületállomány rendkívül alacsony energiahatékonysággal bír. Magyarország, az EU
átlag éghajlatához viszonyított lakossági energiafogyasztásban az EU 27 országából a tíz
legmagasabb között van (a 2000-2007 közötti 220 m-2 év-1 európai átlaghoz képest a
magyar lakossági átlagérték 247 kWh m-2 év-1, ahogy azt a 2-3 sz. ábra is mutatja). A volt
szocialista EU tagországok közül csak Lettország és Szlovénia rendelkezik rosszabb
mutatókkal a lakossági fűtés energiahatékonyságát tekintve, ebben a mértékegységben
mérve. Emellett, Magyarország volt az egyetlen olyan EU tagállam a 2000-2007-es
időszakban, amelynek a lakossági szektorában az energia hatékonyság tulajdonképpen
tovább romlott az ODEX háztartásokra vonatkozó mutatója alapján3(Tirado Herrero és
Ürge-Vorsatz, 2009), ahogyan az a 2-4 sz . ábrán is látható. Érdekes, hogy Lengyelország
volt a legjobb eredménnyel rendelkező tagállam ebben az időszakban, ami mutathatja a
KKE országok lakossági épületállományában rejlő energia-megtakarítási potenciálok
kiaknázását célzó politikai és intézményi háttér sikerét.
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2-4 sz. ábra: A háztartások ODEX energia hatékonysági indexe. Magyarország az EU-val és néhány
választott országgal szemben, 2000-2007 között [2000 = 100]
Forrás: Tirado Herrero és Ürge-Vorsatz (2009).

A magas átlagos lakóegységenkénti energiafogyasztás Magyarországon az energiaárak
túl régóta tartó állami támogatottságának és az épületállomány állagromlásának a
következménye. Magyarországon (ill. a KKE térség legtöbb városában is) nagy arányban
találunk többlakásos házakat, amelyek elviekben kevésbé energia-igényesek, mert jobb
3

ODEX egy top-down index, amely az energiahatékonyságában bekövetkező változásokat méri az adott
ország, szektor és az összes végső fogyasztó tekintetében. Az adatok az ADEME által kezelt európai
energiahatékonyságra vonatkozó indikátorok ODYSSEE [URL: http://www.odyssee-indicators.org/]
adatbázisából érhetők el. Az indexet fogyasztási egységenként, különféle fizikai egységekben mérik (pl.
-2
toe m ; kWh készülékenként; vagy liter per 100 km, stb.). A háztartási szektor ODEX indexében 8
véghasználói rendszernek és berendezésnek a fogyasztása szerepel (Lapillone et al., 2004): fűtés,
vízmelegítés, főzési gáz és 5 nagy készülék (hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép, mosogatógép és TV).
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a falfelülethez viszonyított élettér arányuk. Ezek pozitív hatását azonban sokszor
ellensúlyozza „a ragasztott tömbökből vagy betonpanelekből épült házak alapvető
energiahatékonysági követelményeinek a hiánya (Ürge-Vorsatz, 2006, 2285 o). A
jelenlegi helyzet kialakulásában még a lakóépületek privatizációja is közrejátszott azzal,
hogy átruházta az épületek javításával és felújításával kapcsolatos felelősséget
(korábban állami cégek látták el a fenntartási feladatokat) az új tulajdonosokra, akik
nem voltak felvértezve sem a szükséges szakértelemmel és ismerettel, sem az anyagi
forrásokkal az ilyen munkálatoknak a kivitelezéséhez. Más esetekben viszont sikerült a
magántulajdonosok és bérlők között, illetve a közszféra épületeit bérlőivel a fenntartási
és felújítási projektek bonyolultabb kérdésében is megegyezésre jutni, illetve a
felújításhoz szükséges költségeket begyűjteni (Duncan, 2005).
A háztartási szektor egyike Magyarország legnagyobb energia-megtakarítási potenciállal
rendelkező szektorainak. A 2-1 sz. táblázatban bemutatott becslések szerint ez egyúttal
az a szektor is, amelyben a legnagyobb különbség mutatkozik a ‘magas politikai
Intenzitású’ és az ‘alacsony politikai intenzitású’ forgatókönyvek szerint megvalósuló
potenciálok becsült adataiban. Más szóval, az energia hatékonysággal kapcsolatos
politikák térnyerése a lakossági szektorban energia-megtakarítás szempontjából
magasabb hozammal jár.
Számos nemzeti politikai törekvés és program segíti az épületek energia
hatékonyságának javítását és a klímaváltozás hatásainak csökkentését jelenleg is, mint
pl. az ÖKO-program vagy az Új Magyarország Lakás Felújítási Program Panelprogramja
(előre gyártott- ill. panel épületek felújításának támogatására). Azonban a rendelkezésre
álló adatok szerint, a kormány által támogatott hagyományos felújítási programok a
fűtésre használt energiának maximum 6-36%-át takarítják meg (Bencsik, 2009; Pájer,
2009), míg a modern technológiával zajló korszerűsítések (mint amilyen a dunaújvárosi
SOLANOVA projekt is volt), a fűtési energia 80%-90%-át is megspórolhatják (Hermelink,
2007). Ezért lehet azt állítani, hogy amennyiben az országos, államilag támogatott
programok továbbra is az optimum alatti technológiát és az azzal kapcsolatos szaktudást
alkalmazzák, megvan a kockázata annak, hogy a magyar épületállomány energiamegtakarítási potenciáljának jelentős részét évtizedekig benne hagyjuk a rendszerben.
Mindezeket az elemeket figyelembe vettük a forgatókönyvek kidolgozása során (lásd 5.1
szakasz).

2.3 Az épületek energia-hatékonyságának növelése során jelentkező
társ-hasznok
Mivel a klímapolitikák elsődleges célja, hogy elkerüljük, vagy csökkentsük az éghajlat
változását, az elsődleges hasznoknak mindenképpen azokat a jóléti hatásokat
tekinthetjük, amelyeket az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése révén idézünk elő.
Az éghajlatváltozás hatásai közé tartoznak pl. a megemelkedett tengerszint, a
mezőgazdasági termelékenységben bekövetkezett változások, a biológiai vektorok által
terjesztett megbetegedések elterjedése, stb. A jóléti hatások gazdasági értékét gyakran
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az (elkerült) szénfogyasztás társadalmi költségeként adták eddig meg (Yohe et al., 2007).
Ezzel szemben társ-haszon alatt (gyakran említik mellékes vagy nem-energia hasznoknak
is ) mindazokat a különböző pozitív mellékhatásokat értjük, amelyek egy klímavédelmi
politika végrehajtásával járnak – a regionális légszennyezők (pl. NOx, SOx, PM, stb.)
koncentrációjának csökkentésétől kezdve egy nemzet energia függőségének a
csökkentéséig. A társ-hasznok abban különböznek az elsődleges hasznoktól, hogy
érzékelhetőbbek a mitigálás költségeit tulajdonképpen viselők számára (pl. adófizetők),
kevésbé kétesek és információ-igényesek, és több az azonnali hatásuk (Markandya and
Rübbelke, 2004). Fontosságukat a klímapolitikákban Krupnick et al. (2000, 1. o)
fogalmazta meg a legpontosabban:
“Sok forog kockán […]. Ha ezek a mellékes hasznok jelentősek, vagy ezek térbeli eloszlása
várhatóan koncentráltan jelentkezik, akkor talán a klímapolitikák fejlesztésének és
végrehajtásának irányát módosítani kellene. Legalábbis, a tudat maga, hogy a klímaváltozás
hatásait csökkentő politikák valószínűsíthető költségét nagy részben ellensúlyozhatják a
mellékes hasznok, felgyorsíthatná és elterjeszthetné az elköteleződést a tettek iránt és maga
a végrehajtás iránt is. Másfelől viszont, ha ezek a hatások „lényegtelenek” a többi költséghez
képest vagy a GHG kibocsátások csökkentésének hasznához képest, talán jobb, ha kikerülnek
a klímapolitikákról folytatott vitákból — legalábbis az energiahatékonyság szemszögéből—
leegyszerűsítve ezzel egy már amúgy is rendkívül összetett vitát.”

Következésképpen, a társ-hasznok retorikája (főképp a közegészségügyben, az
energiabiztonságban, a foglalkoztatásban stb. jelentkező hatásukra alapozva, erről
bővebben olvashat pl. Holland et al., 2008) a GHG kibocsátás további csökkentéséért
folytatott lobbi részévé vált. Az IPCC (2007, 416. o) is kiáll amellett, hogy a
döntéshozatalban ezek hangsúlyos szerepet kapjanak, mivel “még mindig döntő
szerepet játszhatnak abban, hogy a GHG kibocsátással kapcsolatos politikák a
gazdaságilag kevésbé fejlett országokban magasabb prioritást élvezzenek, mint most.
Ezekben az országokban a környezetvédelem – és a klímaváltozás önmagában – nem
rendelkezik hagyományokkal vagy fontossági szerepkörrel, sem a politikai porondon,
sem az állampolgárok napi gondjai között nincs jelen”. A társ-hasznokat valójában az
összes gazdasági ágazatban megtalálhatjuk, ahol, az IPCC legutóbbi III. Munkacsoport
jelentése szerint, a mitigálás jelen van vagy lesz: energiaellátás és szállítás és kapcsolódó
infrastruktúrája, ipar, szolgáltatások, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
hulladékgazdálkodás, és persze a lakossági és üzleti szektorok.
Továbbá, a társ-hasznok segíthetnek abban, hogy legyőzhető legyen a klímaváltozásnak,
mint globális problémának, egy különös jelensége, amely megakadályozza egy mindent
eldöntő, koordinált nemzetközi akció megvalósulását. Ez pedig nem más, mint az, hogy
bizonyos szempontból a légkörnek a klimatikus stabilitása olyan alulkínált közjónak
tekinthető, amelynek fogyasztása nem rivalizáló és nem kizáró, így az éghajlatváltozás
tulajdonképpen a közjavak tragédiájának egy modern változatának tekinthető (Hardin,
1968). Ebből a szempontból, az éghajlatváltozás kezelésének az elsődleges hasznai
globálisan oszlanak el, függetlenül attól, hogy egy nemzet hozzájárult-e a kibocsátás
csökkentéshez vagy sem. Ez azt eredményezi, hogy néhány nemzet ingyen

25

meglovagolhatja a mások költségén létrehozott kibocsátás csökkentések hasznát (IPCC,
2007). Ha most a helyzetet teljes realitásában elemeznénk, akkor a társ-hasznok
ösztönözhetnék a kevéssé elkötelezett országokat arra, hogy elfogadjanak egy új
nemzetközi protokollt, és megnőhessen az esélye annak, hogy egy Kiotót követő
megegyezés megszülessen. Egy ilyen hozzáállás kiemelten fontos lenne, mivel a Kiotói
Egyezmény (2012-es) végpontja egyre közeleg, és még nincsen olyan új szabályozó
keretrendszer, amelyben a fejlődő világ nagy szennyezői, Kína és India, is részt vennének
(Pittel and Rübbelke, 2008).
Ezek az érvelések szintén érvényesek a lakossági szektorral kapcsolatban is. A magyar
épületállomány energiahatékonyságának fejlesztésével nemcsak az üvegházhatású
gázok (GHG) kibocsátását lehet jelentősen csökkenteni, hanem számos egyéb fontos
társadalmi, politikai és gazdasági területen eredményezhet előrelépést, ide értve az
energiabiztonság és a társadalmi jólét növekedését, az energiaszegénység csökkenését,
új üzleti lehetőségek megteremtődését éppúgy, mint levegő- és életminőség, illetve az
egészségi állapotok javulását. (A lakossági szektor energiahatékonyságának növelése
révén jelentkező társhasznok egy javasolt rendszerezését a szakirodalom alapján a 2. 2
sz. táblázatban foglaltuk össze). Egy olyan programnak, amely a magyar épületállomány
egy nagyszabású és komplex korszerűsítését célozza meg, rendkívül fontos társ-haszna
a lehetséges nettó foglalkoztatási haszon – ennek a tanulmánynak a fő vizsgálati tárgya.
Kategória
A melegérzet javulása
Megtakarítás
rezsiköltségekben

a

Regionális
Környezeti hatások

Közvetlen hatások a lakók jólétére

Javult belső környezeti
feltételek
A külső zajok csökkent
beszűrődése
Javult biztonságérzet és
kisebb
fenntartási
költségek
Megemelkedett
értékesítési árak, és
bérleti díjak
Csökkentett
kültéri
levegőszennyezés
Az erőforrások
alacsonyabb
fogyasztása és
hulladékártalmatlanítás
Rendszer-karbantartási
hasznok

Definíció

Referenciák

Kedvezőbb belső hőmérsékletek, főként az
energiaszegény háztartásokban.
A haszon leginkább a csökkent energiakiadások és
vízszámlák csökkent összegében realizálható.
A belső levegőt szennyezők alacsonyabb
koncentrációja, amellyel elkerülhető az épületek
megbetegítő hatása
Nagyobb védelem a külső zaj ellen a szigetelések
és az ablakcserék révén stb.
Különösen ott, ahol elöregedett és elhanyagolt
térfűtés és vízmelegítő rendszerek vannak

Milne és Boardman
(2000)
Schweitzer és Tonn
(2002)
Jakob (2006)

Ceteris paribus, a felújított épületek számos előnyt
hordoznak, mellyel keresettebbek lesznek az
ingatlanpiacon
Az épületek csökkentett energia fogyasztása a
regionális levegőszennyezők (NOx, NH3, SO2, VOC
vagy PM) alacsonyabb koncentrációját
eredményezi
A energia hatékonyság megnöveli a lakossági
épületek élettartamát. A lakhatások hatékonysága
jelentősen lecsökkenti az építkezési hulladék és a
lerombolással járó törmelékek mennyiségét
Csökken az energia átviteli és elosztási vesztesége
(T&D), kevesebb sürgősségi szerviz-hívás,
megtakarítások a közműveknél a biztosításokon
keresztül, és kevesebb kintlévőség-leírás

Jakob (2006)

Jakob (2006)
Schweitzer és Tonn
(2002)

van Vuuren et al.
(2008)

Kats (2005); SBTF
(2001)

Schweitzer és Tonn
(2002)
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Kategória

Nemzeti szintű vagy rendszerszintű
hasznok

Javult energiabiztonság
Foglalkoztatási hatások
Termelékenységi
hatások
Hosszú
távon
is
alacsonyabb
energia
árak
Technológiafejlesztés

Definíció

Referenciák

Csökkent függés az importált energiahordozóktól,
csökkent folyó fizetési mérleg deficitek
Nettó munkahelyteremtő hatás,
még az energiaellátó szektor munkahelyvesztéseit
is figyelembe véve
A javult beltéri környezeti feltételeknek
köszönhetően javul a munkaerő teljesítménye
A keresletben bekövetkező csökkenés után, az
alacsonyabb rezsiárak a fogyasztást ösztönözhetik
más energiaigényes szektorkoban a (reboundhatás)
A GHG kibocsátás csökkentését célzó szektorban a
technológiai újítások ösztönzése

Levine et al. (2007)
Wade et al. (2000)

Levine et al. (2007)
Wiser et al. (2005)

Pearce (2000)

2-1 sz. táblázat: a lakossági szektor energiahatékonysági beruházásainak társhasznai
Forrás: saját kidolgozás Schweitzer és Tonn, 2002; Levine et al., 2007; Ürge-Vorsatz et al., 2009a; 2009b
után.

2.4 A korszerűsítési programok szerepe az éghajlat-változást csökkentő,
valamint a gazdaságélénkítő programokban világszerte
A globális pénzügyi válság hatása, amelyet eredetileg az amerikai bankszektor
likviditáscsökkenése idézett elő 2007-től kezdődően, a világ legtöbb gazdaságában
érezhető volt és érezhető mind a mai napig is. Hatása leginkább a fogyasztások és a
befektetések csökkenésében, a magas munkanélküliségben és a gazdasági
tevékenységek csökkent működésében nyilvánul meg. Reakcióként a legtöbb kormány
(főleg a fejlettebb gazdasággal rendelkezők) gazdaságélénkítő csomagokat készítettek,
amelyek a Keynes-i közgazdaságtani hagyományokra épülve, állami költségvetésből
próbálták a recesszió miatt létrejött fogyasztáscsökkenést kompenzálni. A csomagok
legfontosabb célja, hogy a gazdasági stagnálást elkerüljék, és új munkahelyek
teremtsenek, illetve, hogy megelőzzék a már meglévő munkahelyek elvesztését.
Általában az ilyen élénkítő programokban a költségvetési kiadások az
infrastruktúrafejlesztés felé irányulnak. Most új elem azonban, hogy a jelenlegi válság
pont akkor robbant ki, amikor a környezetvédelmi (és klímaválságot is érintő) témák
helyet kaptak a politikai arénákban, aminek az eredményeképpen az élénkítő csomagok
forrásainak egy része zöld projektekbe vagy beruházásokba is áramlik. A 2-3 sz.
táblázatban azt mutatjuk be, hogy a különböző országok és térségek mennyire eltérően
ítélték fontosnak azt, hogy az élénkítő csomagjukba belevegyék a környezetvédelmi
szempontokat.
Az épületek energia hatékonyságának a szerepét az élénkítő csomagokban eleddig még
nem vizsgálták. Az USA 2009-es Amerikai Újjáélesztési és Újrabefektetési Törvénye
(ARRA)4 , amely talán a világ legnagyobb gazdaságélénkítő csomagja (787 milliárd USD),
4

URL: http://www.recovery.gov/About/Pages/The_Act.aspx
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azonban példáként szolgálhat itt arra, hogy bemutassuk, hogyan kapott szerepet a
csomagban az energiahatékonyság. A csomagban a kiadások olyan gyakori tételei
mellett, mint az adócsökkentés, társadalmi jólét javítása, munkanélküli segély,
infrastruktúra vagy az oktatás, megjelentek az energiahatékonyságot általában érintő, és
kiemelten a középületek, a szövetségi épületek és az alacsony jövedelműek otthonainak
az energiahatékonyságát növelő beruházásokra ösztönző tételek is. Az
energiahatékonysági tevékenységekhez kapcsolt források azonban elenyészők, főképp
olyan egyéb tételekkel összevetve, mint pl. úthálózati infrastruktúrafejlesztés.
Dél-Korea
EU
Kína
Ausztrália
Franciaország
Japán
UK
Németország
US
Dél-Afrika
Mexikó
Kanada
Spanyolország
Olaszország

Zöld stimulus (milliárd USD)
60
25
228
9
6
24
5
14
117
1
1
3
1
1

%-os részesedés a teljes csomagból
79
64
34
21
18
15
15
13
12
11
10
9
6
1

2-2 sz. táblázat: Néhány gazdaság zöld befektetésének mérete
Forrás: Biro (2009).

A fentiek ellenére, állítható, hogy az épületek energiafogyasztásának a hatékonyságát
növelő felújítási programoknak számos olyan jellegzetessége van, amelyek miatt
alkalmasak lennének az élénkítő programokban való részvételre. Ezek a következők: i)
azonnal elkezdhetők, amint a megfelelő források rendelkezésre állnak, mert a
technológia, az alapanyagok és a munkaerő már jelen van a gazdaságban; ii)
bizonyítottan pozitív hatással vannak a munkaerőpiacra, nagyságrendileg 10-100
munkahelyet lehet egymillió Euró befektetéssel teremteni (ezt bővebben a 7.1. részben
tárgyaljuk); iii) lehetővé teszik, hogy az építkezéseken dolgozó munkásokat
foglalkoztatásban tartsák (őket különösen mélyen érintette a válság azokban az
országokban, ahol a válság miatt összeomlott a lakás piac, pl. Spanyolország, Egyesült
Államok); iv) Számos társ-hasznot hordoznak, amelyek növelik az állampolgárok
életminőségét, emellett további gazdasági aktivitást idéznek elő (lásd 0 pont); v) a
középületek tekintetében a befektetésekből származó haszon közvetlen haszonélvezője
a kormány (a beruházással elért energia megtakarítás révén).

2.5 A munkaerőpiac helyzete Magyarország
A magyar munkaerőpiacnak a legfontosabb jelensége, más EU államokkal vagy OECD
gazdaságokkal összehasonlítva az, hogy nagyon alacsony a foglalkoztatási aránya és az
aktivitási aránya (i.e., a munkaerőpiac részét képező dolgozó emberek azon hányada,
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amelyek alkalmazásban állnak vagy éppen munkát álláskeresők). Bár Magyarország
munkanélküliségi rátája nem túl magas (9,6%, ami a 7-ik legmagasabb érték volt az EUban az EU 8,8%-os átlagához viszonyítva, 2009 második negyedévében), Málta után a
második legrosszabb aktivitási aránnyal rendelkezik (mindössze 61.5%, míg az EU-s átlag
71.1%, EUROSTAT, 2009) és szintén Málta után a második legalacsonyabb a
foglalkoztatási rátája is EU-s viszonylatban (55.6%). Ez azt jelenti, hogy a munkaképes
korú populáció csak kicsivel több, mint fele rendelkezik bejelentett munkahellyel, és
minden tíz (15-64 év közötti) magyar közül négy kiszorul a munkaerőpiacról (nincs
munkahelyük, és nem is keresnek munkahelyet különböző okok miatt). Különösen
alacsony a foglalkoztatási ráta az alacsony iskolázottságúak, a 15-25 év közötti fiatalok,
az 55 év felettiek, a kisgyermekes családanyák és hátrányos helyzetű térségekben és
kistelepüléseken élők között (Cseres-Gergely et al., 2009).
Ilyen körülmények között a foglalkoztatási ráta növelése alapvető politikai prioritás,
különösképpen a hátrányos helyzetű lakosságszegmensekben illetve a hátrányos
helyzetű térségekben. Ahogyan azt a 3. fejezetben tárgyaljuk, a lakossági szektor
energia hatékonyságát célzó beruházások pozitív hatással vannak a foglalkoztatásra,
nemcsak mert az építőiparnak és az ellátó-láncához kapcsolt ágazatoknak relatíve
magasabb a munkaerő-intenzitása, hanem azért is, mert a háztartások az energia
megtakarításuk egy részét újra elköltik a gazdaságban, ami növeli a termékek és
szolgáltatások aggregált keresletét.
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3 A kutatás céljai és területe
3.1 Közpolitikai szempontok: a magyar épületállomány
energiahatékonyságának javítása
A javasolt beruházás területi kiterjedése és az elérhető hasznok (és járulékos hasznok)
sokfélesége miatt az állam vélhetően kulcsszerepet töltene be a kutatási feladatban
elképzelt program körvonalazásában és végrehajtásában. A magánszektor szerepe sem
elhanyagolható azonban az energiahatékonyságot célzó megoldások tényleges
megvalósításában. Közpolitikai oldalról nézve (i.e. jólét maximalizáció),
Magyarországnak a Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. fejezetben taglalt
gazdasági és társadalmi kihívásaira egy nagyszabású épület-korszerűsítési program
számos előnye megoldást jelenthet, hiszen képes lenne betölteni egy kulcsfontosságú
integrált klímapolitikai-, foglalkoztatási-, társadalmi jóléti- és energia-politikai stratégia
szerepét.
Egy ilyen program különösképpen kiemelendő előnyei a következők:
Mindenekelőtt, tekintettel arra, hogy Magyarország munkaerő-piaci statisztikái
rendkívül rosszak, aktivitási- és foglalkoztatási rátája a legrosszabbak között van az EUban és az OECD-országokban (lásd 0 fejezet), a javasolt beruházás révén teremtett
közvetlen, közvetett és járulékos munkahelyek képezik a legkiemelkedőbb hasznot.
Ahogyan azt a 7.1 fejezet alatt található világ-szakirodalmi áttekintésben is leírtuk, az
épületek energia-hatékonyságába (vagy egyéb, éghajlatváltozást csökkentő
beruházásba, pl. megújuló energiaforrásokba) történő befektetéseknek bizonyítottan
munkahelyteremtő hatásuk van. Ebben az értelmezésben, kutatásunk célja, hogy
megbecsülje egy ilyen beruházásnak a foglalkoztatásban megjelenő pozitív nettó
hatásának a tényleges mértékét. Célja még, hogy feltárja a program egyéb, kvalitatívan
leírható hatásait a magyar munkaerőpiacra (mint pl. a program következtében teremtett
munkahelyek összetétele és földrajzi eloszlása).
Másodsorban, egy ilyen programmal jelentősen csökkenthető az ország behozott
fosszilis energia-hordozóktól (kiváltképp a földgáztól) való függése. Ez kiváltképp fontos
lenne Magyarországon, ahol a lakossági és kereskedelmi szektorok felelnek a
földgázfogyasztás 80%-áért, ezzel a legmagasabb arányt mutatva az egész EU-ban
(EUROSTAT, 2009). Az IEA előrejelzése alapján pedig a fő energiaforrás a földgáz marad
a lakossági és kereskedelmi fogyasztók körében még 2030-ban is (OECD/ IEA, 2007). A
program végrehajtása továbbá hozzájárulhatna ahhoz, hogy –legalább részbenelkerülhetőek legyenek az ország kínálati- és hiány-pufferálló képességeinek a
továbbfeszítését célzó, nagy volumenű és rendkívül költséges infrastrukturális
fejlesztések.
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Harmadsorban, a javasolt beruházás nagyban javítaná az energiaszegénységi mutatókat.
Jelenleg 1.5 millió ember nem engedheti meg magának az országban, hogy megfelelően
fűtse otthonát (lásd 2.1 fejezet). Még általánosabb értelemben, az épület-felújítási
programban részt vevő lakók jólétének javításához is hozzájárul, méghozzá a közüzemi
kiadások és a fenntartási költségek csökkenésén, valamint a külső zajforrásoktól való
védelem növelésén keresztül, de itt említhetjük a beruházásnak a bérleti díjakra tett
pozitív hatását, vagy az ingatlanpiaci értéknövekedést is (lásd a 0 pont, 2-2. táblázat
„Közvetlen hatások a lakók jólétére nézve”).
Negyedsorban, segítene Magyarországnak abban, hogy elérje (az EU Éghajlat & Energia
céljaiban is lefektetett) azt a vállalását, hogy 2020-ra 20%-al csökkenti az ország
energiafogyasztását. 2020-ig már csak 10 év áll a rendelkezésünkre és a jelenlegi EU
becslések azt mutatják, hogy amennyiben a politika nem mozdul el a “szokásos
üzletmenetről”, akkor ezt a cél nem érhető el (ECF, 2010). Az épületek döntőképpen
hozzájárulhatnak ennek a célnak az eléréséhez, tekintve, hogy (ahogyan azt a 2-1 sz.
táblázatban a 22. oldalon már bemutattuk) a lakossági szektor energia fogyasztása
2030-ra az épület-felújítások révén akár 67%-al is csökkenhet a „szokásos üzletmenet”
előrejelzésekhez képest.
Ötödször, egy a javaslatunkban is szereplő, nagyszabású, energia-megtakarítást célzó,
komplex épület-felújítási program, érzékelhetően lassíthatja Magyarország GHGkibocsátásának az ütemét, amivel tovább növelné a rendelkezésre álló AAU-k
(kibocsátható mennyiségi egység-többlet, Assigned Amount Unit, AAU, Kyoto Protocol)
mennyiségét. Ezt a többletet az ország a Zöld Beruházás Rendszeren keresztül
felhasználhatja, amelyben Magyarországon már van tapasztalat, pontosan a lakossági
szektorban (Rábai, 2009; Sharmina et al., 2008). Mivel a ZBR projekteknek meg kell
felelniük a klímaváltozási és jogszabályi addicionalitási kritériumoknak, egy ilyen eszköz
sokat segíthet a szükséges források előteremtésében, elősegítve, hogy tovább
csökkenjenek az épületek vagy akár más ágazatok GHG-kibocsátásai.
Hatodszor, az állami költségvetés számára előnyös lenne a program, mert: i) a
középületek energia megtakarításain keresztül közvetlenül csökkenne a kiadása (ez
nemzeti szinten ugyan kis mértékű hatás lenne, de a helyi önkormányzatok helyzetén
bizonyosan enyhítene); közvetetten pedig adóbevétel-növekedés és csökkent
munkanélküli járadék-kifizetés formájában bevétel növekedéshez jutna. Ezek
összhangban állnak a kormányzat azon erőfeszítéseivel, hogy rajta tartsák
Magyarországot azon az úton, amely a Maastricht-i konvergencia kritériumoknak való
megfelelés és az Európai Gazdasági és Monetáris Unióhoz (EMU) való csatlakozás felé
vezet.
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3.2

A projekt fókusza: egy nagyszabású energia-megtakarítást célzó,
komplex épület-felújítási program hasznai a foglalkoztatásra nézve
Magyarországon

Bár az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése a közepesen jóléti államok (különösen a
gazdasági válság által mélyebben érintett országokban) valódi politikai gyakorlatában
sokszor háttérbe szorul, addig egyéb politikai célok, különösen integrált
megközelítésben, stratégiai belépőpontokat jelenthetnek a klímapolitikák fejlesztésében
is. Kiváltképp jó példa lehet erre az alacsony energia hatékonysággal működő
épületállományok korszerűsítése, ahol a területet komoly piaci korlátokkal küzd, és bár
költség-hatékony, a befektetések hosszú-távú megtérülési rátája nem teszi önmagában
eléggé vonzóvá ahhoz, hogy csak egy különálló politikai cél érdekében (pl.
klímavédelem) megvalósuljon.
A felújítási programoknak a foglalkoztatásra kifejtett jelentős haszna
(munkahelyteremés) jelentheti a siker zálogát és egyúttal a belépőt is a magyar politikai
prioritások közé, aminek mentén egy nagyszabású energia-megtakarítást célzó, komplex
épület-felújítási program elindulhat. A magyar épületállomány jórészének komplex
felújítása várhatóan konzisztens hatással lenne a foglalkoztatásra; közvetlenül hatna,
számos új munkahely teremtése által az építőiparra, közvetetten pedig az összes olyan
beszállítói szektorra, amely anyagokkal és szolgáltatásokkal látja el magát az építőipart.
Ezen felül, a megemelkedett jövedelmek elköltése további hasznokat eredményez a
foglalkoztatásban. Ilyen bevételnövelő tényezők a háztartások csökkent energiafogyasztásából eredő megtakarítások, illetve az újonnan megteremtett munkahelyeken
megkeresett fizetések által képviselt vásárlóerő, amely újabb bevételeket generál.
Másrészről elismerendő, hogy az alacsonyabb energiafogyasztás miatt az energiaellátó
szektorban várhatóan kismértékű munkahelyvesztés áll elő.
Ebben a kontextusban vizsgálva, kutatásunk célja, hogy felmérjük egy nagyszabású,
komplex épület-felújítási program bevezetésének nettó foglalkoztatásra gyakorolt
hatását Magyarországon. Ehhez a projekt a következő határvonalak mentén állította fel
a kutatás céljait:
-

Földrajzi határok: ebben a tekintetben a projekt a magyar épületállományt és a
magyar munkaerőpiacot célozza meg, bár utóbbi néhány vonatkozásában
felmerült a külföldi munkaerő bevonásának lehetősége is, mivel valószínű, hogy
a program teljes bevezetésekor a magyar munkaerőben hiány következik be
(lásd 8. fejezet, kvalitatív hatások).

-

A felújítandó épületek típusai tekintetében: a kutatás a teljes lakossági
épületállományra és a teljes középület-állományra kiterjed, amely lefedi az
ország beépített területének a javát. Az ipari és kereskedelmi épületeket
kihagytuk, bár valószínűleg az utóbbi egy része a lakossági szerkezetbe
ágyazottsága révén egyébként is beletartozik a vizsgálat alá eső hányadba.
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-

A felújítás típusa szerint: Úgy tartják, hogy a háztartások a fűtésre használják el a
legtöbb energiát, ezért a javasolt felújítások a fűtési-energia csökkentésére
irányulnak (a világításra vagy elektromos berendezések üzemeltetésére használt
villamosenergia itt nem szerepel). Több forgatókönyv is kidolgozásra került,
melyek energia-megtakarítási opciói és felújítási rátái eltérnek (lásd 5.1 fejezet).

-

A foglalkoztatásra kifejtett hatások típusai szerint: várhatóan a foglalkoztatásra
kifejtett közvetlen, közvetett és járulékos hatások (lásd 6 fejezet) becslése két
szakaszban történik majd meg. Az eddigi eredmények a közvetlen és közvetett
hatásokat tükrözik, a járulékos hatásokat pedig majd a második szakaszban
vizsgáljuk.

Ebben az előzetes tanulmányban a foglalkoztatásra kifejtett hatásoknak egy első
közelítő becslését adjuk, amely azonban már a legfontosabb szempontokat figyelembe
veszi, ezért a becslések már iránymutatóként szolgálhatnak a stratégiai politikai
döntések meghozatalakor. A kapott becsléseket szakértők és egyéb érintettek áttekintik,
véleményezik, és visszajelzéseiket az adatgyűjtés második fázisa, az áttekintés és a
becslések finomítása, pontosítása után a végleges tanulmányba átvezetjük. A
kutatócsoport legjobb tudomása szerint Magyarországon sem országos viszonylatban,
sem kisebb területre nézve nem születtek eleddig még hasonló becslések.
A tanulmány az European Climate Foundation (ECF, Európai Klíma Alap)
„Energiahatékonyság” programjának részét képező, az „épületek energia-hatékonysága”
területén folytatott ECF stratégiai kezdeményezés keretein belül készül.

3.3 A kutatócsoport
Az Éghajlatváltozási és Fenntartható Energiapolitikai Központ (3CSEP) egy
interdiszciplináris kutató- és oktatási centrum a budapesti Közép-Európai Egyetemen
(CEU). Az épületek energia-hatékonysága és a kapcsolódó társadalmi, gazdasági és
politikai kutatások a 3CSEP tevékenységének központjában állnak. A Centrum már
számos olyan tanulmányt folytatott a magyar épületállomány vonatkozásában, melyek
az épületek energia- és GHG-megtakarítási lehetőségeivel és beruházási
költségigényeivel foglalkozik, amely közül számos tanulmány már közvetlen
felhasználásra is került magas rangú politikai és jogi döntésekben. 3CSEP ezen felül sok
egyéb, komplex felújítási projektben és kutatási kezdeményezésben részt vett.
A 3CSEP kutatói mellett, a következő (munkaerőpiacokkal, épületek
energiafogyasztásával illetve az építőipar ágazati politikájával foglalkozó) magyar
szakértők járulnak hozzá tudásukkal a munkához (lásd alább):
•

Prof. Ürge-Vorsatz Diana, a 3CSEP Igazgatója, az lPCC épületekkel kapcsolatos
munkásságának (4. IPCC felmérési jelentés) és a Globális Energia Felmérésnek
(Global Energy Assessment) a vezetője;
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•

Prof. Telegdy Álmos, CEU Munka Projekt Társigazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Munkapiaci kutatócsoportjának
igazgatója

•

Fegyverneky Sándor, Magyarország főépítésze, a Magyar Környezettudatos
Építés Egyesületének (Hungarian Green Building Council) Testületi Elnöke

3.4 A tanulmány szerkezete és logikája
A 2. és 3. fejezetek a kutatás hátterét, jelentőségét, céljait és területeit mutatják be. A 4.
fejezet a klímapolitikákhoz kapcsolható beruházások foglalkoztatásra kifejtett
hatásainak előzetes elemzését tartalmazza, megadja azt a keretet, amelyben a
foglalkoztatási hatások becslését általában ilyen beruházások kapcsán végzik, és amely
az 5. fejezetben leírt módszertan alapját is képezi. Az 5. fejezet a kutatás által vizsgált
négy4 forgatókönyvet is jellemzi (S-BASE, S-SUB, S-DEEP1 és S-DEEP2). Az energia- és
CO2-megtakarítási-valamint a befektetési szükségletek és a költségmegtakarítási
számítások eredményeit a 6, a foglalkoztatásra vonatkozó eredményeket pedig a 7.
fejezetben mutatjuk be. A 8. fejezet kvalitatívan jellemez néhány, a javasolt felújítási
programnak az egész gazdaságra kiterjedő hatását (pl. az új munkahelyek összetétele és
földrajzi eloszlása, a munkaerő-kínálatra és a fizetésekre kifejtett hatások, stb.). A 9.
fejezet mutatja be a főbb következtetéseket és a további kutatási szükségleteket,
amelyek a jelen tanulmány kutatási keretébe nem fértek bele. Végül, az 1. fejezet
vezetői összefoglalóként szolgál, és a kutatás eddigi legfőbb eredményeit és
következtetéseit összegzi.
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4 A korszerűsítési programok foglalkoztatásra kifejtett
hatásának áttekintése
A tanulmány elsődleges célja, hogy feltérképezze azokat a lehetséges irányvonalakat,
amelyeken keresztül a javasolt programok foglalkoztatásra gyakorolt hatásai
megjelenhetnek, valamint, hogy rendszerezze a felmerülő foglalkoztatási típusokat.
Ez képezi majd annak a módszertani megközelítésnek az alapját, amit a nettó
foglalkoztatásra gyakorolt hatások számszerű becslésekor is követünk.
A szakirodalom jellemzően a beruházási programoknak három foglalkoztatásra kifejtett
hatását említi (Weber, 1998; Geller et al., 1998; Bailie et al., 2001):
•

Közvetlen hatások a foglalkoztatásban azok, amely az épületek
energiateljesítményének növelésében közvetlen szerepet játszó iparágak
termékei és szolgáltatásai iránti kereslet növekedésének eredményeképpen
alakulnak ki.

•

Közvetett hatások a foglalkoztatásban azok, amelyek a beruházásokban
közvetlenül résztvevő ágazatokat ellátó ágazatok termékei és szolgáltatásai iránti
kereslet növekedésének eredményeképpen alakulnak ki (pl. szállítmányozás,
étkeztetés, közbenső inputok, stb.).

•

Járulékos vagy indukált hatások azok, amelyek csak abban az esetben alakulnak
ki, amennyiben a beruházás sikeresen eléri a célját. Amennyiben a beruházások
energia megtakarítást eredményeznek, valamelyest megnövelik –attól függően,
hogy a beruházás költségének hány százalékát viselik maguk a háztartások– a
háztartások elérhető bevételét, ami egyéb termékek és szolgáltatások iránti
kereslet növekedéséhez és az azokhoz kapcsolódó ágazatokban a foglalkoztatás
növekedéséhez vezethet. Ide tartozhatnak még a közbeeső ágazatokban
dolgozók keresetnövekedése okozta hatások is (Pollin et al., 2009).

A klímavédelmi beruházások, mint amilyen pl. az energia-megtakarítást célzó épületfelújítási program is, általában bizonyos ágazatok termékei és szolgáltatásai iránti
keresletet megnövelik (pl. építés és felújítás) míg másokét lecsökkentik (pl. energiaelőállítás és elosztás). Mivel mind munkahelyteremtés, mind pedig munkahelyvesztés
érvényesül, ezért a foglalkoztatásra kifejtett hatások nettó értékének becslése ad
igazából megfelelő eredményt. Várható továbbá az is, hogy a közvetlen, közvetett és
járulékos hatásokat mind a két oldalon megtaláljuk (munkahelyteremtés,
munkahelyvesztés), ahogyan azt a 4-1 sz. ábra szemlélteti.
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Épületkorszerűsítési
program

További
elkölthető
bevétel

Munkahelyvesztés

Munkahelyvesztés

ENERGIA
szektor

Munkahelyteremtés

Beszállítói szektor
Munkahelyvesztés
Munkahelyteremtés
Munkahelyvesztés

ÉPíTŐIPAR
Munkahelyteremtés

Beszállítói
szektor

További kiadások és munkahelyvesztés

Munkahelyteremtés

HÁZTARTÁSOK

EGYÉB
SZEKTOROK

KÖZVETLEN
hatások
KÖZVETETT
hatások
INDUKÁLT
hatások
4-1 sz. ábra: A javasolt beruházás foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak láncolata

Ezen túlmenően, a következő foglalkoztatásra kifejtett hatások kerültek átgondolásra a
tanulmányozott forgatókönyvek kapcsán (lásd még a 8. fejezetet ezek részletes
kifejtéséhez):
A foglakoztatásra gyakorolt hatások földrajzi eloszlása. Amikor a beruházási program
országos szintű hatásait vizsgáljuk, nem szabad arról megfeledkezni, hogy néhány
munkahelyteremtő hatás „országosan eloszlott” lesz (pl. a szigetelések beépítése) míg
mások inkább „központosítottak” lesznek (egy sor olyan új munkahelyet lehet
teremteni, amelyet helyileg egy központi munkahelyre lehet egyesíteni, pl.
szigetelőpanelek gyártása). Bizonyos későbbiekben létrejött munkahelyeket, különösen
a gyártásban, még külföldre is lehet majd exportálni.
A foglakoztatás hatások időbeli tartóssága. Egy beruházási program általában két típusú
munkahelyet teremt: egyrészről rövid távú munkahelyeket, amelyek csak a program
aktív szakaszára jellemzőek, és a hosszú távon is megtartható munkahelyeket, amelyek
legtöbbször a program végéig fennmaradnak. Amíg ez a leosztás inkább igaz a rövidtávú
programok esetére (pl. az olyan események szervezése, mint az olimpiai játékok), a
teljes magyar épületállomány felújítása valószínűsíthetően évtizedekig is eltarthat.
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Következésképpen, a munkaerő-szükséglet eltolódása állandónak tekinthető a választott
megfigyelési tartományban.
A foglalkoztatási hatások összetétele. A program révén kialakult munkaerő-kereslet
minden szaktudás-szintet érinteni fog az építőiparban: hatással lesz a szakmabeli
diplomás munkaerőre (építészekre, mérnökökre), szakmunkásokra (pl. vízvezetékszerelők, villanyszerelők, festők), és segédmunkásokra.
Az építőipart érintő hatások. A javasolt beruházás méreteit tekintve – a teremtett új
munkahelyek számához képest - jelentős változások várhatóak az építőipari munkaerőkínálatban és a fizetésekben. Ezek az elemek átgondolást igényelnek, különösen, amikor
a program tényleges végrehajtása kerül terítékre.
Hatások a többi ágazatban. Ahhoz hogy megbecsüljük a program nettó aggregált
foglalkoztatási hatását, a negatívan érintett ágazatokban (tehát az energiaellátásban)
bekövetkező munkahely-vesztésekkel számolni kell. Az alkalmazott becslési modell ezt a
szempontot figyelembe veszi, és több további szempontot tárgyalunk még a kvalitatív
elemzés alatt a 8. fejezetben.
Finanszírozás. A program finanszírozására több lehetőség is rendelkezésünkre áll,
amelyek befolyásolhatják a teremtett munkahelyek számát és összetételét.
Társadalmi hatások. Mivel Magyarországon jelentős a szürke gazdaság aránya, fennáll a
veszélye annak, hogy az építőipari munkaerőpiacot is áthatja majd. További akadályt
jelent a magyar munkaerőpiac elöregedése. Mindkét elemet figyelembe kell venni a
program kidolgozásakor.
Az eredmények alkalmazhatósága más EU államokban. Feltételezve a hasonlóságokat a
közép-kelet európai tagállamok között a munkaerőpiacot, a gazdasági teljesítményeket
és az épületállományok energia-hatékonyságát tekintve, a tanulmány akár reprezentatív
is lehet a régióra nézve.
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5 Módszertan
5.1 A felújítási forgatókönyvek modellezése
5.1.1 Az összes forgatókönyvet érintő főbb alapfeltevések
A tanulmány középpontjában főleg a meglévő lakossági- és középületek állnak, a
kereskedelmi épületeket (irodák, kiskereskedelmi üzletek, stb.) nem vettük figyelembe.
A tanulmányozott épületek lefedik a magyar épületekben rejlő energiahatékonysági
potenciál javát, ugyanakkor ezek azok a szegmensek, ahol a legnagyobb a politikai
beavatkozás lehetősége és a köztámogatottság is. Ebben a két szegmensben történő
felújításoknak van egyúttal a legnagyobb társadalmi és politikai haszna is, mivel növeli a
társadalmi jólétet, és az adófizetők pénzének megtakarítását is eredményezi (a
középületek energiaszámláinak esetében). A kereskedelmi épületek jó része ezzel
szemben újépítésű, ezáltal kevéssé energiapazarló, a tulajdonosok pedig bármikor
hozzáférnek a felújítási programok fedezéséhez szükséges tőkéhez, amennyiben egy
ilyen program bevezetésén gondolkodnak a profitabilitás miatt, ezért itt kevésbé van
igény a köztámogatásra. Végül, a kereskedelmi épületállomány rendkívül elaprózott és
változatos, itt a legkevesebb az elérhető adat is (más országokban is); ezért ezt a
szegmenst a legnehezebb felmérni.
Számos forgatókönyvet megvizsgáltunk a bennük rejlő foglalkoztatási haszon
tekintetében, tehát a politikai döntéseket össze lehessen vetni az épületállomány
különböző rátákkal megvalósuló felújítási költségeivel és a megvalósításhoz szükséges
időintervallumokkal. Egy alap- vagy szokásos üzletmenet szerinti forgatókönyvet is
kidolgoztunk, hogy az ambiciózusabb forgatókönyvek egyedi hatását a magyar
munkaerőpiacra és a fűtési-és hűtési energiafogyasztásra hatékonyan lehessen mérni.
A forgatókönyvek a magyar épületállomány komplex felújításának hatásait
tanulmányozzák, amely felújítások kizárólag az épületek hőtechnikai héját érintik, és
nem veszik figyelembe az egyéb energia-megtakarítási lehetőségekben, mint pl. a
világítás korszerűsítésében vagy a készülékek és a vízmelegítő berendezések cseréjében
rejlő potenciálokat. Ide vonatkozólag születtek egyéb tanulmányok, amelyek az egyes
készülékek cseréjével létrehozott energia megtakarításokat vizsgálják, pl. Novikova
(2008) és Korytarova (előkészületben). A szakaszokban történő energia megtakarítási
felújításokhoz képest az épületek hőtechnikai héjának a komplex korszerűsítése van a
legnagyobb hatással az energiafogyasztásra, egyrészt az épületszerkezetek hosszú
életideje miatt (lásd még 5.1.2 pontot a visszatartási kockázatokkal kapcsolatban),
másrészt, mert az épületek energia-végfelhasználásában általában a legtöbb energia a
tér fűtésére és hűtésére használódik el.
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Felzárkózási időszak. Ahogyan azt az 5.1.5 pontban majd bővebben kifejtjük, az a
feltételezésünk a tanulmány elkészítése során, hogy a “szokásos üzletmenet”
forgatókönyvben a magyar épületek éves felújítási rátája a teljes épületállomány 1%-a
lesz. Eszerint közel 3,5 millió m2 kerül felújításra évente (ez kb. 45 ezer lakással
egyenértékű). Valóban kérdéses, hogy ehhez képest az építőipar képes lenne-e azonnal
megbirkózni a 12-20 millió m2 (150 000- 250 000 lakással egyenértékű) komplex
felújítással évente; ezért egy 3 éves felzárkózási időszakot feltételezünk, ami alatt az
ágazat szereplői elsajátítják a szükséges technológiákat, beszerzik a forrásokat és a
szükséges tapasztalatot, amivel felvirágoztatható az üzlet. A felzárkózási időszakot
lineárisnak tekintjük.
A hatások vizsgálata 2020-ban. A különböző forgatókönyvek hatását 2020-ra nézve
elemeztük. Ez elegendő időt ad az építőipar számára, hogy felzárkózzon a szükséges
felújítási ráták végrehajtásához. Így lehetővé válik, hogy a program összes (az építőipar
megnövekedett outputja által generált) pozitív hatását megvizsgáljuk. Az energiamegtakarítások 2020-ra már szintén egészen jelentősek lesznek, így ez az év
alkalmazható arra, hogy megállapíthassuk az energiaágazatban addigra bekövetkező
negatív foglalkoztatási hatásokat is.

5.1.2 A magyar épületállomány
A magyar lakossági épületállományt hat főbb épülettípusra lebontva modelleztük,
ahogyan az 5-1 sz. táblázatban is látható. A középület- állományt is hat, a lakosságihoz
hasonló épülettípuson keresztül vizsgáltuk (5-1 sz. táblázat).

Lakossági Épület
Állomány
Lakások összes
száma (ezer)
Az épülettípus teljes
alapterülete (millió
2
m)
Aránya a lakások
összes számából
Aránya a teljes
épület állományból
Aránya a teljes
épületállomány
alapterületéből
Építési jellemzők
Megszüntetett
lakások száma
évente
Megszüntetett
épületek száma
évente

Történelmi és
Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek (<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
készült épület
(Panel épületek)
1992-ig

246

716

766

2 112

337

183

4 360

19

50

41

169

35

10

325

6%

16%

17%

48%

8%

4%

100%

7%

1%

2%

77%

12%

0%

99%

5%

14%

11%

48%

10%

3%

92%

0

1700

190

5830

20

6

7746

0

71

13

5830

20

1

5935

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 -2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakossági
összes
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Lakossági Épület
Állomány
Megszüntetett
alapterület évente,
ezer m2
Átlagos szintszám
Átlagos lakásszám
szintenként
Átlagos lakásszám
épülettípusonként
Lakások átlagos
alapterülete (m2)
Épületek átlagos
alapterülete (m2)
Energia jellemzők
Fűtési energiakövetelmények
(kWh/m2/a)
Fűtött alapterület
aránya
Teljes fűtési energiakövetelmények
(TWh/a)

Történelmi és
Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek (<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
készült épület
(Panel épületek)
1992-ig

0

119
4

10
5

466
1

2
1

0.3
5

6

3

1

1

3

1,32

24

15

1

1

15

77

70

53

80

105

57

102

1680

795

80

105

855

207

207

230

264

144

121

70%

70%

95%

75%

75%

85%

2,8

7,3

8,9

33,5

3,8

1,1

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 -2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakossági
összes

598

57,2

5-1 sz. táblázat: A lakossági épület állomány jellegzeteségei Magyarországon

A három legnagyobb épületkategóriát a lakossági épületállományban a 19-ik század
végén és a 20-ik század első felében az 1960-as évekig épült hagyományos többlakásos
épületek, az ipari technológiával készült, soklakásos épületek (panel struktúra) és a
hagyományos önálló családi házak képviselik. Ezeket a kategóriákat Novikova (2008)
dolgozta ki, Ball (2005) alapján. Három további épületkategória került kidolgozásra
Novikova (2008) feltételezésein és adatain alapulva. Ezek a kategóriák a történelmi
épületek, és a modern (1993-2010) többcsaládos, valamint modern önálló családi házak.
A lakossági szektorban található történelmi épülettípussal kapcsolatban az a
feltételezés, hogy a hagyományos többlakásos épületek és önálló családi házak 8%-a
minősül történelminek, amelyekre ezért speciális felújítási követelmények vonatkoznak,
megszüntetésük pedig nem lehetséges. A modern épületek, amelyek a 1993 és 2010
között épült önálló családi házakat és többlakásos épületeket jelentik, Novikova (2008)
javaslata szerinti két külön kategória kombinációjaként szerepelnek itt. Ugyanebben a
Novikova -tanulmányban, a 1993 és 2008 között épült modern épületek és az 2008 óta
épült új épületek magukban foglalják az önálló és többlakásos családi házakat is, ezek a
mi modellünkben különváltan szerepelnek modern önálló családi házak és modern
többlakásos családi házak formájában (az 1993 és 2010 között épült önálló családi házak
és többlakásos épületek). A 2010-ben már meglévő épületeken túli új épületeket nem
vettük figyelembe ebben a tanulmányban, mert növekedési rátájukat rendkívül
alacsonynak prognosztizálják. Az EUROSTAT (2010b) szerint a következő évtizedben
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lakosság 1,3%-es visszaesése várható, és a teljes lakossági szektor épületállományának
kb. 8%-a már így is kihasználatlan (Novikova 2008).
A magyar lakosság több mint egyötöde panelben él. A lakossági épületek szerkezetének
a minősége nagyban eltér, a lakások egynegyedéről mondható csak el, hogy nem igényel
rendszeres javítást, kétötöde igényel részleges felújítást, és egy újabb ötöd teljes
felújításra szorul, a maradék 13%-ot pedig egyszerűen nem gazdaságos felújítani és
inkább lebontásuk javasolt (Ball 2005). A jelenlegi épületállomány lebontási rátáját a
KSH (Központi Statisztikai Hivatal) történelmi épületbontási adataiból feltételeztük
(2005). A megszüntetési rátákat az egyes forgatókönyvekben statikusnak, az egyes
épülettípusokból eltávolított épületek számát pedig időben lineárisnak tekintjük.
A lakossági épületállomány legnagyobb hányada hagyományos önálló családi ház, amely
a teljes alapterület 48%-t jelenti, őket követik a hagyományos többlakásos épületek
(14%), és végül az ipari technológiával készült, soklakásos épületek (11%), az összes
többi kategória kevesebb mint 10%-ot tesz ki. A fenti három kategória rendelkezik a
legmagasabb fűtési energiafogyasztással is, a három kategória átlagában ez 225
kWh/m2/év. 5-1 sz. ábra grafikusan ábrázolja a lakossági épületállományt.
Teljes főtési- és hőtési
energia szükséglet:
57,24 TWh/év

300

0
0,00

50,00

100,00

150,00
Millió m
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250,00
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Többlakásos 1993-2010

50

Önálló családiház
1993-2010

100

Soklakásos, ipari technológiával épült

150

Hagyományos többlakásos
(19.sz. vége-1960-as évek)

200

Hagyományos, önálló családi ház

250

Történelmi

Energiafogyasztása, kWh/m2/a

A lakossági épületállomány kategóriáinak
alapterületei és energia-fogyasztása

350,00
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5-1 sz. ábra: A lakossági épületállomány fűtési és hűtési energiafogyasztásának jellegzeteségei

A középület-állomány a modellünkben figyelembe vett teljes alapterület kevesebb, mint
8%-át képezi, és kicsivel több, mint 8%-át fogyasztja a lakossági és középület-állományra
egyesített fűtési és hűtési energiájának.
A középület-állomány szerkezete hasonló a lakosságiéhoz, azonban funkció tekintetében
nagy változatosságot mutatnak. A középületi szektor összes alapterületéből 40%-ot
jelentenek az oktatási épületek, őket követik a közigazgatási épületek (18%), az
egészségügyi intézmények a kórházakat is beleértve (16%), a kulturális épületek (16%)
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és a társadalmi épületek (9%). Mindezek az épülettípusok Korytarova készülő
tanulmányában különállóan is részletes elemzésre kerülnek.
Középületállomány
Épületek összes
száma
Az épülettípus
teljes alapterülete
2
(millió m )
Aránya a teljes
épület állományból
Aránya a teljes
épületállomány
alapterületéből
Építési jellemzők
Megszüntetett
épületek száma
évente
Megszüntetett
alapterület évente,
ezer m2
Átlagos szintszám
Épületek átlagos
alapterülete (m2)
Energia jellemzők
Fűtési energiakövetelmények
(kWh/m2/a)
Fűtött alapterület
aránya
Teljes fűtési
energiakövetelmények
(TWh/a)

Történelmi és
védett
épületek

Hagyományos
többszintes
épületek (<1960)

Többszintes, ipari
technológiával
készült épület

Hagyományos
egyszintes házak
<1992

Modern
egyszintes
házak 19932010

Modern
többszintes
1993-2010

Teljes
közszektor

0,8

6,7

17,4

2,8

1,0

3,4

32,2

1,0

11,2

13,9

0,2

0,1

2,9

29,3

0,0%

0,2%

0,6%

0,1%

0,0%

0,1%

1,2%

0,3%

3,2%

3,9%

0,1%

0,0%

0,8%

8%

99

171

0

0

0

270

166
4

136
5

0
1

0
1

0
5

302

1202

1680

795

80

105

855

207

207

230

264

144

121

70%

70%

95%

75%

75%

85%

0,1

1,8

3,0

0,05

0,01

0,3

5-2 sz. táblázat: A középület-állomány jellegzetességei Magyarországon

Ahogyan az 5-2 sz. táblázatból és azErrore. L'origine riferimento non è stata trovata. sz.
ábrán látható, a középület- állományt energia fogyasztás és alapterület szempontjából
is a többszintes hagyományos és az ipari technológiával épített épületek uralják. Az
egyszintes házak, amelyek a lakossági épületállományban található önálló családi
házakhoz hasonlatosak, a teljes középület-állománynak csak kis százalékát teszik ki, és a
többszintes ipari és a többszintes modern épületek között szerepelnek azErrore.
L'origine riferimento non è stata trovata. sz. ábrán.
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5,3

A közszektor épületeinek az
alapterületei és a kapcsolódó energiafogyasztása

Teljes főtési- és hőtési energia
szükséglet: 5,3 TWh/év
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Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sz. ábra: A középület-állomány egyes épülettípusainak a
hűtési és fűtési energiafogyasztásának jellegzetességei

5.1.3 A vizsgált forgatókönyvek
Összességében négy épület-felújítási forgatókönyvet vizsgálunk. Az egyes
forgatókönyvek a felújítás rátában és a felújítás típusában különböznek, és az5-3 sz.
táblázatban kerültek összefoglalásra.
Név
S-BASE

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

Forgatókönyv
Alapforgatókönyv:
nincs beruházás

Komplex energiamegtakarítási felújítás
gyorsabb felújítási
rátával
Komplex energiamegtakarítási felújítás
lassabb felújítási
rátával
Optimum alatti
energia-megtakarítási
felújítás, lassabb
felújítási rátával

Felújítások
típusa
“Szokásos
üzletmenet”
felújítás

Várható
befejezés
N/A

Komplex
felújítás

17-18 év

2

Komplex
felújítás

28-30 év

2

Optimum
alatti felújítás

28-30 év

Felújítási ráta
A teljes
épületállomány 1%
évente (kb. 3,5 millió
2
m évente, 44,000
lakással egyenértékű)
2
Kb. 20 millió m évente
(250 000 lakással
egyenértékű)
Kb. 12 millió m évente
(150 000 lakással
egyenértékű)
Kb. 12 millió m évente
(150 000 lakással
egyenértékű)
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5-3 sz. táblázat: A felújítási programok forgatókönyvei

5-4 sz. és az 5-5 sz. táblázatok az egyes forgatókönyvek jellegzetességeit mutatják az
alapterületek és az energiafogyasztás tekintetében.
Lakossági Épület
Állomány
Évente felújításra
kerülő alapterület
2
(millió m )
Teljes alapterület 20202
ban (millió m )
Teljes felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Átlagos energiamegtakarítás a felújítás
után
Átlagos energiafogyasztás 2020-ban
2
(kWh/ m /év)

S-BASE

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

3

18

11

11

318,6

318,6

318,6

318,6

32,5

161,9

99,1

99,1

-15%

-90%

-90%

-50%

174

93

125

224

5-4 sz. táblázat: A lakossági szektor épületállományára vonatkozó forgatókönyvek összefoglaló
táblázata

Középület-állomány
Évente felújításra
kerülő alapterület
2
(millió m )
Teljes alapterület 20202
ban (millió m )
Teljes felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Átlagos energiamegtakarítás a felújítás
után
Átlagos energiafogyasztás 2020-ban
2
(kWh/ m /év)

S-BASE

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

0,29

1,67

1,00

1,00

28,0

28,0

28,0

28,0

2,9

14,6

8,9

8,9

-15%

-90%

-90%

-50%

171

87

121

145

5-5 sz. táblázat: A közszektor épületállományára vonatkozó forgatókönyvek összefoglaló táblázata

Alapforgatókönyv, S-BASE. Az S-BASE alapforgatókönyvre a szokásos üzletmenet
feltételei érvényesek, ahol az épületek standard energia megtakarítási szintű
felújításban részesülnek. A beruházás költsége alacsony marad, mert tulajdonképpen
csak az alacsony energiahatékonyságú standardok fenntartása történik.
Az S-BASE forgatókönyv felújítási rátája évi 1% (részletezés az 5.1.5 pontban). Az
energiafogyasztásban bekövetkező csökkenés minden épület-osztályra nézve
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megközelítőleg 15%-ra van beállítva, amely tükrözi az épületek energia-megtakarítást
célzó felújítások alacsony arányát a jelenlegi épület-felújítások között. A következő
akármelyik tevékenység külön alkalmazásával elérhető egy ilyen kis megtakarítás, legyen
az a fűtési rendszer vagy néhány ablak cseréje, a szigetelés megújítása, vagy az épülethéj
légtömörségének növelése. Bármelyik ilyen típusú felújítással könnyen elérhető egy
15%-os energia-megtakarítás.
S-DEEP1. Az S-DEEP1 forgatókönyv egy ambiciózus felújítási rátával és szigorú energia
felújítási standardok mentén működik, amely során az eredeti energiafogyasztás kb.
90%-át kell az épületeknek megtakarítania. Ilyen típusú energia-megtakarítások az
épületek teljes körű felújításával érhetőek el, amelyekkel viszont néha teljesen
kiküszöbölhető, hogy költséges vagy akár teljesen új fűtőrendszereket kelljen beépíteni.
Ebben a forgatókönyvben egy ambiciózus 5,6% -os évi felújítási rátát alkalmazunk.
S-DEEP2. A picit kevésbé ambiciózus S-DEEP2 forgatókönyv során az energia felújítási
standardok éppoly szigorúak, mint az S-DEEP1-ben, és ugyanúgy az eredeti
energiafogyasztás kb. 90%-át kell megtakarítani, de az évi felújítási ráta csak 3,4%-os.
S-SUB. A S-SUB forgatókönyvben a felújítás ráta megegyezik az S-DEEP2-ben is
alkalmazott rátával, de az energia felújítási standardok kevéssé szigorúak, mint az SDEEP1 és S-DEEP2 esetén. Így a megtakarítás az eredeti energiafogyasztás kb. 50%-át éri
el. A felújítási ráta ebben a forgatókönyvben évi 3,4%.

5.1.4 A forgatókönyvekben szereplő felújítástípusok és a visszatartási hatás
(lock-in effect) kockázata
A kutatás leginkább az S-DEEP1 és S-DEEP2 forgatókönyvekkel foglalkozik, amelyek
feltételezik, hogy a program az épületek komplex felújítását fogja támogatni. Ezekben a
forgatókönyvekben a cél az, hogy az épületeket olyan közel hozzuk a passzív ház
standardjaihoz (i.e. 15 kWh/m2/év fogyasztás) amennyire az a realitásban és
gazdaságilag is megvalósítható. Ennek a feltételezésnek az oka a visszatartási hatás
(lock-in) kockázatában rejlik.
Amennyiben egy nagyszabású felújítási program most csak a legkönnyebben elérhető
célokat tűzi ki (csak felületes, de rövidtávon megtérülő energiafogyasztást csökkentő
beruházásokat), az fatális következménnyel járhat arra nézve, hogy Magyarország
teljesíteni tudja a hosszú távú, radikális GHG-kibocsátást csökkentő célkitűzéseit. Ennek
az a magyarázata, hogy ha egy épület egyszer felújításra kerül, és nem aknázzák ki az
összes hatékonyságnövelő potenciálját egy lépésben, akkor költséghatékonyság
szempontjából rendkívül kedvezőtlen és nagy terhet is jelent, hogy a helyszínre
visszatérve a maradék potenciálokat utólag aknázzák ki. Ezért az optimum alatti
felújítások (amelyeket jelenleg is támogatnak és átlagosan csak 15 – 30% energia
megtakarítást érnek el) évtizedekre visszatartják az épületek jelenlegi kibocsátásának 70
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– 55%-át. Ez országos szinten, figyelembe véve, hogy az épületek felelnek a nemzeti
kibocsátás közel feléért (Novikova, 2008), potenciálisan a jelenlegi nemzeti kibocsátás
20-35%-át tarja vissza; ezt a kibocsátást márpedig nem lehet, csak rendkívül nagy
költségek (több száz Euró/tonCO2 ár) mellett, csökkenteni. Ez súlyosan veszélyezteti
bármely ambiciózusabb GHG csökkentési cél elérésének esélyét 2050-re, mivel a fűtési
energiához kapcsolt kibocsátásokat szinte csak az épületek energia-hatékonyságának
növelése által lehet csökkenteni5.
Ahogy azt a SOLANOVA minta projekt (Hermelink, 2007) is megmutatta, megvan a
legmodernebb felújítási szaktudás ahhoz, hogy a komplex felújítás célját elérjük, hiszen
a SOLANOVA is képes volt a hőenergia fogyasztást és a kibocsátásokat 80% - 90%
mértében csökkenteni. A SOLANOVA projektet széles körben ünnepelték Európában és
világszerte, és a további felújítási programok mintapéldájává vált. Ha összehasonlítjuk a
SOLANOVA projekt eredményeit a sokkal alacsonyabb energia-megtakarításokat célzó,
jelenlegi államilag támogatott programokkal (ÖKO- és Panel Programok, Bencsik, 2009;
Pájer, 2009), azt mondhatjuk, hogy megvan a kockázata annak, hogy Magyarország
épületállományának lényeges energia-megtakarítási potenciálját Magyarország
évtizedekre visszatartsa, amennyiben az államilag támogatott programok továbbra is
optimum alatti technológiát és szaktudást alkalmaznak.
Bár a kutatás fókuszában a komplex felújítási forgatókönyvek állnak, szintén
megvizsgáljuk az optimum alatti felújítási forgatókönyvet (S-SUB) is, arra az esetre, ha ez
marad az államilag támogatott program célja, és összehasonlítjuk ez utóbbinak a
foglalkoztatásra gyakorolt hatását (és energia-megtakarítási hatásait) a komplex
felújítási programokéval.

5.1.5 Felújítási ráták
Az alapforgatókönyv (S-BASE) azt az esetet vizsgálja, amikor egyáltalán nem történik
felújítási beruházás; és mint ilyen, a felújítások a „szokásos üzletmenet” mintáját
követik, és a jelenlegi felújítási trendeket és rátákat tükrözik. Ez a forgatókönyv fog
referenciaként szolgálni a többi forgatókönyv elemzésekor.
A magyar épületállomány jelenlegi felújítás rátájának becslésekor akadályokba
ütközünk, aminek az oka, hogy nincs egységes definíciója a „felújításnak”. Meghatározás
hiányában ide értik egy lakás sima falfestésétől kezdve a külső és belső falazatok és a
vakolatok teljes felújítását is. Novikova (2008) alapján a felújítási rátát évi 1%-ra
állítottuk be az S-Base-re. Ezt az értéket Petersdorf et al. (2005) értékei alapján állította
fel Novikova, amelyek szerint a standard felújítási ráta a KKE régióra nézve 0,25%-év, és
amennyiben az Épületek Energiateljesítményéről szóló Irányelv (EPBD) végrehajtásra
kerül, felgyorsul a ráta 0,4%-ra. A 1% felújítási ráta értelmében a középület- és a
lakossági épületállomány 43,6 ezer lakása kerül évente korszerűsítésre.
5

A távhővel fűtött épületek esetében lehetséges némileg csökkenteni a szén alapú fűtőenergia források
használatát, de a magyar épületek többségét fosszilis energiával fűtik.
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A felújítási rátákat az évente felújítandó lakások számában adják meg; lakásnak számít
az egyedileg elfoglalt épületrész vagy a lakossági szektorra nézve még az önálló családi
ház is, míg a középületek esetében a teljes épületek, mivel a többemeletes épületek
általában egy entitást képeznek, pl. egy kórházi épület egy „lakásnak” számít és nincs
tovább alábontva. Az optimum alatti forgatókönyvben (S-SUB forgatókönyv) a teljes
épület-állomány 100 év alatt kerül korszerűsítésre, beleszámolva az épületek
megszüntetését is.
Az általunk vizsgált forgatókönyvek felújítási rátái a következők:
1. az átlagos felújítási ráta megközelítőleg évi 20 millió m2 (250 000 lakással
egyenértékű), ez a lakások 5.7%-a évente, amelyben a teljes épület állomány
felújítása 18 évet venne igénybe, beleszámítva az épületek megszüntetését is;
2. az átlagos felújítási ráta megközelítőleg évi 12 millió m2 (150 000 lakással
egyenértékű) ez a lakások 3.4%-a évente, amelyben a teljes épület állomány
felújítása 30 évet venne igénybe, beleszámítva az épületek megszüntetését is;
Ezeket a rátákat az S-DEEP1 és S-DEEP2 esetén alkalmazzuk, míg az S-SUB forgatókönyv
esetében úgy tekintettük, hogy a felújítás ráta megegyezik az S-DEEP2 forgatókönyvével.
Ez utóbbival egy olyan indukált felújítási programot szeretnénk illusztrálni, amelynek a
felújítási mélysége limitált.

5.2 Az egyes forgatókönyvek foglalkoztatásra kifejtett hatásának
modellezése
5.2.1 A módszertani megközelítése áttekintése
Ahogy azt már a 4. fejezetben kifejtettük, a beruházási programoknak a foglalkoztatásra
gyakorolt hatása lehet közvetlen (a programban közvetlenül részt vevő ágazatokra
nézve), közvetett (a beszállítói láncban bekövetkezett hatások) és járulékos (a
háztartások megnövekedett elkölthető jövedelmén keresztül, amely növekedés az
újonnan teremtett munkahelyekből, és ebben az esetben az energia megtakarításokból
ered).
Eleddig négy fő módszertani megközelítést alkalmaztak a beruházási programoknak a
foglalkoztatásra gyakorolt hatásának becslésére:
•

Esettanulmányokból történő vonatkoztatások, ahol konkrét esettanulmányokban
leírt, átadott beruházások során lejegyzett adatokat (rendszerint csak a közvetlen
hatásokra nézve), vonatkoztatnak a kérdéses beruházás szintjére (pl. az EU SAVE
program, további információért Wade et al., 2000; Jeeninga et al., 1999). A
munkahely-teremtési adatokat össze lehet kapcsolni az energia-megtakarítási
adatokkal, a beruházásokhoz szükséges befektetések adataival, a beruházások
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időtartamával vagy a méretével, és azután átültetésre és arányosításra
kerülhetnek.
•

Input-Output (I/O) elemzés. A négy módszer közül az input-output analízis a
legszélesebb körben alkalmazott, és talán a legszilárdabb módszertan is, amellyel
a gazdaságban bekövetkező változásoknak a foglalkoztatásra kivetülő közvetett,
közvetlen és járulékos hatásai megjósolhatóak. Ilyen változásoknak minősülnek
például az energiahatékonyságot célzó beruházások. Az input-output táblázatok
segítségével a beruházáshoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó összes
gazdasági szektor működésében bekövetkezett változás elemezhető. Ha
rendelkezünk az egyes szektorok munkaerő-intenzitás adatával, a nettó
foglakoztatási hatás (a megteremtett és megszüntetett munkahelyek egyenlege)
kiszámolható (az Obama-kormány által támogatott Tiszta Energia csomag
hatásainak az I/O elemzését tartalmazza Pollin et al., 2009). Az input-output
analízis segítségével a járulékos hatások is megbecsülhetők, úgy, hogy egy
változás hatásait nézzük a háztartások végső fogyasztásában.

•

Számítható Általános Egyensúlyi Modell (CGEM) segítségével felfedhetjük a
kapcsolatot a szektorok, a vásárlók és a kormányzat között, és modellezhetjük a
klímapolitikák komplex dinamikus hatásait a különböző makrogazdasági
paraméterekre nézve, pl. a foglalkoztatásra is (Kremer et al., 2002). Egy nem régi,
idevágó tanulmány Európából, az Európai Fotovoltikus Iparszövetség által
támogatott, a napenergia-termelés kiterjesztése kapcsán felmerülő
foglalkoztatási hatásokról szóló kutatás (PV Foglalkoztatás, 2009).

•

Eredmény-átültetés: Emellett, a kutatók felhasználták az előző három módszert
alkalmazó tanulmányokban kapott korábbi eredményeket, hogy azok átültetése
után a nettó foglalkoztatási hatásokat megbecsüljék. Egy új keletű példa erre a
Greenpeace Dolgunk a Klímáért c. tanulmánya (Greenpeace, 2009), amely
globális szinten prognosztizálja az ambiciózus energia-hatékonyságot növelő
technológiák és a megújuló erőforrások alkalmazásának hatásait a
foglalkoztatásban, 2030-ra. A tanulmányban szereplő eredmények az
irodalomban talált foglalkoztatási tényezőkön alapulnak. Ennek a
megközelítésnek az előnye, hogy alkalmazható - más, többet tanulmányozott
piacok vagy földrajzi térségek eredményeinek az átültetése révén - olyan piacok
és iparágak esetében is, ahol amúgy nagyon kevés adat érhető el. Mindazonáltal,
az ilyen átültetések általában jelentős korlátokkal is járnak a gazdasági és piaci
környezetekben adódó különbségek miatt.

5.2.2 Első megközelítés: esettanulmányokból történő arányosítás
A kutatócsoport első célja az volt, hogy esettanulmányokból történő arányosításokon
keresztül készítsen egy megközelítő becslést arra, hogy Magyarország lakossági és
középület állományának egy esetleges nagyszabású felújításakor milyen nettó
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foglalkoztatásra kifejtett hatások jelennek meg. Ez az arányosítást elsődlegesen a
korábbi magyarországi projektek munkahelyteremtéssel kapcsolatos tapasztalataiból
kívántuk elvégezni, mint pl. amilyen a SOLANOVA projekt (SOLANOVA 2010) és a
STACCATO (Faluház 2009) is volt, kiegészítve egy sor külföldi esettanulmányokkal (pl.
osztrák és német passzív ház felújítási projektek eredményeivel, és egyéb, európai
energiahatékonysági felújítások eseteivel).
Az volt a célunk volt, hogy a különböző típusú felújítási projektek foglalkoztatást érintő
adatait kinyerjük, mint pl. a felújításokkal járó munka-hónapok száma, lehetőség szerint
szaktudás szint szerint lebontva (az építészektől a szakmunkásokon keresztül a
segédmunkásokig). Ez adat, ha óvatosan körüljárva kerül arányosítva a különböző
forgatókönyvek szerint, lehetővé tehette volna, hogy megbecsüljük az egyes
forgatókönyvek közvetlen foglalkoztatási hatásait az építőiparra nézve, és egyúttal
megkapjuk a résztvevő szaktudásszintek lebontását is.
Sajnos azonban, sem az irodalomban elérhető esettanulmányok áttekintése, sem pedig
a kutatócsoport személyes kapcsolatainak kiaknázása (az ágazati szakemberek, pl.
építészek, kivitelezők és a passzív ház intézmények megkérdezése) nem hozott ilyen
használható eredményt. Nagyon ritka esetben érhető el bármilyen épület-felújítás
kapcsán az alkalmazott munkaerőre vonatkozó információ; sem az munka-hónapokat
nem regisztrálták, sem az alkalmazottak szaktudásszintjének megoszlásáról nem állt
rendelkezésre semmilyen információ. Információ a felújítás teljes bekerülési költségéről
volt elérhető, esetleg azon belül még a költségek megoszlásáról, munkaerőre és az
építési alapanyagokra lebontva.
A foglalkoztatási adatok megszerzése azért nehéz, mert az építőipar szerkezete nagyon
réteges, és nagyfokú a szakosodás is. Ahogy pl. Eccles is leírja (1981a és 1981b), vagy
később Chiang (2007), az építőiparra tipikusan jellemző a réteges struktúra, amelyben a
kivitelezők is alvállalkozóknak adják tovább a munkát. Ez az építőipar összetettségéből
fakad, és abból, hogy az alvállalkozók rendszerint speciális területekre szakosodnak,
amelyben nyomon követik a technológiai újításokat.
Egy ilyen bonyolult rendszer szinte lehetetlenné teszi, hogy a megrendelők vagy a
projektvezetők nyomon követhessék az munka-órákat az építőipari projektekben. A
felújítási projektek munkaidejének egy közelebbi felmérése azt jelenti, hogy beszélni kell
az összes alvállalkozóval, és tőlük kell begyűjteni az egyes részfeladatokra szánt időkre
vonatkozó becsléseket. A kutatócsapat a második szakaszban fog időt szentelni arra,
hogy a specifikus projektekben ilyen adatokat gyűjtsön.

5.2.3 A költségbecslések arányosítása és az input-output táblázatok használata
Bár a munkaerő-szükséglet becsléseit nem tudtuk az esettanulmányok alapján
begyűjteni, ahogy az előző bekezdésben kifejtettük, a teljes befektetési költségek
viszont elérhetőek voltak. Ez lehetővé tette, hogy az input-output módszert
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választhassuk a befektetések pozitív közvetlen és közvetett foglalkoztatás hatásainak
becslésére. A következőképp jártunk el:
1. az esettanulmányokat osztályoztuk az épület állomány modellben meghatározott
épülettípusok szerint.
2. Körültekintően megbecsültük az egyes épület-típusok felújítási költségének m2kénti árát.
3. Az eredményeket arányosítottuk a különböző forgatókönyvekre nézve, hogy
megkapjuk a programok teljes éves befektetési költségeit.
4. A teljes éves befektetéseket ezután bevittük az input-output táblázatokba, hogy
megkapjuk az építőiparban megnőtt keresletnek a közvetlen és közvetett
hatásait. Az input-output táblázatokat a következő pontban fejtjük ki.
Hasonlóképpen, az input-output módszer alkalmas arra is, hogy a programoknak az
energia megtakarításokon keresztül kifejtett negatív (közvetlen és közvetett)
foglalkoztatási hatásait megbecsüljük:
1. Minden épület típusra és forgatókönyvre nézve megbecsüljük az elért energia
megtakarítást (kilowatt-óra/ m2). Utána a kapott eredményt arányosítjuk, hogy
megkapjuk az egyes forgatókönyvek teljes energia megtakarítását
épülettípusonként.
2. Minden épület típusban osztályozzuk a lakásokat a használt fűtés alapján (pl. gáz,
áram, távfűtés). A lakások arányait (i.e. m2) hozzárendeljük az egyes
fűtéstípusokhoz.
3. Ezután kiszámolhatjuk az egyes forgatókönyvek fűtéstípusokra lebontott éves
energia megtakarítását, ezt a teljes épület állományra nézve elvégezhetjük.
4. Az évenként elért energia megtakarítások összeadódnak, egy jövőben
meghatározott adott évre nézve pedig kiszámolható az addig elért teljes energia
megtakarítás, fűtési energia típusa szerint, a teljes épület állományra
tekintetében.
5. A fűtési energia típusaira vonatkozó energiaár-előrejelzések használatával
lehetővé válik, hogy megbecsüljük az energia keresletben megjelenő csökkenést
a kérdéses évre nézve.
6. Az energia szektor keresletében megjelenő esést ezután bevisszük az inputoutput táblázatokba, hogy megkapjuk az összes többi szektorban bekövetkező
kereslet-csökkenést.
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5.2.4 Az input-output táblázatok használata
Az input-output táblázatokat egy orosz-amerikai közgazdász, Wassily Leontief dolgozta
ki, akit ezért Nobel-díjjal jutalmaztak. Fő munkássága egy 1947-1985 közötti cikkeket
összegyűjtő könyv (Leontief, 1986). A legtöbb általunk áttekintett tanulmány ebben a
könyvben (beleérte a megújuló energiaforrásokkal és az energia hatékonysággal
foglalkozókat is), input-output elemzést használt akkor, amikor egy adott, egy- vagy
több gazdasági ágazat outputját módosítani hivatott beruházásnak vizsgálta a gazdaság
összes szektorára kifejtett hatását.
Az input-output táblázatok fő célja, hogy leírja a termékek és szolgáltatások áramlását az
egyes ágazatok között. Minden iparág termel valamilyen terméket vagy szolgáltatást,
amelyet más iparágaknak vagy végső fogyasztóknak ad el. Az input-output modell
alapelemének, a tranzakciós táblázatnak a soraiban ezeknek az eladásoknak a
megoszlását látjuk a felvásárlói iparágak és a végfogyasztók között. Az input-output
táblázat oszlopai pedig megmutatják, hogy mennyit vásárol egy iparág más iparágaktól.
A táblázat az egyes tételeket monetáris egységekben fejezi ki, biztosítva ezzel, hogy a
különböző típusú termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó táblázat konzisztens legyen.
A tranzakciós táblázatokból megkaphatjuk a technikai koefficiens mátrixot, amely
megmutatja, hogy egy iparágnak mennyi inputra van szüksége a többi iparágtól ahhoz,
hogy egy pénzügyi egységnyi (pl. 1 USD, 1 Euró vagy 1 HUF) terméket állítson elő.
A technikai koefficiens mátrix azokat az azonnal jelentkező közvetett hatásokat mutatja
meg, amit egy adott ágazat egy monetáris egységnyi outputnövekedése idéz elő a többi
szektoron. Azonban, ezek a hatásokat rekurzívan vissza kellene vezetni ugyanabba a
mátrixba ahhoz, hogy meghatározhassuk az eredeti outputnövekedés összes közvetett
hatását: pl. ha a gazdasági szektor 1 forint outputnövekedése 0,25 forint
outputnövekedést idéz elő B szektorban, akkor ezt a 0,25 forintot vissza kellene juttatni
a technikai koefficiens mátrixba ahhoz, hogy a további generált közvetett hatásokat is
láthassuk.
A bonyolult számítások helyett, amelyekkel vissza lehet forgatni a hatásokat a technikai
koefficiens mátrixba, lehetséges egy olyan mátrix számítása is, amelyik egy adott szektor
egy egységnyi outputnövekedése révén létrejött összes (közvetlen és közvetett) hatást is
tartalmazza. Ezt Leontief-féle inverz mátrixnak nevezzük, és egyszerű mátrix
műveletekkel származtatható a technikai koefficiens mátrixból. Ezt a mátrixot fogjuk
használni a munkaerő-piaci hatások elemzésekor.
Az input-output modellről bővebben, egyszerű számítási példákkal, Miernyk könyvében
olvashatunk (1965).
Mind a tranzakciós táblázat, mind pedig a Leontief–féle inverz mátrix számos országra
vonatkozóan elérhető az OECD-től (2010b). Mi a Magyarországra vonatkozó 2005-ös
(legutolsó elérhető) adatokat használtuk a tanulmányban.
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Az input-output elemzés korlátai. Ahogyan már említettük pl. Caldes (2009) és Morriss
(2010) szerint is, az Input-Output táblázat fő korlátja az, hogy a koefficiense állandó. Így
általuk alkotható ugyan a gazdaságról egy adott pillanatbeli gyors kép (ebben a
tanulmányban ez a 2005-ös év), de az nem tükrözi a szektorok közötti kapcsolatok
változását (pl. a technológiai fejlődések következményeként), sem a termelési tényezők
relatív árainak a lehetséges változásait nem veszik figyelembe.
Ez azt jelenti, hogy mivel egy gazdaságra vonatkozó tranzakciós táblázatokat csak pár
évente készítik el (pl. a legutóbbi magyar input-output táblázatok az OECD-nél 2005sek), néhány inter-szektorális koefficiens idejétmúlt lehet. Ez nem feltétlenül számít
nagyon komoly problémának a “klasszikus” hatáselemzések esetén, de fontossá válhat,
ha egy beruházás pont egy technológiai innováció bevezetését célozza meg, mert ekkor
az innovációk maguk megváltoztatnák a tranzakciós táblázatok szerkezetét. Néhány
bonyolultabb dinamikus modell már kidolgozásra került (pl. Idenburg, 2000), hogy
figyelembe lehessen venni a technológiai fejlődéseket. Különösképpen erre alkalmas,
fejlettebb módszerek is léteznek már, ezek a Számítható Általános Egyensúlyi Modellen
(CGEM) alapulnak, és lehetővé teszik, hogy elemezzük a beruházások hatását a
munkaerő-, az input- és az energia árakra, de a munkaerőpiac szerkezetére és a családok
elérhető jövedelmeire is.
Emellett, számos, az input-output módszertan használatából eredő egyéb korláttal is
szembesülni kell ennek a projektnek a kapcsán:
•

Az eredmények pontossága a magyar épület állományról, és a komplex
beruházások költségeiről és munkaerő-szükségletéről elérhető információ
minőségétől függ. A költségadatok (főképpen a komplex felújításoké) külföldi
példákból származnak, főleg Nyugat-Európából. Ez a paraméter (felújítási
költségek), amely egyébként létfontosságú az újonnan teremtett munkahely
becsléséhez, a számítási modellünk legbizonytalanabb eleme lehet. Ezért a
második szakaszban megkíséreljük még pontosabban megbecsülni a felújítási
projektek ember-idejét, hogy pontosabban közelíthessük a felújításhoz szükséges
munkaerőt és a költségeket is. A végleges tanulmány szintén tartalmaz majd az
adatok érzékenységére vonatkozó elemzést (lásd 5.3 pont).

•

A felújítások költségeket a választott időkeretek alatt (2020- 2030) mi
változatlannak tekintjük, de általában a költségek lecsökkennek, amint a
méretgazdaságosság elve érvényesül és elérhető lesz a szaktudás. Az építőipar
munkaerő-intenzitását is állandónk vettük, de az OECD adatok arra utalnak, hogy
ez a valóságban fokozatosan csökkenő tendenciát mutatott a 2000-es évek első
felében. Mindkét feltételezés valószínűleg túlbecsüli a végső eredményeket. A
második szakaszban a költségek és a munkaerő-intenzitás változásainak a
becslésére is kíséretet teszünk (azokra az évekre nézve, amíg a program fut).
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•

A közvetlen hatások becslésekor feltételezzük, hogy az energia-hatékonysági
felújítások munkaerő-intenzitása ugyanaz, mint az egész építőipar vonatkozó
rátája. Utóbbiba viszont beletartozhatnak olyan építkezések is (pl. autópálya
építés), amelyek sokkal kevésbé munkaerő-intenzívek, mint a lakásfelújítások.
Ezért a végleges tanulmányban megkíséreljük pontosabban megbecsülni a
munkaerő-intenzitást a vizsgált szektorokban (mind a felújításokban részt vevő
építőipari szektorokban, mind pedig a hőenergia-ellátó szektorokban).

•

Az energiafogyasztás hatékonyságának növelése révén létrejött hasznok
rendszerint az energia szolgáltatások egységárának csökkenéséhez vezetnek, ami
viszont ellensúlyozza majd az eredetileg elérhető energia megtakarítások egy
részét (azáltal, hogy egyéb energia-igényes szektorokra költik a hasznot, lásd a 0
pontban az ún. rebound-hatást). Ahogyan azt említettük, ezek az összetettebb,
dinamikus hatások, amelyek valószínűleg hatással vannak a végső energiamegtakarításokra és a nettó munkahely-teremtésre, megjegyzések tárgyát fogják
képezni, de nem kerülnek bele a kvantitatív elemzésbe az input-output analízis
korlátai miatt.

•

Az építőiparban, főképp az építkezéseken előforduló magas arányú informális,
fekete- és szürke-foglalkoztatás is valószínűleg szerepet játszik a program
eredményeiben. Ezt a 8.6 pontban bővebben tárgyaljuk, és a projekt második
szakaszában törekszünk ennek a problémakörnek a mélyebb elemzésére.

•

Az energiaipart magas fix költségek (pl. az erőművek telepítéséhez vagy a
disztribúciós infrastruktúra kiépítéséhez szükséges befektetések visszafizetése,
stb.) és az elfogyasztott energia mennyiségétől (nem pedig a használt munkaerő
mennyiségétől) függő változó költségek jellemzik. Az eddigi becslési eredmények
azonban azt feltételezik, hogy lineáris kapcsolat áll fenn az energiafogyasztás
csökkenése és az energiaszektorban alkalmazott munkaerő számának
csökkenése között. Ez azonban valószínűleg alábecsüli a munkahely-vesztések
számát, ezzel túlbecsüli a végeredményeket. Ezeket a szempontokat figyelembe
fogjuk venni a második szakaszban, legalábbis a kvalitatív elemzés erejéig.

5.2.5 Munkaerő-intenzitások
Amint a Leontief-féle inverz mátrix ismert egy adott gazdaságra nézve, kiszámolható egy
adott iparág iránti kereslet változásainak a mátrixban megadott gazdaság egyes
szektorainak outputjára kifejtett közvetlen és közvetett hatása.
Ahhoz, hogy megbecsüljük a foglalkoztatásra kifejtett hatásokat, meg kell szorozzuk az
outtputokban bekövetkező változásokat az egyes szektorok munkaerő intenzitásával. A
munkaerő-intenzitással azt adjuk meg, hogy egy szektorban hány teljes munkaidős
foglalkoztatással (TMM) egyenértékben alkalmazott munkavállalót használnak ahhoz,
hogy egy bizonyos mennyiségű outputot előállítsanak.
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Az egyszerűség kedvéért ebben a tanulmányban úgy tekintjük, hogy lineáris a kapcsolat
a munkaerő és az output között az összes iparágban: i.e., ha 1 TMM alkalmazott termel
100 egységnyi outputot, akkor 2 TMM munkavállaló 200 egységnyi outputot termel. Bár
ez nyilván egy nagyon durva közelítés, mégis a munkaerőhatások vizsgálatához általában
ezt használják. Valójában, az alkalmazott munkaerő intenzitását egyszerűen a TMM
munkavállalók output-egységenkénti arányaként számolják (vagy gyakran egymillió
output-egységenként).
A jelen tanulmányban, a Magyarországra vonatkozó munkaerő-intenzitásokat az OECD
STAN (Szerkezeti Elemzés) adatbázisából (2010b) szereztük, egy pár választott szektor
esetében (ugyanazok, amelyek szintén az OECD-től származó input-output tranzakciós
táblázatban is szerepeltek). 5-6 sz. táblázat a TMM munkavállalók számát mutatja az
egyes szektorokban a 2006-os adatok alapján egymillió Euró outputonként. Az alábbi
táblázatban található gazdasági ágazati kódok megegyeznek az OECD STAN
adatbázisában használt kódokkal (OECD 2010c).
Ágazat
C01T05 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és
halászat
C10T14 Bányászat és kőfejtés
C15T16 Élelmiszeripari termékek, italok és dohányáru
C17T19 Textil, textiltermékek, bőrtermékek és lábbelik
C20 Fa, fa-és parafatermékek
C21T22 Zúzott rost, papír, papírtermékek, nyomtatás, nyomdászat
C23 Koksz, finomított kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag
C24 Vegyszerek, vegyi termékek
C25 Gumi- és műanyag termékek
C26 Egyéb nem-fém ásványi termékek
C27 Alapvető fémek
C28 Gyártott fémtermékek, kivéve a berendezéseket és a
felszereléseket
C29 Berendezések és felszerelések, m. n. o (máshol nem
osztályozottak).
C30 Irodai, számviteli és számítástechnikai berendezések
C31 Elektromos berendezések és készülékek, m. n. o.
C32 Rádió-, televízió- és kommunikációs készülékek
C33 Orvosi, precíziós és optikai eszközök
C34 Gépjárművek, vontatók és félvontatók
C35 Egyéb szállítási eszközök
C36T37 Gyártás m. n. o. és újrahasznosítás
C40T41 Villamosenergia-, gáz- és vízellátás
C45 Építőipar
C50T52 Nagykereskedelem és kiskereskedelem - javítások
C55 Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
C60T63 Szállítmányozás és raktározás
C64 Posta és távközlés
C65T67 Pénzügyi közvetítés
C70 Ingatlanpiaci tevékenységek

TMM termelés szerint
(millió Euró) - 2006
15,43
30,00
15,34
39,04
33,01
12,49
1,08
7,69
14,51
11,55
13,78
13,78
12,32
7,26
7,26
7,26
7,26
5,35
5,35
32,34
8,95
24,80
23,94
42,66
21,72
21,72
10,38
9,03
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Ágazat
C71Berendezések és felszerelések bérlése
C72 Számítástechnika és kapcsolódó tevékenységek
C73 Kutatás és fejlesztés
C74 Egyéb üzleti tevékenységek
C75 Közigazgatás és honvédelem - kötelező társadalombiztosítás
C80 Oktatás
C85 Egészségügy és szociális munka
C90T93 Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatások

TMM termelés szerint
(millió Euró) - 2006
9,03
9,03
9,03
9,03
29,84
54,22
45,97
19,71

5-6 sz. táblázat: 1 millió Euró output előállításához alkalmazott TMM munkavállalók száma
Magyarországon, 2006

Míg az input-output táblázat 2005-ös, a munkaerő intenzitások 2006-os adatokon
alapulnak, mivel azok tükrözik az OECD honlapján elérhető legfrissebb adatokat. A
munkaerő-intenzitásban, talán még a szektorok közötti kapcsolatok változásánál is
jelentősebb változások következhetnek be az eltelt évek során. Valójában, gyakorlatilag
minden szektorban a folyamatos termelékenységnövekedés (főleg a tapasztalati
tényezők és az elérhető technológiák fejlődése miatt, ami áthelyezi a munkaterhelést a
humán erőforrásról a gépekre) közvetlenül magában hordozza a munkaerő-intenzitások
csökkenését.
A kutatás második szakaszában, kísérlet teszünk arra is, hogy megvizsgáljuk a különböző
szektorok munkaerő-intenzitásának csökkenését, azért, hogy pontosabban lássuk az
elkövetkező évek munkaerő-intenzitásait, és azt alkalmazni tudjuk a
hatáselemzésekben.

5.2.6 Korábbi tanulmányok eredményeinek az átültetése
Ahogyan azt a 6. fejezetben kifejtjük, azon tanulmányok és cikkek jó része, amelyek a
befektetés programok foglalkoztatásra kifejtett hatásait vizsgálják (legyen szó akár a
megújuló erőforrásokról, vagy az energiahatékonyságról, vagy akár más szektorokról),
valamely G7 országgal (Kanada, Egyesült Államok) vagy az EU nyugati államaival
foglalkoznak. A munkaerő-intenzitások azonban általában alacsonyabbak ezekben az
országaiban, mint az átmeneti vagy fejlődő gazdaságokban. Ahogy Rutovitz és Atherton
(2009, p. 29) írja, “általában fogalmazva, minél olcsóbb egy országban a munkaerő,
annál több munkavállalót alkalmaznak egy adott bármilyen output egy egységének az
előállításához, akár gyártásról, építésről akár épp a mezőgazdaságról van szó. Ez azzal
magyarázható, hogy ahol olcsó a munkaerő, ott viszonylagosan könnyebben
megengedhető a használatuk, mint a gépiesített munkavégzés. Az alacsony átlagos
munkaerő-költség szoros kapcsolatban áll az alacsony egy főre jutó GDP-vel, a gazdasági
fejlődés kulcs-indikátorával”.
Ezért nem lehet a külföldi tanulmányok eredményeit közvetlenül átültetni egy átmeneti
gazdasági rendszerbe, mint amilyen Magyarország is: így nem kíséreljük végül meg az
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átültetést, hanem ezek a külföldi tanulmányok inkább “referenciapontként” szolgálnak,
amelyekkel a saját eredményeinket összehasonlítjuk majd.

5.3

Az eredmények érzékenysége

Az alkalmazott módszertan nagy hangsúlyt fektet a különböző épület típusok felújítási
költségeinek a becslésére, mivel ezek a becslések azoknak a költségeknek az
arányosításai, amelyeket viszont az építőiparra, az energiaszektora, és a magyar
gazdaságra globálisan vonatkozó direkt hatások számítására fogunk használni.
Amíg sok időt töltöttünk azzal, hogy valós felújítási költségeket becsüljünk, a
magyarországi energia-hatékonysági felújításokkal kapcsolatos tapasztalatok hiánya
(különösen a komplex felújítások tekintetében) tévútra vezetheti a becsléseinket, és a
végeredményekben változékonyságot eredményezhetnek. A projekt második
szakaszában ezt egyrészről még precízebb becslésekkel, másrészről a költségbecslések
érzékenységének elemzésével kívánjuk orvosolni.
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6 A különböző forgatókönyvek eredményei: Energia- és
széndioxid (CO2)- megtakarítások, befektetések, költség
megtakarítások
6.1 Energia megtakarítások
Minden épületkorszerűsítéssel valamennyi energia megtakarítható. A komplex épületfelújítási programok a fűtési energiafogyasztás 90-95%-t is megtarkíthatják, míg az
“optimum alatti” felújítási programok segítségével csak 50% spórolható meg a
fogyasztásból. Még a “szokásos üzletmenet” szerint történő felújítások is javítják
valamelyest az épületek energiahatékonyságát, azonban ez a hatékonyság jelentősen
kisebb mértékű. Ebben a tanulmányban úgy becsültük, hogy az alapforgatókönyv
szerinti felújítások az energiafogyasztás kb. 15%-át takarítják meg.
A6-1 sz. táblázatban láthatóak a lakossági épület- és a középület-állományok
energiafogyasztásában elért megtakarítások (%-ban kifejezve), a különböző
forgatókönyvek megvalósítása esetén, 2020-ban.
Energia megtakarítások a lakossági
épületállományban, 2020-ban
Energia megtakarítások a közszektor
épületállományában, 2020-ban,

S-BASE

S-DEEP1

S-SEEP2

S-SUB

-3%

-48%

-30%

-17%

-10%

-54%

-36%

-23%

6-1 sz. táblázat: Energia megtakarítások 2020-ban forgatókönyvenként

Az épület-felújítási program révén elérhető éves energia-megtakarítási értékek azonban
az eltelt évek számával nőnek, ezért többet árul el, ha a felújítási program teljes
időtartamára nézve vizsgáljuk a megtakarítások alakulását. Az energiafogyasztás
alakulását az egyes forgatókönyvekre lebontva a magyar épületállomány különböző
épületkategóriáiban, 2050-ig mutatjuk be a6-1-6-4 sz. ábrákon.
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Energiafogyasztás épületkategóriánként S-BASE Alapforgatókönyv esetén
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6-1 sz. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-BASE Alapforgatókönyv

Energiafogyasztás épületkategóriánként S-DEEP1 forgatókönyv esetén
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6-2 sz. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-DEEP1 forgatókönyv
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Energiafogyasztás épületkategóriánként S-DEEP2 forgatókönyv esetén
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6-3 sz. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-DEEP2 forgatókönyv
Energiafogyasztás épületkategóriánként S-SUB forgatókönyv esetén
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6-4 sz. ábra: Energiafogyasztás épületkategóriánként - S-SUB forgatókönyv

Az épületek energiafogyasztásának változásairól ad összefoglaló képet a 6-5 sz. ábra,
amely a teljes épületállomány végső energiafogyasztásának alakulását mutatja
forgatókönyvenként.

59

Végsı Energiafelhasználás – Négy forgatókönyv
70

60

Végsı energiafelhasználás, TWh /Év

50

40

S-BASE
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

30

20

10

0
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Év

6-5. sz ábra: A végső energiafogyasztás alakulása a teljes épületállományban, a négy különböző
forgatókönyv esetén

6.2 A széndioxid (CO2)- kibocsátás csökkentése
A felújítási programok amellett, hogy halmozott energia-megtakarítással járnak,
közvetlen következményként a CO2-kibocsátását is csökkentik. A csökkenés mértéke az
alkalmazott fűtés típusától függ. A különböző fűtőanyagok CO2-kibocsátási tényezőit
Magyarország jelenlegi energia-infrastruktúrája alapján határoztuk meg, amelyet az
egyes forgatókönyvek teljes időtartamára nézve változatlannak tekintettünk. A CO2kibocsátási tényezőket a 6-2 sz. táblázat foglalja össze (Környezetvédelmi- és Vízügyi
Minisztérium 2007, KVVM 2007).
CO2-kibocsátási tényezők
(g/kWh)
Földgáz
Villamos-energia
Távfűtés
Egyéb fűtőanyagok

202
366
255
350

6-2 sz. táblázat: A CO2-kibocsátási tényezők Magyarországon
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Ez a lebontás lehetővé teszi számunkra, hogy kiszámoljuk az évek során elért CO2kibocsátások mértékét az egyes forgatókönyvekre nézve. A6-6. sz. ábra a felhalmozott
CO2-kibocsátás csökkentéseket szemlélteti forgatókönyvenként, milliárd tonna CO2-ban
kifejezve.
Felhalmozott CO2-megtakarítás
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6-6 sz. ábra: Felhalmozott CO2-megtakarítás forgatókönyvenként

6.3 A felújítások befektetés-igénye
Megbecsültük, hogy az alapforgatókönyvhöz viszonyítva az egyes felújítási
forgatókönyveknek milyen az éves járulékos befektetés-igénye. A kapott becsléseket a
későbbiekben bevezettük az input-output táblázatokba, amelyek eredményként
megadják a különböző gazdasági szektorok output keresletét.
Fontos itt megjegyeznünk, hogy az összes információ, amit ehhez kapcsoltan sikerült
begyűjtenünk (esettanulmányokból, kivitelezőkkel és szakértőkel folytatott
beszélgetések során) a lakossági szektort tükrözik. Tekintve azonban, hogy a közszektor
épületei hasonló osztályozás alá esnek, mint a lakosságiak, az egyes lakossági
osztályokban szereplő becsléseket átvezettük a hasonló osztályú középületekre is.
Emlékeztető az egyes forgatókönyvekről. Ahogyan azt az 5.1 pontban kifejtettük, jelen
tanulmányban négy forgatókönyvet vizsgálunk: egy “alap-” vagy “szokásos üzletmenet”
forgatókönyvet, amelyben nem valósul meg energia-megtakarítást célzó épület-felújítási
program, valamint három olyan forgatókönyvet, amelyek a korszerűsítési programban
elvégzett felújítás típusában vagy a felújítás mértékében különböznek. Az alábbi,6-3 sz.
táblázat összefoglalja a négy forgatókönyvet:
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Elnevezés

Forgatókönyv

A felújítási program
felújítási rátája

S-BASE

Alapforgatókönyv:
nincs beruházás

Az épület-állomány 1%-a
2
(kb. 3,5 millió m évente,
kb. 44,000 lakással
egyenértékű)

S-DEEP1

Komplex energiamegtakarítási
felújítási program
gyorsabb felújítási
rátával

Kb. 20 millió m (kb. 250
000 lakással
egyenértékű) évente

S-DEEP2

Komplex energiamegtakarítási
felújítási program
lassabb felújítási
rátával

Kb. 12 millió m (kb. 150
000 lakással
egyenértékű) évente

Optimum alatti
energiamegtakarítási
felújítás, lassabb
felújítási rátával

Kb. 12 millió m (kb. 150
000 lakással
egyenértékű) évente

S-SUB

2

2

2

A felújítási
program
típusa
“Szokásos
üzletmenet”
szerinti
felújítási
program
Energiamegtakarítást
célzó,
komplex
épületfelújítási
program
Energiamegtakarítást
célzó,
komplex
épületfelújítási
program
Optimum
alatti energiamegtakarítást
célzó épületfelújítási
program

Várható
befejezés
-

17-18 év

28-30 év

28-30 év

6-3 sz. táblázat: A tanulmányban alkalmazott forgatókönyvek összefoglalása

Alapforgatókönyv. Az összes számítás alapjaként, az alapforgatókönyv szerint (S-BASE)
szükséges évi befektetéseket becsültük meg először (az ide vonatkozó befektetési
költségbecsléseket tartalmazza a6-4 sz. táblázat.) Az alapforgatókönyvben a felújítandó
lakások évenkénti számát a magyar épületállomány 1% -ra becsültük, amelynek a
származtatott alapterület-számait az 5.1.2 pontban tárgyalt állománymodell
használatával nyertük. A m2-alapú költségigény-adatokat pedig egy szakértőkkel és
kivitelezőkkel folytatott személyes megbeszélés során dolgoztuk ki, egy “standard”
felújítást szimulálva.

Lakóépületállomány

Történelmi és Védett
épületek
Hagyományos többlakásos
épületek (<1960)

Évenkénti
felújított
alapterület
(ezer m2)

Lakás
egyenérték*

Befektetések
m2-ként
(Euró)

Befektetések
évenként
(millió Euró)

190,5

2459

85,00

16,19

501,0

7157

60,00

30,06
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Soklakásos, ipari
technológiával készült
épület (Panel épületek)
1992-ig
Önálló családi házak 1992-ig
Önálló családi házak
1993 -2010
Többlakásos családi házak
1993-2010
Történelmi és Védett
épülete
Hagyományos középületek
(hasonlóak a többlakásos
lakóépületekhez)
Panel középületek
(hasonlóak a panel
Közszektor
lakóépületekhez)
épületHagyományos középületek
állománya
(hasonlóak az önálló családi
házakhoz)
Új középületek (hasonlóak
az önálló családi házakhoz)
Új középületek (hasonlóak a
többlakásos családi
házakhoz)
Összesen
* Egyenértékű a középületek esetében

Évenkénti
felújított
alapterület
(ezer m2)

Lakás
egyenérték*

Befektetések
m2-ként
(Euró)

Befektetések
évenként
(millió Euró)

406,0
1,689,8

7660
21123

55,00
65,00

22,33
109,84

353,8

3370

55,00

19,46

104,3

1830

55,00

5,74

9,9

8

85,00

0,84

112,0

67

60,00

6,72

138,7

174

55,00

7,63

2,3

28

65,00

0,15

1,0

10

55,00

0,06

29,1
3,538,6

34
43921

55,00

1,60
220,62

6-4 sz. táblázat: Az alapforgatókönyv befektetési költségbecslései

A többi forgatókönyv esetében (S-DEEP1, S-DEEP2 és S-SUB) a költségbecslések olyan
magyar és külföldi esettanulmányok adatain alapulnak, melyek sikeresen végrehajtott
komplex (80% feletti megtakarítással) és “optimum alatti” (50% körüli megtakarítással)
felújítási programokról számolnak be.

6.3.1 A komplex felújítási programok esettanulmányai
A világ minden táján növekvő ütemben épülnek energia-hatékony épületek. Egy 2008-as
becslés szerint az ún. „Passzív házak”(Passivhaus, rendkívüli energiahatékonysággal bíró
épületek) száma Európában eléri a 15 000-et (Rosenthal, 2008). Ehhez az adathoz képest
azonban a felújításokról szóló esettanulmányok száma meglehetősen alacsony.
Különösen kevés a hasonló projekt Magyarországon.
Egy kiemelkedő magyarországi példa a komplex épület-felújításra a dunaújvárosi
SOLANOVA projekt, amely 2005-ben valósult meg, és egy panelépület felújítását
hajtotta végre. Segítségével az éves távhő-fogyasztás a felújítás előtti 220 kWh/m2a
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értékről 20 kWh/m2a-ra csökkent 2006-ról 2007-re (SOLANOVA 2010). A program nettó
költsége négyzetméterenként 250 Euró volt (Hermelink 2006).
Az összes többi, általunk figyelembe vett esettanulmány külföldi példákat dolgoz fel;
mindegyikük legalább 80%-os csökkenést jelentett a fűtési energia-fogyasztásban, nettó
költségük pedig négyzetméterenként 452 Eurótól (egy többlakásos családi ház esetében
Németországban) majdnem 2 000 Euróig (pl. egy önálló családi háznál Ausztriában)
terjedt.
A „legjobb gyakorlat” használata. Minden felújítás különbözik: az épületek jelentősen
különbözhetnek a kezdeti állapotukban és felújítási szükségleteikben is, de a
tulajdonosok esztétikai kívánalmai is messze eltérnek. Ezért a különböző forgatókönyvek
szerinti négyzetméterre becsült költségeket a “legjobb gyakorlatok”alapján számítottuk:
olyan esettanulmányok alapján, amelyek megmutatják, hogy egy bizonyos
négyzetméterárból igenis lehetséges egy lakást úgy felújítani, hogy az magas energiahatékonyságot érjen el.
A panelépületeknél a SOLANOVA projekt négyzetméterárait használtuk, noha meg kell
jegyezni, hogy a SOLANOVA – mintaprojekt lévén – nagyobb összegekkel dolgozhatott,
mint amit mi kapnánk egy szabad piacon egy olyan környezetben, ahol évente több ezer
ilyen felújítási projekt fut egyszerre. Az egyéb épülettípusoknál külföldi példákat
ültettünk át a magyar környezetbe.
A magyar és a külföldi projektek árában megfigyelt óriási eltérések miatt mind a
komplex, mind pedig az optimum alatti felújítási program esetében szorzót használtunk,
hogy a legjobb gyakorlatot tartalmazó külföldi esettanulmányok eredményeit át tudjuk
ülteni magyar árviszonylatba. Az elérhető esettanulmányok áttekintése után azt a
levezetést használtuk, hogy egy felújítás költsége Nyugat-Európában háromszor többe
kerül, mint Közép-Kelet Európában (különösen Magyarországon). Például, egy a
SOLANOVA-hoz hasonló projekt Linzben (Ausztria) kb. 750 Euróba kerül
négyzetméterenként, a magyar korábban említett 250 eurós árhoz képest.
Egy ilyen sokrétű program megvalósítása során valószínű, hogy az eltelt idővel az
építőipari cégek tapasztalatot szereznek, a munkások produktivitása javul, az építési
anyagok ára pedig csökken a méretgazdaságosság elvének megfelelően. Mindez tehát az
évek elteltével a felújítások árának csökkenéséhez vezet. Ezt a hatást ebben az előzetes
tanulmányban egyelőre nem vettük figyelme, de a végleges tanulmányban részletes
elemzésre kerül.
A komplex felújítási programok forgatókönyveinek (DEEP-1 és DEEP 2) költségbecsléseit
az alábbi táblázatban foglaltuk össze ( 6-5 sz. táblázat).
Befektetések
m2-ként (Euró)
Lakóépületállomány

Történelmi és
Védett épületek

554,10

DEEP-1 felújított
DEEP-2
Évenkénti
alapterület (ezer m2)
1 084,4
650,6

DEEP-1
DEEP-2
Lakás egyenérték*
13 998
8 399

Befektetések
DEEP-1 (millió
DEEP-2
évenként
Euró)
600,86
360,52
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Hagyományos
többlakásos
épületek (<1960)
Soklakásos, ipari
technológiával
készült épület
(Panel épületek)
1992-ig
Önálló családi házak
1992-ig
Önálló családi házak
1993 -2010
Többlakásos családi
házak
1993-2010
Történelmi és
Védett épülete
Hagyományos
középületek
(hasonlóak a
többlakásos
lakóépületekhez)
Panel középületek
(hasonlóak a panel
Közszektor
lakóépületekhez)
épületHagyományos
állománya
középületek
(hasonlóak az önálló
családi házakhoz)
Új középületek
(hasonlóak az önálló
családi házakhoz)
Új középületek
(hasonlóak a
többlakásos családi
házakhoz)
Összesen
* Egyenértékű a középületeknél

277,05

2 851,8

1 711,1

40 741

24 444

790,11

474,06

250,00

2 310,8

1 386,5

43 600

26 160

577,70

346,62

333,33

9 618,6

5 771,1

120 232

72 139

3 206,19

1 923,72

333,33

2 014,1

1 208,5

19 182

11 509

671,37

402,82

272,05

593,7

356,2

10 416

6 250

161,52

96,91

554,10

56,6

33,9

47

28

31,35

18,81

277,05

637,7

382,6

380

228

176,67

106,00

250,00

789,4

473,6

993

596

197,35

118,41

333,33

12,9

7,8

162

97

4,31

2,58

333,33

5,9

3,5

56

33

1,95

1,17

272,05

165,9
20141,8

99,5
12085,1

194
250 000

116
150 000

45,13
6 464,51

27,08
3 878,71

6-5 sz. táblázat: A komplex felújítási programok befektetési költségbecslései S-DEEP1 és S-DEEP2
forgatókönyvek esetén

6.3.2 Az optimum alatti felújítási programok esettanulmányai
Az “optimum alatti” energia-hatékonyságot célzó felújításokról több információval
rendelkezünk Magyarországról is, különösen az ipari technológiával épült épületekre
vonatkozólag, pl. a Panel Programon keresztül. Ez a program az ipari technológiával
épült panel épületek energia-megtakarítást célzó felújítását támogatja, legalább a
befektetési költségek 35%-60%-ig, attól függően, hogy milyen mértékű energia
hatékonyságot kíván elérni a projekt. A legtöbb projekt ennek a programnak a
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keretében „optimum alatti” energia-megtakarítási szintet célzott meg, az anyagi
vonzatok miatt (KVVM 2010).
Egy jelentős projekt zajlott Óbudán (Budapest egy városrésze), ahol az ország
legnagyobb panel épülete került felújításra. A projekt költségeit 33%-ban az állami Panel
Plusz program, 40%-ban a kerület önkormányzata és az EU (az EU Concerto II.
elnevezésű energetikai kutatás-fejlesztési program „STACCATO” projektje révén,
amelyet az Európai Bizottság 6. Keretprogramja társ-finanszíroz) és 27%-ban a
lakóközösség fedezte (Faluház 2009).
Az Óbuda projekt összes nettó költsége 4 millió Euró (kb. 92 Euró per m2) volt, és a
távfűtés-fogyasztás 50%-ának megtakarítását eredményezte. Hasonló költségek mellett
közel hasonló eredményeket és energiamegtakarítás-szinteket értek el más panel
projektek is, Magyarországon és külföldön egyaránt. A külföldi eredmények átültetését a
magyar környezetbe és az átlagolásokat ugyanúgy végeztük, mint az S-DEEP
forgatókönyvek esetében (lásd előző szakasz). A6-6 sz. táblázat az S-SUB forgatókönyvre
vonatkozó költségbecsléseket részletezi.

Lakóépületállomány

Közszektor
épületállománya

Történelmi és Védett épületek
Hagyományos többlakásos
épületek (<1960)
Soklakásos, ipari
technológiával készült épület
(Panel épületek) 1992-ig
Önálló családi házak 1992-ig
Önálló családi házak
1993 -2010
Többlakásos családi házak
1993-2010
Történelmi és Védett épülete
Hagyományos középületek
(hasonlóak a többlakásos
lakóépületekhez)
Panel középületek (hasonlóak
a panel lakóépületekhez)
Hagyományos középületek
(hasonlóak az önálló családi
házakhoz)
Új középületek (hasonlóak az
önálló családi házakhoz)
Új középületek (hasonlóak a
többlakásos családi házakhoz)
Összesen

Beruházás
per m2
(EUR)
228,00

Évenkénti
felújított
alapterület
(ezer m2))
650,6

Lakás
egyenérték*
8399

Befektetések
évenként
(millió Euró)
148,34

114,00

1 711,1

24444

195,07

100,95
141,73

1 386,5
5 771,1

26160
72139

139,97
817,94

141,73

1 208,5

11509

171,27

100,95
228,00

356,2
33,9

6250
28

35,96
7,74

114,00

382,6

228

43,62

100,95

473,6

596

47,81

141,73

7,8

97

1,10

141,73

3,5

33

0,50

100,95

99,5
12 085,1

116
150000

10,05
1 619,36

6-6 sz. táblázat: Az S-SUB forgatókönyvre vonatkozó költségbecslések
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6.3.3 A befektetési költségek összesítése
Az előző rész becslései a felzárkózási időszak utáni évek mindegyikére érvényesek,
amikor is a program már teljes hatékonysággal fut. A 6-7 sz. táblázat összefoglalja az
egyes forgatókönyvek esetén becsült éves befektetésigényeket 2020-ig, millió Euróban
(a 2020-ra számolt adatokat kék színnel kiemeltük). A 6-7 sz. ábra ugyanezen évenkénti
befektetési összegeket szemlélteti a program befejezéséig.
S-BASE
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

2011
220,6
2467,9
1821,5
760,5

2012
220,6
3800,1
2507,2
1,046,8

2013
220,6
5,132,3
3,193,0
1,333,1

2014
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

2015
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

2016
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

2017
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

2018
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

2019
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

2020
220,6
6,464,5
3,878,7
1,619,4

6-7 sz. táblázat: : Az egyes forgatókönyvek éves befektetésigénye a program befejezéséig (millió Euró)

Éves befektetési költségek, millió
Euró

Éves befektetési költségek
7000
S-BASE- Befektetés össz.:18.8mrd EUR

6000

S-DEEP1- Befektetés össz:110.4mrd EUR
S-DEEP2- Befektetés össz.:108.1mrd EUR

5000

S-SUB- Befektetés össz.: 45mrd EUR

4000
3000
2000
1000
0
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Év
6-7 sz. ábra: Az egyes forgatókönyvek éves befektetésigénye a program befejezéséig (millió Euró)

6.4 Költség-megtakarítások
A korszerűsítés befejeztével a háztartások által megtakarított energia-költségek
becsléséhez az épületben használt fűtéstípust kell meghatározni, mivel minden
fűtéstípusnak más a kilowattonkénti költsége. A jelenlegi modellben a lakóépület-és
középület-állomány egyes épülettípusaiban a lakásokat fűtéstípus szerint
csoportosítottuk (gáz, elektromos energia, távfűtés és egyéb). Általában a magyar
épületek által használt tüzelőanyagok a következők: távfűtést, földgáz, fa és kisebb
mértékben szilárd fosszilis tüzelőanyag, ezek eloszlása az összes végfelhasználót tekintve
pedig: földgáz (50%), villamos energia (19%), távfűtés (11%), biomassza (9%),
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olajszármazék (7%), és szilárd fosszilis tüzelőanyagok (3%) (Novikova 2008). Novikova
(2008) eredményeit alapul véve, de a fűtési rendszer típusokat figyelmen kívül hagyva, a
két épületállomány egyes épülettípusainak a különböző fűtőanyag-használatának
százalékos eloszlását mutatjuk be (a6-8 sz. táblázatban a lakossági épületállomány, és
a6-9 sz. táblázatban a közszféra épületállománya esetében).

Lakóépület-állomány
Történelmi és
Védett épületek
Gázzal fűtött lakások
(%)
Villamos árammal
fűtött lakások (%)
Távfűtéssel
fűtött lakások (%)
Egyéb tüzelőanyaggal
fűtött lakások (%)

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos,
ipari
technológiával
készült épület
(Panel
épületek)
1992-ig

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 -2010

Többlakásos
családi
házak
1993-2010

87%

87%

23%

88%

66.6%

83.3%

5%

5%

0%

0%

2,8%

0,0%

3%

3%

77%

0%

0,0%

16,7%

5%

5%

0%

12%

30,6%

0,0%

6-8 sz. táblázat: A fűtőanyag-használat eloszlása a lakossági épületállomány épülettípusaiban

Közszektor épületállománya

Önálló
családi
házak
1992-ig

Modern
önálló
családi
házak
1993 -2010

Modern
Többlakásos
családi házak
1993-2010

Történelmi és
Védett épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek (<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
készült épület

87%

87%

23%

88%

66,6%

83,3%

5%

5%

0%

0%

2,8%

0,0%

3%

3%

77%

0%

0,0%

16,7%

5%

5%

0%

12%

30,6%

0,0%

Gázzal fűtött lakások
(%)
Villamos árammal
fűtött lakások (%)
Távfűtéssel
fűtött lakások (%)
Egyéb tüzelőanyaggal
fűtött lakások (%)

6-9 sz. táblázat: A fűtőanyag-használat eloszlása a középület-állomány épülettípusaiban

Az elemzés leegyszerűsítése érdekében a fűtőanyag-megoszlásokat változatlannak
tekintettük a forgatókönyvekben szereplő időtartamok alatt és még a felújítási
programok végét követően is. Ezen feltételezésekkel, az éves energia megtakarításokat
a különböző fűtéstípusok között felosztottuk, majd megszoroztuk az előrevetített
energiaárakkal 2020-ig. Az energiaárakat a 2009-es évre az EUROSTAT (2010b) adataiból
értük. Az ÁFA-tartalom nélküli, Euróban megadott árakat a 6-10 sz. táblázatban
foglaltuk össze.
Földgáz, hazai fogyasztók: 2009 S01
Energiafogyasztói osztály
kWh-ban
Árak Euróban/GJ
Euró/kWh

<20GJ
<5,5 MWh
20,82
0,075

20-200GJ
5,5 - 55
MWh
14,433
0,052

>200GJ
>55
MWh
13,43
0,048
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Villamosenergia, hazai fogyasztók: 2009 S01
Energiafogyasztói osztály
Árak - Euró/kWh
Forrás:
Távfűtés
Euró/kWh
Egyéb (fűtőanyagok átlagolva)
Euró/kWh
Forrás:

2.5-5
<1 MWh
1-2,5 MWh
MWh
0,237
0,182
0,163
Eurostat (2010)
ÁFÁ-val
ÁFA nélkül (25%)
0,033
0,041
ÁFÁ-val
ÁFA nélkül (25%)
0,022
0,018
FŐTÁV, Magyar Energia Hivatal

5-15
MWh
0,169

>15MWh
0,203

6-10. sz. táblázat: A 2009-es energiaárak

A megadott energia árak növekedését éves szinten1,5% -ra becsültük, amely egy eléggé
visszafogott becslés a Közép-kelet Európai Régióra nézve (Petersdorff et al., 2005).
A felhalmozott energiaköltség-megtakarításokat az egyes forgatókönyvek esetében a6-8
sz. ábra összegzi.
Felhalmozott energia kiadások megtakarítása
60

Mrd Euró

50
40

S-BASE
S-DEEP1

30

S-DEEP2
S-SUB

20
10
0
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Év

6-8 sz. ábra: Felhalmozott energiaköltség-megtakarítások az egyes forgatókönyvek esetében
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7 A foglalkoztatásra gyakorolt hatások számítása
7.1 A szakirodalom áttekintése: a beruházási programok
foglalkoztatásra kifejtett hatásai
Annak köszönhetően, hogy a kormányzatok számára általában bármilyen beruházási
programtervezet kapcsán kiemelt kérdéskörként jelenik meg a szóban forgó beruházás
hatása a foglalkoztatásra, bővelkedünk az elemző irodalomban.
Ezen tanulmányok közül jó pár áttekintésre került a jelen kutatás részeként, leginkább az
energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és az éghajlatváltozás hatásait
csökkentő intézkedések szakterületeiről. A tanulmányok jelentős hányadában a
foglalkoztatásra gyakorolt hatást úgy mérik, hogy kiszámolják, hogy egymillió valamilyen
pénznemben (USD, Euró) történő befektetés hány teljes munkaidős foglalkoztatással
egyenértékű munkahelyet (a továbbiakban TMM) teremt.
A főbb tanulmányok részletező leírása az A. Mellékletben található, ebben a pontban
inkább táblázatos formában mutatjuk be az áttekintett tanulmányokat, összefoglalva
néhány általunk fontosnak ítélt tanulmány eredményét. Amíg a7-1 sz. táblázat az
energia-hatékonyságot célzó intézkedések következményeit taglalja a foglalkoztatásban,
addig a 7-2 sz. táblázat a megújuló energiaforrásokhoz és egyéb zöldberuházásokhoz
kapcsolható munkapiaci hatásokkal foglalkozik. Bár a tanulmányokban az eredmények a
megfelelő helyi pénznemben szerepelnek (pl. az Egyesült Államokban USD, Dániában
dán korona), az eredményeket a táblázathoz harmonizáltuk és a teljes munkaidőnek
megfelelő (TMM) munkahelyek számát mindenhol 1 millió befektetett Eurónként adtuk
meg.

Forrás

Referencia

Év

EU SAVE Program
SAVE: Angliai
esettanulmányok
Az Egyesült Államok
energiahatékonysági
piacának méretei

Wade et al., 2000

1995

EST, 2000

1996

Zöldgalléros
Munkahelyek az USAban és Coloradóban

Ehrhardt-Martinez
and Laitner, 2008

Bezdek, 2009b

2004

2007

Helyszín
Európai
Unió
Egyesült
Királyság
USA

USA és
Colorado

Tevékenység

TMM/
befektetett
millió €

Energiahatékonyság
Épületek
energiahatékonysága

26,60

Energiahatékonyság
Lakóépületek
energiahatékonysága

6,76

USA: Alapforgatókönyv

10,97

USA: Mérsékelt forgatókönyv

11,21

USA: Haladó forgatókönyv

10,97

Colorado: Alapforgatókönyv
Colorado: Mérsékelt
forgatókönyv
Colorado: Haladó
forgatókönyv

13,55

82,65

10,08

13,96
15,44
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Forrás

Referencia

Befektetések a tiszta
energiába

Pollin, Heintz and
Garrett-Peltier, 2009

Dán zöld munkahelyek

Amerika újjáépítése

Házépítők Nemzeti
Szövetsége
A Wisconsin Stratégia
Központja
CECODHAS Ajánlat az
éghajlatváltozás elleni
harchoz

Év

Juul, Hansen,
Hansen and Ege,
2009

Helyszín

2009

2009

Hendricks,
Goldstein, Detchon
and Shickman, 2009

2009

NAHB, 2009

2009

Tevékenység
Épületek energiamegtakarítását célzó felújítási
program
Tömegközlekedés/vasúti
szállítmányozás (90% MT, 10%
FR)
„Okos energia-hálózatok”
(smart grid)
Alulszigetelt házak energiamegtakarító felújítása
Helyi hivatalok által
üzemeltetett épületek energia
megtakarításai
Újonnan épült házak energia
megtakarítását igénylő
szabályozások bevezetése

USA

Dánia

USA

USA

Sundquist, 2009

2009

CECODHAS

2009

Wisconsin,
USA
Európa

TMM/
befektetett
millió €

16,60

22,18
12,41
4,05

16,67

13,57

Átlagban
Épületek energiamegtakarítást célzó felújítási
programja
Épületek energiamegtakarítást célzó
felújítási programja
Épületek energia
megtakarítást célzó
felújítási programja
Épületek energia
megtakarítást célzó
felújítási programja

7,13

Átlagban

17,07

17,44

15,34

9,67

21,25

7-1 sz. Táblázat: Az energia hatékonyságot célzó tevékenységek foglalkoztatásra gyakorolt hatása

Forrás

Zöldgalléros
Munkahelyek az USAban és Coloradóban

Zöld Energia
Befektetések Ontario
számára

Befektetés a tiszta
energiába

Referencia

Bezdek, 2009b

Pollin and GarrettPeltier, 2009b

Pollin, Heintz and
Garrett-Peltier, 2009

Év

2007

2008

2009

Helyszín

USA és
Colorado

Ontario,
Canada

USA

Tevékenység

Munkahely/
befektetett
millió €

USA: Alapforgatókönyv

18,25

USA: Mérsékelt forgatókönyv

18,40

USA: Haladó forgatókönyv

17,93

Colorado: Alapforgatókönyv
Colorado: Mérsékelt
forgatókönyv

11,47

Colorado: Haladó forgatókönyv

11,83

Zöld Energia: Alapforgatókönyv
Zöld Energia: kiterjesztett
program

29,50

10,57

75,83

Olaj és földgáz

5,16

Szén

6,83

Szélenergia

13,25

Napenergia

13,67

Biomassza

17,30
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Forrás

Referencia

Dán munkahelyek –
egyéb
zöldberuházások

Juul, Hansen,
Hansen and Ege,
2009

Év

2009

Napenergiás termál
elektromos-energia
Spanyolországban

Caldes, Varela,
Santamaria and
Saez, 2009

2009

Dolgunk az éghajlatért

Greenpeace, 2009
(és egyéb szerzők
becslései)

2009

Helyszín

Denmark

Spanyolországban

Világszerte

Munkahely/
befektetett
millió €

Tevékenység
Évi 15 biogáz üzem építése
Évi 6 új geotermikus erőmű
építése
2 új partmenti szélfarm építése és
szárazföldi szélerőmű-turbinák
cseréje

10,17

Új központi hő-pumpa telepítése

10.24

Privát hő-pumpák telepítése
Könnyűvasút építése
Koppenhágában
A kerékpáros úthálózat kibővítése
és a kerékpárosok számának
növelése
Kötelező szolgáltatás távfűtés
fogyasztók részére

13.41

Villanyfűtés átalakítása
Parabolikus vályú alakú
napkollektorok

16.26

10.36

10.41

9.19

10.46
16.61

10.31

Naptornyok
Szokásos üzletmenet
forgatókönyv
Energia-forradalom
forgatókönyve

5.90
24.47
23.04
Átlag

15.56

7-2 sz. : táblázat: A megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó és egyéb zöldberuházások
foglalkoztatásra gyakorolt hatásai

Kiemelendő, hogy a fenti tanulmányok mindegyike a fejlett világban készült, legtöbbjük
G7 nemzet. Hasonló tanulmányok eredményei ettől eltérnének a fejlődő gazdaságokban
vagy az átmeneti gazdasággal rendelkező országokban, így Magyarországon is. Utóbbiak
munkaerő-intenzitása magasabb, mivel a munkaerő költsége alacsony és a gépi
termeléshez képest könnyebb humán erőforrást alkalmazni (Rutovitz and Atherton
2009, 29. o.).
Ezért, a jelen kutatás nem kísérli meg a fenti tanulmányok eredményeinek átvezetését
Magyarországra. Az áttekintett külföldi példák haszna abban rejlik, hogy segít összevetni
az általuk kapott eredményeket a magyar felújítási program munkaerőpiacra gyakorolt
hatásának vizsgálatára használt input-output analízis eredményeivel. A fenti
tanulmányból mindegyikéből kiderül, hogy a foglalkoztatásra nézve a beruházások
hatása pozitív, számszerűsítve pedig, általában, befektetett egymillió Eurónként 10-30
munkahely teremthető, esetenként (lásd két fenti tanulmány) azonban ez a szám
elérheti még a 70-80-as értéket is.
Érdekességként jegyezzük meg, hogy a B. Mellékletben részletesebben bemutatott
tanulmányok némelyikében más mérőeszközt használnak bizonyos felújítási
forgatókönyvek foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak becslésére. Ilyen pl. a PV
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Foglalkoztatás (2009) és az EWEA (2008 és 2009) tanulmány, amelyek inkább a megújuló
energiaforrásokkal foglalkoznak és a teremtett munkahelyek számát a megtermelt
(MWh egységenkénti) energiában mérik, és nem a szükséges befektetési költség
valamely egységére leosztva. Nyilván, ez a mérő nem alkalmas arra, hogy
összehasonlítsuk vele az olyan energia-hatékonyságot célzó intézkedések foglalkoztatási
hatását, amely nem közvetlenül energiát termelnek, hanem pl. a fogyasztás-csökkentést
célozzák.
A teremtett munkahelyek száma/millió megtermelt Wh mérőegység jelentősége
egyébként vitatott a megújuló energiaforrások járulékos hasznainak értékelésében:
ahogy azt Morriss (2010) kifejtette az Egyesült Államok Környezet és Közmunka
Szenátusi Bizottság Zöld Munkahelyek és az Új Gazdaság Albizottsága előtt tett
meghallgatáson, „általában az energiatermelés munkaerő-intenzitása – a megtermelt
energia egységenként szükséges munkaerő – sokkal magasabb a napenergia és a többi
megújuló energiaforrás esetében, mint a hagyományos energiatermelésben. [...] Ez
azonban nem haszonként jelenik meg, hanem költségként. Ha nem vesszük figyelembe a
produktivitást, összekeverjük a célt (a fogyasztók által értékelt áruk és szolgáltatások) az
eszközzel (munkaerő). [...] Ez olyan lenne, mintha útépítéskor kevesebb munkaerőgépet
használnánk és több lapátot.”
Ezt más kutatók vitatják (Pollin, Heintz és Garrett-Peltier, 2009), szerintük egyrészről “ a
tiszta energiába történő beruházások azáltal, hogy a teljes foglalkoztatást összességében
növelik, új lehetőségeket teremtenek a munkanélküliek számára. Ez milliók
produktivitását növeli meg a nulláról valamely pozitív értékre”. Másfelől állítják, hogy “a
globális éghajlatkrízis kapcsán időszerűvé vált, hogy beépítsük az output- és
produktivitási mutatókba a környezeti hatásokat”: a tisztaenergia-ipar fejlődése a puszta
energiatermelésnél jóval több „hasznot” hoz, amit figyelembe kellene venni a
produktivitás definíciójában.

7.2 Közvetlen hatások a foglalkoztatásban
Ahhoz, hogy 2020-ra meg tudjuk becsülni az épület-felújítási programok közvetlen
hatását az építőipari foglalkoztatásban, továbbá az energia-megtakarítások indukálta
közvetlen hatásokat az energia-ipari foglalkoztatásban, az egyes szektorok munkaerő
intenzitását meg kell szoroznunk a szükséges befektetések 2020-ra becsült értékeivel
(lásd 6-7 sz. táblázat). A „munkaerő-intenzitás” azt mutatja meg, hogy hány teljes
munkaidőben foglalkoztatott (TMM) (vagy annak megfelelő számú) munkavállaló kell
ahhoz, hogy egymillió eurónyi output előállítására kerüljön sor egy adott iparágban. A
magyarországi munkaerő-intenzitásokat az OECD STAN (Szerkezeti Analízis, OECD
2010b) adatszolgáltató rendszerének adatbázisából kaptuk úgy, hogy elosztottuk a TMM
munkavállalók számát az egyes iparágak outputjával.
A STAN adatbázis egy standard iparáglistát használ, amely az ISIC Rev. 3-an alapul (az
Egyesült Nemzetek Minden Gazdasági Tevékenységre kiterjedő Nemzetközi Standard
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Iparosztályozási rendszere) és csereszabatos a NACE Rev. 1-el (a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozási rendszere az EU-ban) OECD 2010c). A jelen
kutatás számára fontos iparágak az “Építőipar” (ISIC Rev. 3, 45 sz.) és a “Villamosáram-,
gáz- és vízellátás” (ISIC Rev. 3, 40-41 sz.). Ezek az iparági osztályok a kutatásunk
szempontjából túl bőven definiáltak: pl. az „építőipar”magában foglalja az útépítést és
az útfenntartást, amely kevésbé munkaerő-intenzív, mint az épület felújítások, vagy pl. a
közüzemi szolgáltatók tevékenységi körébe tartozik a víztisztítás és vízszolgáltatás is,
amely szervesen nem kapcsolható az energia szolgáltatáshoz. Azonban, a különböző
szektorok ennél részletesebb osztályozása nem állt rendelkezésünkre.
A 7-3 sz. táblázatban foglaltuk össze az építőipari foglalkoztatottságban bekövetkezett
közvetlen pozitív hatásokat a négy forgatókönyvre nézve, míg a7-4 sz. táblázat pedig az
energiaszektorban (az energia megtakarítások miatt) bekövetkező közvetlen negatív
foglalkoztatási hatásokat szemlélteti. Az építőipari pozitív eredmények sokkal
kiemelkedőbbek, mint az energiaipari negatív hatások. Ezt nemcsak az a különbség
okozza, ami az építőipari befektetések összegében és a generált energia-megtakarítások
pénzbeli értékében mutatkozik, hanem az is, hogy Magyarországon a munkaerőintenzitás az építőiparban sokkal nagyobb, mint az energiaszektorban.

Befektetések
Forgatókönyv
2020-ban (millió €)
S-BASE
220,62
S-DEEP1
6 464,51
S-DEEP2
3 878,71
S-SUB
1 619,36
Munkaerő intenzitás az építőiparban
Magyarországon (TMM per millió €)

Közvetlen
hatások az
építőipar (ezer
TMM egység)
5,47
160,31
96,19
40,16

Különbség az
S-BASE
forgatókönyvhöz
képest
0,00
154,84
90,72
34,69

24.80

7-3 sz. táblázat: Közvetlen (pozitív) hatások az építőipari foglalkoztatásban

Energia megtakarítások
2020-ban (millió €)
S-BASE
-48,68
S-DEEP1
-1 517,61
S-DEEP2
-927,65
S-SUB
-498,66
Munkaerő intenzitás az
energiaszektorban
Magyarországon (TMM per millió €)

Közvetlen hatások az
energiaszektorban (ezer
TMM egység)
-0,44
-13,59
-8,31
-4,46

Különbség az
S-BASE
forgatókönyvhöz
képest
0,00
-13,15
-7,87
-4,03

8,95

7-4 sz. táblázat: Közvetlen (negatív) hatások a foglalkoztatásban, az energia szektorban
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7.3 Közvetlen és közvetett hatások a foglalkoztatásban
Ahhoz, hogy megadjuk a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó iparágakban (építőipar
és energiaszektor) bekövetkező közvetlen hatások mellett a közvetett hatásokat is a
gazdaság többi iparágában, a 2020-as év összes felújításra szánt befektetési adatait úgy
vezettük be az input-output számítások Leontief-féle inverz mátrixába, mint az
építőipari outputban bekövetkező növekményt. Ugyanezen gondolat mentén, az összes
felhalmozott energia-költségmegtakarítást az energiaszektor outputjában bekövetkezett
csökkenésként vezettük be az inverz mátrixba. Majd az outputokban bekövetkező
változások eredményét megszoroztuk az ágazati munkaerő-intenzitásokkal, hogy
megkapjuk a befektetések által generált teljes munkaidős munkahelyek számát.
Bár érdekes a gazdaság összes ágazatában látni ezeket a hatásokat, hasznosabb, ha az
eredményeket egy sor “makro-szektorba” (ahogyan az OECD listán is szerepel, OECD,
2010c) csoportosítjuk. Ezért a következő részben az eredmények eszerint csoportosítva
kerülnek bemutatásra, míg a teljes gazdaságban bekövetkező hatásokat ágazatonként
lebontva a 0. Melléklet mutatja be.

7.3.1 Az építőiparban bekövetkező keresletnövekedés hatásai
A7-5 sz. táblázat bemutatja, hogy egy energia-megtakarítást célzó épület-felújítási
program hatására az építőiparban bekövetkező outputnövekedés milyen közvetlen és
közvetett hatásokkal jár a különböző forgatókönyvek esetében. A táblázat az inputoutput táblázatokban szereplő magyar gazdasági makro-ágazatokat tartalmazza.
Megjegyzés: az eredmények az S-DEEP1, S-DEEP2 és S-SUB forgatókönyvek esetében
már az alapforgatókönyvhöz (S-BASE) mért különbségeket tükrözik. Az input-output
táblázatok 2005-ös magyarországi adatai az OECD STAT-tól származnak (OECD 2010b).

Ágazatok
Mezőgazdaság,
vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás és halászat
Bányászat és kőfejtés
Gyártás
Villamos energia-, gáz- és
vízellátás
Építőipar
Kereskedelem, vendéglátás és
szálláshely szolgáltatás
Szállítás, raktározás és
kommunikáció
Pénzügyi szolgáltatások
biztosítások, ingatlan- és
egyéb üzleti szolgáltatások

Ezer létrehozott TM
munkahely
S-BASE

Újonnan létrehozott ezer TM munkahelyek
száma az alábbi forgatókönyvek szerint:
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

0,07
0,26
2,17

2,10
7,43
61,54

1,23
4,35
36,05

0,47
1,67
13,79

0,12
5,73

3,42
162,06

2,00
94,95

0,77
36,31

0,85

24,16

14,16

5,41

0,49

13,95

8,17

3,12

0,53

14,99

8,78

3,36
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Ágazatok
Közösségi, társadalmi és
személyi szolgáltatások
Összesen

Ezer létrehozott TM
munkahely
S-BASE
0,30
10,54

Újonnan létrehozott ezer TM munkahelyek
száma az alábbi forgatókönyvek szerint:
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB
8,57
298,22

5,02
174,72

1,92
66,81

7-5 sz. táblázat: Az építőiparban bekövetkező keresletnövekedés közvetlen és közvetett hatása a
foglalkoztatásra

7.3.2 Az energiaszektorban bekövetkező keresletcsökkenés hatásai
Az előző bekezdéshez hasonlatos formában, a 7-6 sz. táblázat mutatja be egy esetleges
felújítási program miatt az energiaszektorban bekövetkező (itt “Villamosenergia-, gáz- és
vízellátás” kategória alatt) outputcsökkenésnek a hatását a közvetlen és közvetett
foglalkoztatásra a különböző forgatókönyvek esetében, makrogazdasági ágazatonként.
Az adatok az S-DEEP1, S-DEEP2 és S-SUB forgatókönyvek esetében megint csak már az
alapforgatókönyvhöz (S-BASE) mért különbségeket jelentik.

Ágazatok
Mezőgazdaság,
vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás és halászat
Bányászat és kőfejtés
Gyártás
Villamos energia-, gáz- és
vízellátás
Építőipar
Kereskedelem, vendéglátás és
szálláshely szolgáltatás
Szállítás, raktározás és
kommunikáció
Pénzügyi szolgáltatások
biztosítások, ingatlan és egyéb
üzleti szolgáltatások
Közösségi, társadalmi és
személyi szolgáltatások
Összesen

Ezer létrehozott TM
munkahely
S-BASE

Újonnan létrehozott ezer TM munkahelyek
száma az alábbi forgatókönyvek szerint:
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

-0,02
-0,14
-0,24

-0,48
-4,28
-7,21

-0,28
-2,56
-4,31

-0,15
-1,31
-2,21

-0,51
-0,05

-15,24
-1,42

-9,12
-0,85

-4,67
-0,44

-0,14

-4,36

-2,61

-1,34

-0,09

-2,59

-1,55

-0,79

-0,13

-3,81

-2,28

-1,17

-0,07
-1,38

-2,11
-41,50

-1,27
-24,83

-0,65
-12,71

7-6 sz. táblázat: Az energiakereslet-csökkenés közvetlen és közvetett hatása a foglalkoztatásra
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7.4 Összefoglaló a felújítási program közvetlen és közvetett nettó
hatásairól a foglalkoztatásban
7.4.1 A különböző felújítási forgatókönyvek nettó foglalkoztatásra gyakorolt
hatásának áttekintése
A foglalkoztatásra gyakorolt nettóhatásokat az egyes forgatókönyvek esetében úgy
kapjuk, hogy kivonjuk az építőiparban bekövetkező outputnövekedés generálta
munkahelyteremtés értékéből (7-5 sz. táblázat) az energiaágazati outputcsökkenés
miatti munkahelyvesztések értékét (7-6. sz. táblázat). A 7-7 sz. táblázat foglalja össze az
energia-megtakarítást célzó épület-felújítási programok különböző forgatókönyveiben
számolt közvetlen és közvetett foglalkoztatásra gyakorolt nettó hatásokat a gazdasági
makro-ágazatokra lebontva. Az egyetlen szektor természetesen, ahol a kifejtett hatás
negatív, az energiaszektor (lásd „Villamosenergia-, gáz- és vízellátás” alatt), míg a
legtöbb nettó haszon (az építőipar mellett) a gyártásban jelenik meg: ez a szektor járul
leginkább hozzá az építőipar számára szükséges, beszállítandó anyagok előállításához.

Ágazatok
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás és halászat
Bányászat és kőfejtés
Gyártás
Villamos energia-, gáz- és vízellátás
Építőipar
Kereskedelem, vendéglátás és
szálláshely szolgáltatás
Szállítás, raktározás és
kommunikáció
Pénzügyi szolgáltatások
biztosítások, ingatlan és egyéb
üzleti szolgáltatások
Közösségi, társadalmi és személyi
szolgáltatások
Összesen

Nettó
foglakoztatásra
gyakorolt hatás
az S-BASE
estében
(ezer TMM)

Nettó foglakoztatásra gyakorolt hatások (ezer
TMM) a különböző forgatókönyvek esetében (SBASE-hez viszonyított különbség)

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

0,06
0,12
1,94
-0,38
5,68

1,62
3,15
54,33
-11,83
160,64

0,94
1,79
31,74
-7,12
94,10

0,32
0,35
11,58
-3,90
35,87

0,71

19,80

11,55

4,08

0,41

11,36

6,62

2,33

0,40

11,18

6,50

2,19

0,23
9,16

6,46
256,72

3,76
149,88

1,27
54,09

7-7 sz. táblázat: Az egyes forgatókönyvek foglalkoztatásra kifejtett nettó (közvetlen és közvetett)
hatása a gazdasági ágazatokban

Érdemes egy táblázatban összefoglalnunk az eddigi összes eredményünket a közvetlen
és közvetett hatásokkal kapcsolatban, forgatókönyvek szerint (az alapforgatókönyvhöz
viszonyítva):
Forgatókönyv

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB
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Millió befektetett Euró 2020-ban
Energia megtakarítások 2020-ban (millió Euró)
A program kezdetétől felhalmozott energia
megtakarítás 2020-ban (millió Euró)
Az építőiparban bekövetkező közvetlen hatások a
foglalkoztatásban* (ezer TMM egység)
Az energiaszektorban bekövetkező közvetlen
hatások a foglalkoztatásban* (ezer TMM egység)
Közvetlen + közvetett hatások az összes szektorban*
((ezer TMM egység)
TM Munkahelyek / befektetett millió Euró

6 464,51
1 517,61

3 878,71
927,65

1 619,36
498,66

7 369,03

4 580,79

2 462,40

160,31

96,19

40,16

-13,59

-8,31

-4,46

256,72
39,71

149,88
38,64

54,09
33,40

7-8 sz. táblázat: Összefoglaló a különböző forgatókönyvek közvetlen és közvetett hatásairól a
foglalkoztatásban

Ebből a táblázat látható, hogy a foglalkoztatásra kifejtett hatások mind pozitívak. A
generált TMM egységek kapott értéke azonban befektetett egymillió eurónként
meglehetősen magas összehasonlítva a 7.1 pontban elemzett szakirodalommal; a
legmagasabb hatásokat a komplex felújítási programok forgatókönyveiben, az S-DEEP1
és az S-DEEP2-ben találtunk.

7.5 Járulékos hatások a foglalkoztatásban
A járulékos foglalkoztatásra gyakorolt hatások vizsgálatakor tulajdonképpen a
háztartások megemelkedett elkölthető jövedelmének a munkaerőpiacra gyakorolt
hatásait mérhetjük. Ezek a jövedelmek származhatnak egyrészről az energiahatékonysági intézkedés révén létrejött energia megtakarításokból, másrészről a
felújítás program révén újonnan teremtett közvetlen és közvetett munkahelyeken
keresett fizetésekből.
A járulékos hatásoknak kiemelkedő szerepe van az egyes forgatókönyvek értékelésekor,
kiváltképp mivel a beruházások révén elért energia-megtakarítások rendkívüli
mértékben különböznek az egyes forgatókönyvek esetében. A komplex épület-felújítási
programok pl. sokkal nagyobb mértékben növelhetik meg a háztartások elkölthető
jövedelmét, mint az alapforgatókönyv megvalósításakor vagy akár az optimum alatti
forgatókönyv kivitelezésekor mérhető eredményekhez képest.
A járulékos hatásokat az input-output táblázatokból is megkaphatjuk; azonban ahhoz
külön műveleteket kell végrehajtani, ami az előzetes eredmények felmutatásához
rendelkezésünkre álló időkeret rövidsége miatt egyelőre nem volt lehetséges, de a
tanulmány végleges változatában már a járulékos hatások is bemutatásra kerülnek.
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8 Kvalitatív szempontok tárgyalása
8.1 A foglalkoztatásra kifejtett hatások földrajzi eloszlása
Egy esetleges országos méretű befektetési programnak a foglalkoztatásra kifejtett
hatásainak a vizsgálatakor az egyik legfontosabb kérdés, hogy a hatás helyileg pontosan
hol fog jelentkezni. Mind a munkahelyteremtés, mind a munkahelyvesztés lehet
országos szintű, vagy akár egy helyre összpontosított is. Például egy atomerőmű
telepítése helyi szinten számos munkahelyet teremt, de az ország más területein ez a
hatása csekély mértékben jelentkezik.
Egy olyan épület-korszerűsítési programnak, mint amelyet ebben a tanulmányban is
vizsgálunk, a foglalkoztatásra gyakorolt hatása valószínűsíthetően országos szinten
jelenik meg, tekintve, hogy a felújításra szánt épületek nem egy földrajzi térségben
sűrűsödnek össze. A házfelújításokat általában helyi kis-és középvállalkozások (KKV-k)
végzik, amelyek mélyebb ismeretekkel rendelkeznek a helyi piacról, mint a nagy
beruházási cégek. Így a közvetlen haszonélvezői egy nagyszabású épület-felújítási
programnak a KKV-k lesznek.
Egy tanulmány szerint, amely a ’90-es évek közepén az akkori EU-tagállamokban futó ún.
SAVE program energia-korszerűsítési programjait elemzi, az ilyen programok által
„léthozott foglalkoztatás [...] kívánatos, hogy földrajzilag elszórtan jöjjön létre (szemben
az energiaszolgáltató iparágakkal), és a kisebb, helyi cégek bevonását vonhassa
magával”(Wade et al., 2000, 38.o).
Egy ide kapcsolódó angol tanulmány szintén rámutatott e nézőpontokra, kiemelve az
energiaszegénység és a magas munkanélküliség közötti földrajzi átfedést (Energia Saving
Trust, 2000, 40. o.): “az energia-hatékonyságot növelő berendezések gyártásához és
beszereléséhez kapcsolt munkahelyek pont azok számára elérhetők a leginkább, akik
körében a legmagasabb a munkanélküliség az Egyesült Királyságban, már amennyiben
kétkezi munkáról van szó, és amennyiben erre a munkára az igény országos szórásban
jelentkezik. Valóban, ahol a programok az energiaszegénység felszámolását célozzák, a
munkahelyek olyan területeken jelennek meg, ahol a munkanélküliség is a
legmagasabb.”
Baillie et al. (2001, 12. o.) rámutatott arra a tényre, hogy a csökkent energiafogyasztás
révén nyert megtakarítások élénkítik a helyi gazdaságot, mivel „a megtakarítás egyéb
gazdasági ágazatok termékeinek a vásárlására fordítódik. Ez a hatás az ágazatok széles
skálájában tükröződik, leginkább pedig helyi szinten érezhető”. Még azokban az USA
államokban is, ahol a fosszilis üzemanyagokhoz kapcsolt iparágak erősek, Baillie állítja,
hogy “az ágazat és kapcsolt üzletágainak esetleges veszteségét messze ellentételezik az
egyéb gazdasági szektorokban jelentkező azon nyereségek, amelyeket az
energiatakarékos berendezésekbe és a tiszta energiaforrásokba fektetett vásárlóerő idéz
elő, valamint az energiaszámlákon való megtakarításból származó jövedelem újra79

elköltése is eredményez. Így országos szinten a munkahelyek számában bekövetkező
emelkedés — az építőiparban, a szolgáltatói ágazatokban, az oktatás, pénzügyek, a
kormányzat, a különféle gyártások, a mezőgazdaság és egyéb ágazatokban — elszórtan
jelentkezik”.
Az energiafogyasztás révén elért megtakarítások mellett, az építőiparban és annak
kiegészítő tevékenységeiben létrejött meglehetősen nagyszámú új munkahely, valamint
nagy valószínűséggel bekövetkező munkabér-növekedés további fogyasztást generál.

8.2 A foglalkoztatásra gyakorolt hatások időbeli tartóssága
A tanulmányban elemzett program volumene akkorra, hogy a közvetlen és közvetett
foglakoztatásra gyakorolt hatásai évtizedeken keresztül fennmaradnak, és az
energiaszektorban bekövetkező munkahelyvesztéseket bizonyosan ellensúlyozza a
felújítási program foglakoztatás- és jövedelemnövelő hatása. Ez megoldaná a rövid- és
hosszú távú foglalkoztatási kérdéseket is, mivel 20-30 évre (élethossznak tekintethető)
megoldást jelentene a problémára.
Általánosabban tekintve az éghajlatváltozás enyhítését célzó kezdeményezések
foglalkoztatásra kifejtett hatását, a foglalkoztatásban megjelenő jósolt vagy várt hasznok
realizálása valószínűleg annál bonyolultabb, mint amit sok tanulmány javasol.
Frankhauser et al. (2008) szerint három lépésben valósul meg az esetleges átmenet:
 Rövidtávon: mivel az alacsony szénfelhasználású gazdaság munkaerőigénye
magasabb, mint a magas-szénfelhasználású gazdaságé, az áttérés során, rövidtávon
várhatóan munkahelyteremtés jön létre. Azonban, ahogyan a klímaberuházások és
technológiák idővel fejlődnek és egyre költséghatékonyabbakká válnak (i.e. csökken
az adott mennyiségű output előállításához szükséges munkaerő és tőke mennyisége)
a foglalkoztatási hasznok nem tarthatóak már fenn. Emellett, figyelembe véve azt,
hogy rövidtávon vizsgálva a munkaerő a csökkent mobilitású termelési tényezők közé
tartozik, szerkezeti munkanélküliség alakulhat ki, mivel a mobilizálható állástalanok
az átmenetből profitáló ágazatokban vagy technológiákban nem feltétlenül lesznek
jártasak.
 Középtávon a teljes gazdaságot érintő hatások jelentkeznek, ahogyan az
éghajlatváltozás mérséklésének irányelvei átszűrődnek az ellátási láncokon (pl. amíg a
szénalapú erőművek csökkentése munkahely-vesztésekkel jár a bányászatban, a
hajózási és vasúti szállítási szektorokban, addig a zöld technológiák és intézmények
munkahelyeket teremtenek a széndioxid kereskedelemben, a szélturbinák
előállításában, vagy az energiahatékonyság – auditorok között). A szerzők meglátása
szerint, a klímapolitikák nettó munkahelyteremtő hatása minden bizonnyal pozitív
lesz a foglalkoztatásra gyakorolt közvetett hatás tekintetében. Az ellenérvek szerint
viszont, ha ez hatás egyoldalú marad (és nem globális), a mitigálási politikák
munkahelyvesztéshez vezethetnek abban az esetben, ha a szén-intenzív ágazatok
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olyan régiókba költöznek, ahol az üvegházhatású gázok kibocsátása még nem áll
szabályozás alatt.
 Hosszútávon a mitigálási politikák innovációs hullámot indítanak el, amely során - a
„teremtő rombolás” (creative destruction) folyamatán keresztül - a gazdasági
szereplők áthelyezik magukat az új körülmények közé. Kevés bizonyíték áll
rendelkezésünkre a nagyszabású technológiai váltások hosszú távú munkahelyteremtési hatásairól, amilyen várhatóan az alacsony szénfelhasználású gazdaságra
való áttérés is lesz. Azonban, a növekedéselmélet régóta foglalkozik a rendelkezésre
álló- és a szükséges szaktudásban jelentkező különbségek indukálta változásokkal és
az innovációval, mint a gazdasági növekedés fő hajtóerejével. Tulajdonképpen, az
alacsony szénfelhasználású gazdaságra való áttérés akkora szerkezeti váltást
jelenthet, mint amekkorát a gőzmozdony felfedezése, a modern szállítás, a
számítógépek vagy az internet idézett elő. Ennek ellenére vitatott, hogy az alacsony
szénfelhasználáshoz kapcsolt kutatás és innováció előnyt élvezhetne a nemenergiához kapcsolt ágazatokban zajló kutatás-fejlesztések kárára, amelyek
egyébként is magasabb produktivitást és profitabilitást tudnak felmutatni. Ez persze
akkor fordulhatna elő, ha az alacsony szénfelhasználáshoz kapcsolt kutatások
helyettesíteni (és nem kiegészíteni) próbálnák meg a többi kutatás-fejlesztési
befektetési lehetőséget.
Ez azt mutatja, hogy a várt pozitív munkahelyteremtő hatás kiváltásához bizonyos
feltételek a teljes körű, vagy a tényleges, megtermése elengedhetetlen. Rámutat
továbbá arra is, hogy ahhoz, hogy az átállás munkapolitikai oldalról is zökkenőmentesen
történjen, szükséges egy az átmentet elősegítő foglalkoztatási politika kidolgozása.
Ebben az értelemben, az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóságának Foglalkoztatási Bizottsága is kifejtette, hogy ahhoz, hogy az
éghajlatváltozás hatásainak csökkentését célzó mechanizmusok lehetőséget jelentsenek
a munkahelyteremtés számára is, a Lisszaboni Stratégia utód-dokumentumának
kétszeresen is kulcsszerepet kell betöltenie (EMCO, 2009, 2.o.):
i) mint útmutató, amely segít a foglalkoztatási politikákat alkalmassá tenni
arra, hogy megfelelően reagáljanak az éghajlatváltozás és a kapcsolódó
politikai irányvonalak által előidézett munkaerő-piaci változásokra; és ii)
illetve amely segít a munkaerő-piaci politikáknak támogatni a gazdaság
zöldítését és a „szén-lábnyomok” csökkentését.

8.3 Az építőiparban jelentkező hatások
8.3.1 A munkaerő-kínálattal kapcsolatos megfontolások
A 6. fejezetben részletezett eredmények értelmében, amennyiben egy komplex épületfelújítási program valósul meg, az építőipar 2020-ban rengeteg új munkaerőt fog
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igényelni. A felmerülő kérdés az, hogy rendelkezésre áll-e Magyarországon a szükséges,
kellő gyakorlattal rendelkező munkaerő, hogy kielégítse ezt a keresletet.
A munkaerő-kereslet minden szaktudás-szintet érinteni fog: kereslet lesz az építőipari
vállalkozásokra, a felsőoktatásban végzett szakemberekre (építészekre és mérnökökre),
szakmunkásokra (pl. vízvezeték-és villanyszerelőkre, festőkre) és nagyszámban
segédmunkásokra. A kutatásunk során használt modell feltételez egy hároméves
„felzárkózási” időszakot, ami alatt az építőipar felkészül az új keresletre, és kezeli a
szükséges munkaerő számában vagy szaktudásában jelentkező hiányosságokat.
Vállalkozók. Az építőipari vállalkozások kezdeti költségigénye nagyon alacsony.
Magyarországon az építőipari vállalkozások többsége kis- és középvállalkozás (KKV),
2007-ben átlagosan 2,8 alkalmazottal cégenként (Eurostat 2010). Nem valószínű, hogy
azon vállalkozások vonatkozásában kínálati hiány mutatkozik, amelyek szeretnének
előnyt kovácsolni egy ilyen nagyszabású programból.
A felsőfokú szaktudással rendelkezők és a szakmunkások képzése. Az építészek és a
mérnökök egyetemi tananyaga már magába foglalja az energia-hatékony épületek
tervezéséhez szükséges háttérismereteket. Várhatóan egy ilyen program megnöveli a
diákok érdeklődését a terület iránt (főleg, ha idejében felhívják rá a közfigyelmet), és
akik igényelni fogják majd egy sokkal egységesebb és strukturáltabb oktatási tananyag
megjelenését. A jelenlegi építészeket hetek alatt meg lehet tanítani a komplex energia
hatékonysággal bíró épületek (mint pl. a passzív ház) tervezésének elveire.
Hasonlóképpen, a szakmunkások is rendkívül gyorsan elsajátíthatják azokat a
technikákat, amelyeket egy energia-hatékony lakóépület építésekor vagy energiamegtakarítást célzó felújításakor kell alkalmazni, mivel ezek a technológiák már ismertek
és nem sokban különböznek attól, amit a munkások megszoktak. A használandó
technológiától függően, a segédmunkások közül is sokan könnyen „fél-szakmunkássá”
válhatnak, miután az egyszerűbb feladatokkal már megbirkóztak.
Egy másik hiányterület jelenleg a tényleges gyakorlati tapasztalat: a szakembereknek,
szakmunkásoknak a szükséges háttértudás megszerzése után szükségük van arra, hogy a
tudást valós projekteken keresztül a gyakorlatba ültessék át és megtanulják azoknak a
felmerülő dolgoknak a kezelését, amelyet a tudományos háttér nem fedett le.
A fél-szakmunkás és segédmunkás munkaerő igény. A segédmunkások jelentik az
építőipar munkaerejének a velejét. Wade et al. (2000, 38.o) tanulmányából idézve, “ a
lakóházak építését célzó kezdeményezések által teremtett új munkahelyek 50-90%-a
kétkezi munkát igénylő foglalkozásokban jött létre, ideértve az átadási és beszerelési
munkákat”.
Elméletben, segédmunkásokat lehetséges a munkanélküliek és az inaktív magyar
munkaerő köréből képezni. Az aktív magyar munkavállalók aránya a legalacsonyabb
Európai Unióban, mindössze 61.5%. Az inaktívak között, az “elkedvetlenedett dolgozók”,
akik szeretnének dolgozni, de feladták a keresést, szintén képezhetnék a
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segédmunkások egy nagyobb bázisát. Emellett, a szomszédos országokból érkező
vendégmunkások is enyhíthetik a munkások hiányából adódó nehézségeket.
Hozzá kell azt is tegyük, hogy az építőipari foglalkoztatás Magyarországon a fiatal
munkavállalók körében sem tűnik túl vonzónak. Bár ezen a fizetések emelésével (lásd
lentebb) is javítani lehet, mégis komoly marketingfogások szükségesek ahhoz, hogy a
fiatalok figyelmét erre a pályára irányítsák.
A munkások belső mobilitása. Mint ahogy ezt az előbbiekben kifejtettük, a közvetlen
foglalkoztatási hatások országos szinten jelentkeznek, ezért nagyfokú mobilitási igénnyel
nem kell számolni.
Külföldi munkások beáramlása. Amennyiben a magyar munkaerőpiac nem lesz képes
betölteni a felújításokhoz szükséges állásokat, külföldi munkaerő formálhat rájuk jogot.
Ez nyilvánvalóan leginkább a segédmunkára vonatkozik, és még az EU-n kívülről is
jelentős munkaerőt vonzhat. Bár a bevándorlás újjáélesztheti a magyar társadalmat és
felrázhatja a stagnáló demográfiai mutatókat, számolni kell negatív hatásokkal is,
úgymint az illegális bevándorlás, vagy a „szürke munkaerő” arányának a növekedése.
Lehetőségként merül fel, hogy a határon túli magyar származású segédmunkásokat
célozzák meg, főként Erdélyből, a Vajdaságból vagy Dél-Szlovákiából, ahonnan a
munkások nagyobb valószínűséggel hajlandók átköltözni. A Magyarországon dolgozó
külföldi munkaerő jelentős része már amúgy is a szomszédos országok magyar
kisebbségéből érkezik (ZDS, 2006, 41. o.). A magyar kisebbség idevonzása jórészt a
szomszédos országok foglalkoztatási helyzetétől függ, ha az adott országban gazdasági
növekedés áll elő az energia-megtakarítást célzó épület-felújítási program beindításakor,
a munkásokat csak magas fizetéssel lehet majd idecsábítani, amely megemelheti a
program költségét.

8.3.2 A fizetések változásával kapcsolatos költségeknek a hatásai
Egy ekkora volumenű program várhatóan az egész munkaerőpiacot érinti, ami nem csak
a munkaerő-kereslet növekedésében nyilvánul meg, hanem ennek a
keresletnövekedésnek a másodlagos hatásában is: megnő az országban a fizetési
igények szintje. Ha a felmerülő munkaerő-keresletet kielégítjük a jelenlegi
munkanélküliek, inaktívak és vándormunkások csoportjával, ahogy azt az előzőekben
kifejtettük, a fizetések nem nőnek meg túlságosan. Azonban ez nem biztos, hogy
megvalósítható. Először is, a munkanélküliek és az inaktívak szakértelme sokszor nem
egyezik a programban alkalmazhatóéval, és valószínűleg igaz ez a szakmunkásokra is.
Továbbá, az alacsony fizetési szint miatt a munkanélküliek és az inaktívak sokszor nem
vállalják el a munkát; ennél magasabb fizetési igénnyel rendelkeznek és csak akkor
állnak munkába, ha a fizetési ajánlat eléri, vagy meghaladja azt a szintet.
Ahogy általában, a munkások iránti megnőtt keresletet valószínűleg megjelenik a
fizetések emelkedésében is, ahogyan a cégek versengeni kezdenek a ritka szaktudásért.
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Ez egyfelől megemeli majd a korszerűsítési projektek költségét (ezáltal az egész
programét is) és lassítja a projektek ütemét, ami magával húzza a termelői, előállítói
iparágakat is. Továbbá, egy ilyen általános fizetés-növekedés visszaüthet az egész
munkaerőpiacra, mert sok iparágban megemelheti a gyártási költségeket. A költségek
növekedése miatt csökken a magánbefektetések haszonrátája, amely viszont a termelés
hanyatlásához vezet.
Egy lehetséges kimenetel, a kereslet és kínálat hatásainak kombinációja: rövidtávon,
amikor a munkaerőben hiány jelentkezik, a fizetések emelkednek, és az előzőekben
kifejtett hatásokat eredményezik, illetve a program „lassú beindulását”. Középtávlatban,
több munkást vonz majd az iparág, amivel a felújítások költségei és üteme stabilizálódik.
A munkások termelékenysége szintén emelkedik a tanulási folyamatoknak
köszönhetően. Hosszú távon pedig, lehetséges, hogy a munkaerőben túlkínálat
jelentkezik (különösen a külföldi munkásokéban, akik hajlandóak alacsonyabb fizetésért
is dolgozni), és ekkor a fizetéseket ismét lejjebb lehet vinni. Továbbá, magasabb fizetés
magasabb fogyasztási szintet is jelent, amely részlegesen ellensúlyozhatja a fizetésnövekedés okozta negatív hatásokat.

8.4 Egyéb szektorokra kifejtett hatások
Az előző részben említettük, hogy a foglalkoztatást az energia szektorban negatívan
érinthetik a felújítások után bekövetkező energiafogyasztás-csökkenések. Ehhez a
megfigyelésekhez azonban néhány (kvalitatív jellegű) megjegyzést hozzá kell tennünk.
Ahogy azt láttuk, energiaszektornak alacsony a munkaerő-tőke aránya, sokkal
alacsonyabb, mint az építőiparé, és ez az egyik legfőbb oka annak, hogy összességében a
foglalkoztatásra kifejtett hatások nettó eredője mégis pozitív. Ugyanez az alacsony
munkaerő-tőke arány és az alkalmazottak vállalatonkénti magas száma (62.9 az Eurostat
– 2010 szerint) mutatja, hogy a munkahelyvesztések koncentráltan és leginkább
erőművek bezárásához kapcsoltan fordul elő.
Azonban, ennek nem feltétlen kell így alakulnia. Az, hogy Magyarország
energiahatékonyságában növekedés következik be, még nem feltétlen jelenti, hogy
csökken az energia-fogyasztás globális szinten is, csupán azt, hogy bölcsebben használja
az energiát. A hatékonyabb energiafogyasztás általában az energiaszolgáltatások
egységárának csökkenéséhez vezet, ami ellensúlyozza némileg az eredetileg elérhető
energia megtakarítás egy részét. Az ún. rebound hatás az energia-keresletben
bekövetkező eltolódás miatt alakul ki, amely akkor jön létre, ha az energiaszolgáltatások
egységára csökken (ár-hatás), az energiahatékonyság-növelő eszközök bevezetésével
pedig megnő az elkölthető jövedelem (jövedelem-hatás), azaz a megtakarított
energiaköltségek egy része végül más, energiaigényes termékekre és szolgáltatásokra
fordítódik (Greening et al., 2000; Nässén and Holmberg, 2009).
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A lakossági piacon feleslegként megjelenő energia egy része pedig exportálható, ha a
szektor elég hatékony ahhoz, hogy versenyképes legyen a világpiacon. Ez ellensúlyozná a
munkahelyvesztések egy részét, legalábbis az energiatermelő szektorban.
Értelemszerűen, az energia szektor némely ágát előnytelenebbül fogja a munkahelyvesztés érinti (főleg azokat, akik nem tudják máshova „költöztetni” az üzletüket, mint pl.
a palackozott gáz kereskedői vagy a távfűtést biztosító cégek), mint másokat (pl. a
gáztermelők). Abban az esetben, ha egy ilyen volumenű energiahatékonyságot célzó
épület-felújítási program létrejön, a távfűtés rendszere lényegében meg is szűnhet.

8.5 Finanszírozás
Ez a tanulmány ugyan nem taglalja a finanszírozási kérdéseket, ez mégis egy olyan
terület, amelyet át kell gondolni a program megkezdése előtt. Még ha azt figyelmen
kívül is hagyjuk, hogy egy energia-hatékonyságot célzó felújítás befektetése csak évek
alatt térül meg, a magyar háztartások többsége akkor sem nem valószínű, hogy
rendelkezik elegendő befektethető tőkével, amit otthona komplex energiamegtakarítási felújítási programjába fektethetne. Ezért egy olyan finanszírozási rendszer
felállítása szükséges, amellyel biztosítható egy ilyen program életképessége.
A finanszírozás tekintetében számos lehetőség szóba jöhet, Jeeninga et al. (1999, p. 10)
pl. a következő lehetőségeket említi az energia-megtakarítások kapcsán: “az általános
fogyasztói költségvetés, [...] kölcsön [...] segély és [...] személyi megtakarítások”.
A foglalkoztatásra gyakorolt hatás nemcsak a beruházás méretétől függ, vagy az
ágazattól, amelynek energia hatékonysága nő a projekt révén, hanem attól is, hogy az
energia-megtakarító lépésnek a tényleges végrehajtása milyen finanszírozásban valósul
meg, ahogy azt Wade et al. (2000) is felismerte az EU támogatása alatt álló SAVE
program vizsgálata során. Tapasztalatuk szerint a használt finanszírozástól jelentősen
függ a foglalkoztatásra kifejtett hatás.
Amennyiben a nagyszabású beruházáshoz szükséges befektetéseket nagymértékben a
magyar háztartások vagy az állam fizeti meg, várható, hogy megváltozik emiatt az
aggregált kereslet összetétele (i.e. a háztartások az energiahatékonyság növelésére
költenek és nem egyéb termékekre és szolgáltatásokra, így előbbiekben nagyobb
fogyasztás jelentkezik, mint utóbbiakban). A háztartások szempontjából ez azt is jelenti,
hogy kölcsönökhöz kell folyamodniuk, hogy beléphessenek az energia-megtakarítást
célzó épület-felújítási programba; kormányzat számára pedig, hogy a programhoz
szükséges forrásokat más költségvetési sorból kell fedeznie.
Ebben az esetben, a foglalkoztatás hatása a beruházás által érintett ágazatok különböző
munkaerő intenzitásaitól függ, és a foglalkoztatásban hasznok akkor várhatók, ha a
negatívan érintett szektorok munkaerő intenzitása alacsonyabb, mint azoké a
szektoroké, amelyek iránti kereslet megnő a beruházás miatt. A lakossági energiamegtakarítási ágazatra ez helyzet fennáll, ahogy arra az Energy Saving Trust (2000, 40.
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o.) is rámutatott: „az energiahatékonysági berendezések legyártásáért és beszereléséért
felelős iparág egy munkaerő-intenzív szektor az energiaellátáshoz képest, de számos
más szektorokhoz képest is, amelyekbe a kormányok önkényesen közpénzeket
fektetnek”.
Azonban, ha a nagyszabású épület-felújítási programot külső forrásból finanszírozzunk,
amely a szokásos üzletmenet forgatókönyvben elérhető opciókon felül jelentkezik, az
aggregált kereslet várhatóan nő, amely további pozitív foglalkoztatási eredményeket
produkál. Ez megtörténhetne Magyarországon is, amennyiben az ország biztosítani
tudna egy külön EU-s finanszírozási csatornát az épület-felújítási programok számára
azok mellé a források mellé (Kohéziós Alap, Strukturális alap, stb.), amikből
Magyarország jelenleg fedezi ezeket a beruházásokat.
Ha az energiahatékonyságban fejlődés érhető el, akkor a fogyasztóknál tényleges
megtakarítások jelentkeznek (miután a szükséges befektetések teljesen kifizetésre
kerültek) s ekkor az indukált foglalkoztatásra gyakorolt hatás is megjelenhet. Az Egyesült
Királyságban a 1990-es évek derekán (Energy Saving Trust, 2000, 40. o.) azt találták,
hogy „amennyiben az energia költség-hatékony módon takarítható meg, az eredmény
az, hogy a fogyasztó átirányítja kiadásait az energiaszektorról az egyéb munkaerőintenzív, általános fogyasztási szektorokba. Ez a tágabb gazdaságra nézve további 70
foglalkoztatásban eltöltött személy-évhez vezet egymillió £ befektetésenként évente, az
energia-megtakarítást célzó beruházás teljes élettartama alatt”.

8.6 Társadalmi hatások
8.6.1 Az informális munkaerőpiac
A magyar piacon a szürke munkaerő erőteljesen jelen van. Az informális gazdasági
tevékenységek részesedése Magyarországon 1997-ben becslések szerint a GDP 15.4%-át
is elérte, bár az akkori trendek ennek fokozatosan csökkenését jósolták (OECD, 2004,
246.o. és 252.o.). A szürke munkaerő kialakulása a rendkívül magas munkabérjárulékoknak és a kötött minimálbéreknek köszönhető (OECD, 2008, 82. o.). A tendencia
Magyarországon nem az, hogy nem jelentik be a munkaerőt, hanem az, hogy nem
regisztrálják őket társadalombiztosítási rendszerben, vagy a jövedelmet alacsonyabb
szinten jelentik be, mint amekkora az a valóságban (OECD, 2008, 86-87 o.).
Az építőipari szektort is minden bizonnyal áthatja ez a jelenség (igazából egyike a
legérintettebb iparágaknak). A képzett munkaerő kezdeti hiánya több szerződés
megkötéséhez vezethet, arra kényszerítve a munkaadókat, hogy a teljes fizetést
bejelentsék, vagy hogy biztosan regisztrálják a dolgozókat a társadalombiztosításban.
Ugyanakkor, a lehetséges illegális bevándorlók viszont növelnék az iparág szürke
munkaerejét.
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy egy ekkora programnak az informális munkaerőpiacra
kifejtett hatását tovább kell tanulmányozni, mivel már a program megvalósításának
korai szakaszában egymásnak ellentmondó intézkedések sorát kell meghozni és
bevezetni.

8.6.2 Demográfiai kérdések
A magyar munkaerő elöregedő, és a magyar lakosság az elmúlt tíz évben csökkenő
tendenciát mutatott (KSH, 2010b); 2001-ben a lakosságnak több mint 20%-a 60 év feletti
volt, és ez az arány 2050-re várhatóan 33% feletti lesz (Hablicsek, 2004).
Ugyan ez a magyar foglalkoztatási piacot globálisan érintő probléma, mégis
foglalkoznunk kell vele egy ilyen hosszú lefutású program kapcsán. Az elkövetkezendő
években a 60 év felettiek - az egészségügyi állapotban bekövetezett javulásnak és a
várható élettartam növekedésének köszönhetően – várhatóan nagyobb cselekvési
kedvvel fognak rendelkezni, azonban, ez nem valószínű, hogy nagyban befolyásolja az
építőipari szektort, ahol a munka garmada fizikai erőt igényel. Ahogyan már a korábbi
bekezdésben említettük, a külföldi munkaerő beáramlása megoldást jelenthet
Magyarország demográfiai problémáira, ugyanakkor pedig más politikai kérdéseket vet
fel.

8.7 Az eredmények átültethetősége más EU tagállamokra
Érdemes egy pillanatra értékelni ezeknek az eredményeknek az alkalmazhatóságát más
EU országokban, különösképpen Közép-és Kelet- Európában (KKE országok).
Az energia-hatékonyság növelését célzó komplex felújítási beruházások mindenképpen
nagy lehetőséget jelentenek a volt szocialista országok számára, amelyek építészeti
környezete hasonló, a lakó- és a középületek tekintetében ugyanolyan
jellegzetességeket hordoz, mint Magyarország. Az energia hatékonyság növelése, mint
munkahely teremtési lehetőség egyébként is nagy támogatottságot élvez a régióban
(RoGBC, 2009).
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9 Összefoglalás, a kutatás korlátai és második szakasza
9.1 Az eredmények összefoglalása
A tanulmány megerősíti, hogy a magyar lakóépület-állományban hatalmas lehetőségek
rejlenek az energia-megtakarítás és a munkahelyteremtés terén. A kutatócsoport
legjobb tudomása szerint még nem készült Magyarországon tanulmány egy esetleges
nemzeti szintű épület-felújítási program nettó munkahely-teremtési hatásainak
felmérésére.
A tanulmányban vizsgált forgatókönyvek mindegyikében magas arányú energiamegtakarítás érhető el, és mindegyik pozitívan hat a foglalkoztatásra is. A
foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatást a csökkent energiafogyasztás jelenti, amelyet
messze kompenzál az építőiparban keletkező output - növekedés: minden
energiaágazatban elvesztett munkahelyre több mint 10 munkahely teremtődik az
építőiparban. Összefoglalva, nettó 257 000 -150 000 közötti munkahelyet lehet
teremteni az S-DEEP1 és az S-DEEP2 forgatókönyvek szerint (ez Magyarország 2009-es
foglalkoztatási rátájának 7% és 4%-át jelenti a Központi Statisztikai Hivatal adatai
alapján). Átlagosan 33 - 40 munkahely teremtődhet egymillió befektetett Eurónként, ez
az érték magasabb, mint a befektetések szokásos hatása Nyugat-Európában vagy az
Egyesült Államokban. Ez nem tartalmazza a másodlagos hatásokat, amely ugyancsak
jelentősnek tekinthetők. A járulékos hatások a kutatás második szakaszában kerülnek
kiszámításra.
A felújítási program hossza lehetővé teszi, hogy a teremtett munkahelyek hosszútávon is
fennmaradjanak, és tekintettel arra, hogy az egész magyar épületállomány felújítását
célozza, egyúttal azt is jelzi, hogy az új munkahelyek az egész országban egyenletesen
jelentkeznek majd, mivel a felújítási munkák általában helyi KKV-k által kerülnek
kivitelezésre, amelyek pedig egyenletesen oszlanak el az országban.
Néhány kérdés nyitott marad azonban a munkaerő-kínálattal kapcsolatban
Magyarországon, kérdés, hogy ki tudná-e elégíteni a jelentkező munkaerő-keresletet
(különösen az építőiparban, ahol a jelenleg dolgozók száma nagyjából annyi, mint a
becsült új munkahelyek száma6). Kérdéses még a program finanszírozása is; ezeket a
kérdéseket a program felállítása előtt mindenképpen ki tisztázni kell.

6

A KSH adatai szerint az építőiparban alkalmazott dolgozók száma 2009-ben 293,300 fő volt. Ezt az adatot hasonlítjuk
össze az építőiparra az S-DEEP1 és az S-DEEP2 forgatókönyvek esetén becsült 160,640 fővel és 94,100 évente
teremtett új munkahellyel (lásd 7-7. sz. táblázat, 7.4.1. fejezet).
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9.2 A tanulmány korlátai és a második szakaszra tervezett feladatok
A tanulmány (különösen az előzetes változat) eddigi eredményeit az előzetes becslések
szintjén kell kezelni a felújítási programok foglalkoztatásra kifejtett hatásokat illetően.
Az eredményekkel kapcsolatos fenntartások egy része az alkalmazott input-output
analízisen alapuló módszertanok gyengeségeiből ered, míg másik részük a jelen kutatás
kereteinek köszönhető (lásd 5.2.4 pont). Ennek vonatkozásában, a projekt második
szakaszában a következő javítások várhatóak:
•

Kísérletet teszünk arra, hogy megjósoljuk a beruházás közvetlen és közvetett
hatásai mellett a járulékos hatásokat is (azon munkahelyek számát, amelyeket az
energia-megtakarítások és az újonnan teremtett munkahelyeken kapott
fizetések révén megemelkedett jövedelmek idéznek elő).

•

A Magyarországon megvalósított projektek további feltárása, hogy valóságosabb
adatokat kapjunk a tervezett felújítás foglalkoztatásra kifejtett hatásáról. Ez
segítene megítélni, hogy az OECD által, a komplex és az optimum alatti felújítási
projektek esetére megadott, magyarországi átlagos építőipari munkaerőintenzitási adat (amelyen a közvetlen hatásokra vonatkozó becsléseink jó része
alapul), valóban alkalmazható-e. A kutatás első szakaszában már megpróbáltunk
erre vonatkozó adatokat beszerezni ill. magunk gyűjteni, de kevés sikerrel
jártunk. A sikertelenség oka inkább az, hogy nem létezik egyszerűen erre
vonatkozó adat (tehát nem a felújításban közvetlenül érintett cégek vagy
intézmények adatszolgáltatási hajlandóságának a hiányából fakad). A felújítási
projektek általában sokszereplősek, és különböző szakaszaiban más cégek
vesznek részt, és a munkaerő-nyilvántartás vagy az összes cégre nézve, vagy az
egyes szakaszokra nézve sokszor hiányos. Az eredményeink érzékenysége a
modell kulcsváltozóival szemben elemzés tárgyát fogja képezni.

•

Mivel a felújítás költsége kulcsfontosságú paraméter az S-SUB és az S-DEEP
forgatókönyvek esetére számolt további munkahely- teremtések becslésében,
további eseteket fogunk gyűjteni Magyarországról és külföldről egyaránt, hogy
lecsökkenthessük a bizonytalanságot az eddig gyűjtött adatokat illetően.

•

Egy érzékenység-analízis is bevezetésre kerül, hogy meghatározzuk, mely
paraméterek (pl. felújítási ráta, felújítási költségek, az építőipar, az energia- és
egyéb ágazatok munkaerő-intenzitása, stb.) befolyásolják leginkább a végső
eredményeket.

•

Eleddig a négyzetméterenkénti felújítási költségeket és az építőipar munkaerőintenzitás adatait a program teljes futamidejére nézve változatlannak
tekintettük, amely nem reális (mert a tanulás és a méretgazdaságosság miatt
mindkettő csökkenne középtávon), és valószínűleg az eredményeink így

89

felülbecsültek. Ezért megpróbáljuk majd megbecsülni a csökkenő felújítási
költségeket és a csökkenő munkaerő-intenzitást, majd beépíteni a modellbe.
•

Az energiaszektorban várható munkahelyvesztésekkel kapcsolatosan további
elemző munkát végzünk, és legalább a kvalitatív elemzés szintjén erről
beszámolunk. Jelenleg azt feltételezzük, hogy az energiaszolgáltató iparban
alkalmazott munkaerő számának csökkenése és az energia fogyasztás
csökkenése között egyenes arányosság van, ami valószínűleg, figyelembe véve az
energia szolgáltató szektor költségszerkezetét, túlértékeli a végeredményeket
(lásd 5.2.4 pont).

•

Az építőiparban létrehozott új munkahelyek száma számításaink alapján
megegyezik a jelenleg a szektorban alkalmazottak számával (lásd a 9.1 pont
alatt), ami feszültséget és fizetési-szint növekedést generálhat az építőipar
munkaerőpiacán. A második fázisban, ezeket az elemeket tovább elemezzük
majd, és végül egy olyan reális épület-felújítási rátát fogunk becsülni, amely
figyelembe veszi az építőipari munkaerőpiac jelenlegi ellentmondásait (azaz
megadjuk, hogy mennyi az a felújítandó lakásszám évente, amely mellett még
nem keletkezik hiány az építőipar munkaerőpiacán).

•

Emellett, a végleges tanulmányban részletesebben kifejtjük a
munkahelyteremtés hatások földrajzi eloszlását, összetételét, időbeni
tartósságát és egyéb kvalitatív elemeit.

Következésképpen a második szakaszban várhatóan teljesítjük a projekt célját azáltal,
hogy (amennyiben a rendelkezésre álló adatok megengedik) a végleges tanulmány
tartalmazza a felújítási program járulékos hatásait, illetve azáltal, hogy közelebbi
becslésekkel szolgálunk a különböző forgatókönyvek közvetlen és közvetett hatásairól.
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Mellékletek
A. Az egyes forgatókönyvek részletes leírása
A következő táblázatok a felújításra szoruló épületállomány adatait (alapterületre,
négyzetméterben megadva) és az energiafogyasztásban elérhető megtakarításokat
összegzik épület-típusonként, mind a középületek és a lakóépületek vonatkozásában, a
négy vizsgált forgatókönyv esetében.

Történelmi
és Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
épület (Panel
épületek) 1992-ig

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 -2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakóépület
Összesen

0,19

0,50

0,41

1,69

0,35

0,10

3

19,1

48,9

40,5

164,3

35,4

10,4

318,6

1,9

5,0

4,1

16,9

3,5

1,0

32,5

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

176

176

196

224

122

103

Lakóépület-állomány

S-BASE Felújítási
Forgatókönyv
Évenként felújítandó
2
alap- terület (millió m )
Összes alapterület
2
2020-ban (millió m )
Összes Felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Energia-igény
csökkenés mértéke
A felújított tér fűtésienergia szükséglete
2
(kWh/ m /a)

Táblázat 1: Lakóépületek - Összefoglaló Táblázat – S-BASE Forgatókönyv

Középület-állomány
S-BASE Felújítási
Forgatókönyv
Évenként felújítandó
alap- terület (millió
2
m)
Összes alapterület
2
2020-ban (millió m )
Összes Felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Energia-igény
csökkenés mértéke
A felújított tér fűtésienergia szükséglete
2
(kWh/ m /a)

Történelmi
és Védett
épületek

Hagyományos
többszintes
(<1960)

Ipari
technológiával
épült többszintes
épület

Hagyományos
egyszintes <1992

Modern
egyszintes,
1993-2010

Modern
többszintes,
1993-2010

Középület
Összesen

0,01

0,11

0,14

0,00

0,00

0,03

0,29

1,0

11,2

12,5

0,2

0,1

2,9

28,0

0,1

1,1

1,4

0,0

0,0

0,3

2,9

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

176

176

196

224

122

103
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2. táblázat: Középületek - Összefoglaló Táblázat – S-BASE Forgatókönyv

Történelmi
és Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
épület (Panel
épületek) 1992-ig

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 -2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakóépület
Összesen

1,08

2,85

2,31

9,62

2,01

0,59

18

19,1

48,9

40,5

164,3

35,4

10,4

318,6

9,5

25,0

20,3

84,3

17,7

5,2

161,9

-86%

-93%

-93%

-94%

-90%

-88%

-90%

30

15

15

15

15

15

Lakóépület-állomány

S-DEEP1 Felújítási
Forgatókönyv
Évenként felújítandó
2
alap- terület (millió m )
Összes alapterület
2
2020-ban (millió m )
Összes Felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Energia-igény
csökkenés mértéke
A felújított tér fűtésienergia szükséglete
2
(kWh/ m /a)

3. táblázat: Lakóépületek - Összefoglaló Táblázat – S-DEEP1 Forgatókönyv

Történelmi és
Védett
épületek
S-DEEP1 Felújítási
Forgatókönyv
Évenként felújítandó
2
alap- terület (millió m )
0,06
Összes alapterület
2
2020-ban (millió m )
1,0
Összes Felújított
alapterület 2020-ban
2
0,5
(millió m )
Energia-igény
csökkenés mértéke
-86%
A felújított tér fűtésienergia szükséglete
2
(kWh/ m /a)
30
Középületállomány

Ipari
technológiával
épült többszintes
épület

Hagyományos
egyszintes <1992

0,64

0,79

0,01

0,01

0,17

1,67

11,2

12,5

0,2

0,1

2,9

28,0

5,6

6,9

0,1

0,1

1,5

14,6

-93%

-93%

-94%

-90%

-88%

-90%

15

15

15

15

15

Hagyományos
többszintes
(<1960)

Modern
egyszintes,
1993-2010

Modern
többszintes,
1993-2010

Középület
Összesen

4. táblázat: Középületek - Összefoglaló Táblázat - S-DEEP1 Forgatókönyv

Lakóépület-állomány
Történelmi
és Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
épület (Panel
épületek) 1992-ig

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakóépület
Összesen

S-DEEP2 Felújítási
Forgatókönyv
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Történelmi
és Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
épület (Panel
épületek) 1992-ig

Önálló
családi
házak
1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakóépület
Összesen

0,65

1,71

1,39

5,77

1,21

0,36

11

19,1

48,9

40,5

164,3

35,4

10,4

318,6

5,8

15,3

12,4

51,6

10,8

3,2

99,1

-86%

-93%

-93%

-94%

-90%

-88%

-90%

30

15

15

15

15

15

Lakóépület-állomány

Évenként felújítandó
2
alap- terület (millió m )
Összes alapterület
2
2020-ban (millió m )
Összes Felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Energia-igény
csökkenés mértéke
A felújított tér fűtésienergia szükséglete
2
(kWh/ m /a)

5. táblázat: Lakóépületek - Összefoglaló Táblázat – S-DEEP2 Forgatókönyv

Középületállomány
S-DEEP2 Felújítási
Forgatókönyv
Évenként
felújítandó alap2
terület (millió m )
Összes alapterület
2020-ban (millió
2
m)
Összes Felújított
alapterület 20202
ban (millió m )
Energia-igény
csökkenés
mértéke
A felújított tér
fűtési- energia
szükséglete (kWh/
2
m /a)

Történelmi
és Védett
épületek

Hagyományos
többszintes
(<1960)

Ipari
technológiával
épült többszintes
épület

Hagyományos
egyszintes <1992

Modern
egyszintes,
1993-2010

0,03

0,38

0,47

0,01

0,00

0,10

1.00

1,0

11,2

12,5

0,2

0,1

2,9

28.0

0,3

3,4

4,2

0,1

0,0

0,9

8.9

-86%

-93%

-93%

-94%

-90%

-88%

30

15

15

15

15

15

Modern
többszintes,
1993-2010

Középület
Összesen

-90%

6 táblázat: Középületek - Összefoglaló Táblázat - S-DEEP2 Forgatókönyv

Lakóépületállomány

Történelmi és
Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
épület (Panel
épületek) 1992-ig

Önálló családi
házak 1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakóépület
Összesen

S-SUB Felújítási
Forgatókönyv
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Lakóépületállomány

Önálló családi
házak 1992-ig

Önálló
családi
házak
1993 2010

Többlakásos
családi házak
1993-2010

Lakóépület
Összesen

1,39

5,77

1,21

0,36

11

48,9

40,5

164,3

35,4

10,4

318,6

5,8

15,3

12,4

51,6

10,8

3,2

99,1

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

104

104

115

132

72

132

Történelmi és
Védett
épületek

Hagyományos
többlakásos
épületek
(<1960)

Soklakásos, ipari
technológiával
épület (Panel
épületek) 1992-ig

0,65

1,71

19,1

Évenként
felújítandó alap2
terület (millió m )
Összes alapterület
2020-ban (millió
2
m)
Összes Felújított
alapterület 20202
ban (millió m )
Energia-igény
csökkenés
mértéke
A felújított tér
fűtési- energia
szükséglete (kWh/
2
m /a)

7. táblázat: Lakóépületek - Összefoglaló táblázat – S-SUB Forgatókönyv

Középület-állomány
S-SUB Felújítási
Forgatókönyv
Évenként felújítandó
2
alap- terület (millió m )
Összes alapterület
2020-ban (millió m2)
Összes Felújított
alapterület 2020-ban
2
(millió m )
Energia-igény
csökkenés mértéke
A felújított tér fűtésienergia szükséglete
2
(kWh/ m /a)

Történelmi és
Védett
épületek

Hagyományos
többszintes
(<1960)

Ipari
technológiával
épült többszintes
épület

Hagyományos
egyszintes <1992

Modern
egyszintes,
1993-2010

Modern
többszintes,
1993-2010

Középület
Összesen

0,03

0,38

0,47

0,01

0,00

0,10

1,00

1,0

11,2

12,5

0,2

0,1

2,9

28,0

0,3

3,4

4,2

0,1

0,0

0,9

8,9

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

104

104

115

132

72

61

8. táblázat: Középületek - Összefoglaló Táblázat - S-SUB Forgatókönyv
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B. Válogatott tanulmányok összefoglalói: Befektetési programok
foglalkoztatást érintő hatásai
Forrás
Cím

Helyszín

Összefoglaló

Főbb eredmények

Wade, J., Wiltshire, W., Scrase, I. 2000
Az energiahatékonyságot növelő befektetési programok hatása a nemzeti- és helyi szintű
foglalkoztatásra
Európai Unió (különösen Anglia, Franciaország, Németország, Hollandia és
Spanyolország)
A 1990-es évek derekán végrehajtott „EU SAVE” program foglalkoztatást érintő
hatásainak felmérése különböző EU országokban. A tanulmány esettanulmányokon
keresztül, valamint input-output modellek és általános egyensúly szimulációs módszerek
segítségével vizsgálja a politikai programok foglalkoztatásra gyakorolt hatását. Célja,
hogy megbecsülje különböző beruházási forgatókönyvek foglalkoztatásra kifejtett
hatását ágazatonként, ill. politikai döntésenként, majd ebből előrejelzésekkel szolgáljon
a helyi-, nemzeti- és EU-szintű politikai vezetők számára. A vizsgálat során 44 különböző
energiahatékonyságot célzó beruházási program foglalkoztatásra kifejtett hatását
elemezte nemzeti és helyi szintű esettanulmányokon keresztül.
A különböző intézkedések nagyon eltérő eredményekhez vezettek a foglalkoztatásban, és a
munkahelyvesztéstől (egy CO2-csökkentést célzó beruházási program Németországban) a
több mint 90 munkahely per egymillió Euró befektetés (épület-szabályázási program
Angliában) között változtak. Átlagban, a különböző programok 26,6 TM munkahelyet
teremtettek egymillió Euró befektetéseként (1995).

Forrás EST 2000
Cím Energia hatékonyság és munkahelyek: angol témák és esettanulmányok
Helyszín Anglia
Összefoglaló Hasonló input-output elemzéseket tartalmaz, mint az előző Wade, Wiltshire és Scrase (2000)
esettanulmány. A feldolgozott esetek részei voltak az EU-s Save programnak Angliában. Csak
a fűtési energia-hatékonyság témakörének esetei kerültek vizsgálat alá. Két másik
tanulmány pedig a szerelvények és a világítótestek energia hatékonyságát vizsgálja. A
foglalkoztatásra kifejtett hatásokat két csoportra bontva vizsgálja: fizikai munkások (kék
galléros) és vezetőkre (fehér galléros) nézve.

Főbb

Az programok közvetlen hatása 17,1 kék galléros és 6,1 fehér galléros munkahely
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eredmények

Forrás
Cím

Helyszín

teremtése volt egymillió befektetett Eurónként (1996). A közvetett hatások becslésekor
nagyon magas érték jött ki, 59,4 munkahely/M€, ezzel jelentősen megnövelve a hatások
erdőjét, ami összesen 82.6 teremtett munka per egymillió befektetett Euró lett.

Ehrhardt-Martinez, K., Laitner, J. 2008
Az Egyesült Államok energia hatékonysági piacának mérete: egy pontosabb kép
nyomában
Egyesült államok

Összefoglaló

Átfogó tanulmány az Egyesült Államok energiahatékonysági piacáról, amely azt
számolja, hogy mennyi befektetés történt eddig az energiahatékonyságba, ez mennyi
energiát takarított meg, és mely szektorok kapták a legtöbb befektetést. Továbbá, a
tanulmány megkísérli megbecsülni, hogy hány munkahely függ az energiahatékonysági
beruházásoktól, valamint hogy mennyi további befektetésre van még szükség.

Főbb
eredmények

300 milliárd USD-t fektettek be 2004-ben, ami 1,7 kvadrillió BTU megtakarítást
eredményezett csak 2004-ben. 60% -a ezeknek a befektetéseknek az épületszektorban történt, amelyből 49% érintett szerelvényeket és elektromos
berendezéseket.
A tanulmány úgy becsüli, hogy az összes energia hatékonyságot célzó befektetés 300
milliárd $ volt 2004-ben, ami 1,6 millió munkahelyet teremtett, ezt arányosítva 6,76
munkahely per befektetett millió Eurót (2004)kapunk. A lakossági épületszektorban
tett befektetés ($39 milliárd) sokkal hatékonyabb lett volna a foglalkoztatásra nézve,
316 ezer munkahelyet teremtve 10,08 munkahely/befektetett M€ rátával 2004-ben.

Forrás
Cím

Helyszín

Bezdek, R. 2009b
Zöldgalléros munkák az USA-ban és Coloradóban. A 21-ik század gazdasági
hajtóereje
USA és Colorado

Összefoglaló

Ez a tanulmány pontos ismeretekkel szolgál a megújuló energia és Energia
Hatékonyság (EE) iparágak helyzetéről, értékeli a piacukat és a növekedésüket,
különös tekintettel az általuk teremtett munkahelyekre. Három forgatókönyv
kerül megfontolásra: alapforgatókönyv (szokásos üzletmenet), mérsékelt ("puha"
politikák) és haladó (agresszív politikák). A tanulmány mind az USA-ra, mind a
coloradói esettanulmányra megadja a becsléseit.

Főbb
eredmények

Az árbevételre és a munkahelyteremtésre vonatkozó becsléseik a következők:
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US - Energia
hatékonyság

Colorado Megújuló energia

Helyszín

Munkahely /
M€ 2007
10,97

Mérsékelt
Haladó

2 036 000
3 734 000

16 658 000
29 878 000

11,21
10,97

98 000

1 305 000

18,25

212 000
560 000

2 846 000
7 328 000

18,40
17,93

Alap

17 681

174 810

13,55

Mérsékelt
Haladó

20 479
44 345

208 620
499 550

13,96
15,44

2 076

17 370

11,47

3 811
13 131

29 400
113 375

10,57
11,83

Mérsékelt
Haladó

Colorado - Energia
hatékonyság

Cím

Teremtett
munkahely
14 953 000

Alap

US - Megújuló
energia

Forrás

Alap

Bevételek
(2007 M$)
1 868 000

Alap
Mérsékelt
Haladó

Pollin, R. Heintz, R., Garrett-Peltier, H. 2009
A „tiszta energiába” történő befektetések gazdasági hasznai. Hogyan tudja a gazdasági
ösztönző program és az új törvénykezés felvirágoztatni az USA gazdasági növekedését és
foglalkoztatását?
USA

Összefoglaló

Ez a friss tanulmány az Amerikai Gazdaságfeltámasztó és Újrabefektetési Törvény
(ARRA) tiszta energia programkomponensének foglalkoztatásra gyakorolt hatásait
vizsgálja, valamint a teljes Amerikai Tiszta Energia és Biztonság Törvény (ACESA)
foglalkoztatási hasznait is. Utóbbit a magas szénfüggésű amerikai gazdaság
hatékonyabb, tiszta energián működő gazdasággá való átalakítására hozták létre.

Főbb
eredmények

A becslések szerint a két program együttesen $150 milliárd új befektetést és 1,7 millió
nettó új munkahelyet jelent évente –azaz 1,7 millió több munkahely keletkezne évente
ahhoz képest, hogyha nem valósul meg a 150 milliárd $-os befektetések átirányítása a
hagyományos fosszilis üzemanyagokról a tiszta energiára.
A különböző típusú befektetések munkahelyteremtésre gyakorolt hatásainak becslését
tartalmazza a következő táblázatban:

Fosszilis
üzemanyag
Energia
hatékonyság

Munkahelyteremtés
$1m outputonként 2008
Olaj, földgáz
Szén
Épületek energiamegtakarítást célzó
felújítási programjai

Közvetl
en
TMM
0,8

Közvetett
TMM
2,9

Össze
sen
TMM
3,7

TMM per
M€ 2009
5,16

1,9

3,0

4,9

6,83

7,0

4,9

11,9

16,60
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Tömegszállítás/hajózás,
vonat (90% MT, 10%
FR)
„okos hálózatok"
Megújuló
energiaforrás
ok

Forrás
Cím

Helyszín

11,0
4,3

4,9
4,6

15,9
8,9

22,18
12,41

Szélenergia

4,6

4,9

9,5

13,25

Napenergia
Biomassza

5,4
7,4

4,4
5,0

9,8
12,4

13,67
17,30

Juul, J., Hansen, T., Hansen, V., Ege, C. 2009
Zöld munkák. Energiaipari és éghajlat-változási beruházások, amelyek munkahelyeket
teremtenek
Dánia

Összefoglaló

Ebben a tanulmányban számos javasat hangzik el arra nézve, hogyan strukturálják át a dán
társadalmat egy fenntarthatóbb jövő felé. A javaslatok mellett azok éves befektetési
szükségletei is szerepelnek, (közvetlen és közvetett) munkahelyteremtő képességükkel
egyetemben, és az évek száma, amelyben ez a munkahelyteremtés fenntartott. A részletek
a módszertanról és a számítások nem szerepelnek a jelentésben.

Főbb
eredmények

Az alábbi táblázat mutatja be egy pár kiválasztott számú kezdeményezés hatását, amely
közül némelyik közvetlenül kapcsolódik az épületek energia hatékonyságához.
Épület Energia
hatékonysága
Alulszigetelt házak
energia-megtakarító
felújítása
Helyi hivatalok által
üzemeltetett épületek
energia megtakarításai
Újonnan épült házak
energia megtakarítását
igénylő szabályozások
bevezetése

Egyéb befektetések
Évi 15 biogáz üzem
építése
Évi 6 új geotermikus
erőmű építése
2 új partmenti szélfarm
építése és szárazföldi
szélerőmű-turbinák
cseréje

Éves befektetés
(MDKK)

Teremtett
munkahely
(Összesen)

munkahely /
M€
(Összesen)

17 681

9 620

4,05

3 800

8 500

16,67

2 800
Éves befektetés
(MDKK)

5 100
Teremtett
munkahely
(Összesen)

13,57
munkahely /
M€
(Összesen)

2 000

2 730

10,17

633

880

10,36

1 840

2 570

10,41
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Új központi hő-pumpa
telepítése
Privát hő-pumpák
telepítése
Könnyűvasút építése
Koppenhágában
A kerékpáros úthálózat
kibővítése és a
kerékpárosok
számának növelése
Kötelező szolgáltatás
távfűtés fogyasztók
részére
Villanyfűtés átalakítása

Forrás
Cím

Helyszín
Összefoglaló

546

750

10,24

6 250

11250

13,41

1330

1640

9,19

1560

2 190

10,46

960

2 140

16,61

220

480

16,26

Hendricks, B., Goldstein, B., Detchon, R., Shickman, K. 2009
Amerika Újjáépítése. Nemzeti politikai keret az energiahatékonyságot célzó épületfelújítási programokba történő befektetésekhez
USA
Ennek a tanulmány a központjában az energia-hatékonyságot célzó épület-felújítási
programok (amelyek az energia-hatékonyságot 20-40%-ban csökkentik) állnak,
egyrészt, mint fontos eszközök az USA GHG-kibocsátásának csökkentésében,
másrészt, mint a gazdasági élénkülés egyik elősegítője. A kutatás ezeknek a
programoknak a belső korlátait vizsgálja, mint pl. a finanszírozás vagy a szakemberek
képzése, valamint az energia-hatékonyságot célzó beruházások hasznait, és
megvalósításra vonatkozó javaslatában egy energia-megtakarítást célzó épületfelújítási program forgatókönyve és egy erre vonatkozó stratégia szerepel.

Főbb eredmények A tanulmány egy 12,5 munkahely/M$ arányt feltételez (azaz 17,44 munkahely/M$ 2009ben) az épületek energia megtakarítását célzó épület-felújítási programokra, amelyek
egyéb becsléseken alapulnak (mint pl. NAHB, 2009 és Sundquist, 2009). A forgatókönyv
előrejelzése szerint az energia-megtakarítást célzó épület-felújítási program évi 5 millió
épület felújítását jelentené 10 éven keresztül, és a befektetési szükségleteket
programonként $5 000 és $20 000 közöttire becsülte. A munkahely-teremtési ráta 312 500
és 1 250 000 munkahely /év közötti lenne.

Forrás
Cím

Sundquist, E. 2009
Épületek energia-hatékonyságának becsült munkaügyi vonatkozásai
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Helyszín

Wisconsin (USA)

Összefoglaló

Ez a kutatás csak az energia-megtakarítást célzó épület-felújítási programok
közvetlen foglalkoztatási vonatkozásait tanulmányozza viszonylag kevés
esettanulmányon keresztül. A tanulmány meghatároz egy sor energiahatékonysági beruházási lehetőséget, felméri azok befektetési költségigényét és
a kapcsolódó munkaerő- vonatkozásokat, az elért profitot, és a fenntartási
költségeket. Ezután megvizsgálja a szükséges munkaerő jellegzetes összetételét,
és elosztja a költségeket a szaktudás-szintenkénti átlag munkaerőköltségekkel. A
végső eredmény egy, az energia-megtakarítást célzó épület-felújítási
programokra vonatkozó munkahely-év érték egymillió US dollár
befektetésenként.

Főbb
eredmények

A munka egy olyan csapatot feltételez, amely “7% vezetőségi, 27 % szakmunkás, 36 % félszakmunkás és 29 % belépési szint (fő/órában). befektetett összeg 10%- a profitra
fordítódik, 10% fenntartási költségre, többi, a tanulmány szerint, átlagosan nagyjából
egyforma mértékben nyersanyagra és munkaerőre fordítódik.
Befektetett 1 millió USD-ként létrehozott munkahelyek száma:
Épülettípus
Nagy kereskedelmi
Több csalásos
Önálló családi
lakóház

vezetőség
0,3
0,5
0,6

Szakmunkás

Félszakmunkás

1,2
2,0
2,5

1,6
2,7

Kezdő
1,3
2,2

Total
4,3
7,4

3,3

2,7

9,1

Average

6,9

Átlagban tehát 6,9 munkahely teremthető $1millió befektetéssel, ami ekvivalens 9,67
teremtett munkahely 1 millió Euró befektetéssel (2009).

Forrás
Cím

Helyszín
Összefoglaló

Főbb

Pollin, R., Garrett-Peltier, H. 2009b
Zöld Gazdaság Építése: A zöld energiához kapcsolt befektetések hatása a foglalkoztatásra
Ontarióban
Ontario (Kanada)
A tanulmány Ontario Zöld Energia Törvényének megvalósításának két lehetséges
forgatókönyv-változatát vizsgálja a foglalkoztatás szempontjából. Az első forgatókönyv egy
alapfokú integrált energiarendszer tervezete (IPSP) 18,6 milliárd dollár befektetésével 10 év
alatt, a második pedig Kiterjesztett Zöld Energia Törvény Szövetség (GEAA) program,
47,1billió dollár befektetésével 10 év alatt keresztül.
A programok számtalan különböző munkahelyet teremthetnek, főképpen az építőiparban
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eredmények és a gyártásban. A részletes eredményeket a két forgatókönyv esetén foglalja össze az
alábbi táblázat:
Befekt.
(millió CA$)
18,600

Alapprogram
IPSP
GEEA Program

Forrás
Cím
Helyszín

47,100

Közvetlen
TMM
15,517

Közvetett
TMM
11,551

Indukált
TMM
8,121

Össz.

38,430

31,141

20,871

90,442

35,189

TMM/
M€
29,5
0
75,83

Caldes, N., Varela, M., Santamaria, M., Saez, R. 2009
A napenergia gazdasági hatásai Spanyolországban
Spanyolország

Összefoglaló

Ez a tanulmány egy spanyol napenergia-üzem építésének társadalmi-gazdasági hatásait
vizsgálja. Két forgatókönyvet használ, mindkettő alapja hogy napenergia üzemet épül, ám az
egyik esetben a rendszer parabolikus vályú alakú napelemekből épül fel (egyenként 50MW
kapacitással), a másik esetben pedig egy 17MW kapacitású központi napenergia torony
megépítéséről lenne szó. Mindegyik tervre input-output modellt használtak,hogy
megbecsüljék a keresletre és a foglalkoztatásra kifejtett hatást.

Főbb
eredmények

Az alábbi táblázat részletezi a létrejött közvetlen és közvetett foglalkoztatásra kifejtett
hatásokat a két különböző erőmű esetében:
erőmű
típusa
Parabolikus
vályú
rendszer
Naptorony

Forrás
Cím

Helyszín
Összefoglaló

Főbb

M€
kereslet

beüzemelt
MW

Közvetlen
TMM

Közvetett
TMM

Összes
TMM

TMM/M€

930

50

5,554

4,030

9,584

10.31

522

17

3,213

2,278

5,491

5.90

Pollin, R., Garrett-Peltier, H. 2009a
A hadikiadások a belföldi kiadási prioritások hatása a foglalkoztatásra az USA-ban: frissített
elemzés
USA
A jelentés az előző (Pollin and Garrett-Peltier, 2007) tanulmány frissített változata, amely az
USA hadikiadásainak munkahelyteremtő hatását (a fizetési szintek elemzésével együtt), és
összehasonlítja más típusú befektetések hatásával (pl. egészségügyi, oktatási kiadások, a
fogyasztói adók csökkentése). A frissített változat (2009) több friss adattal rendelkezik (2007ből 2005 helyett) és a zöld energiára fordított kiadásokat is magában foglalja.
A munkahelyteremtés szempontjából minden ágazat közül a hadikiadás tűnik a legkevésbé
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eredmények

hatékonynak, mindössze 8,9 közvetlen és közvetett munkahelyet teremt befektetett 1millió
$-ként, míg az oktatásban ugyanez az adat 20,8. A tiszta energia e tekintetben a
középmezőnyben van, 12.2 munkahely millió dollár befektetésenként. Az alábbi összefoglaló
táblázat a szóban forgó összegeket euróban adja meg (2007):

Kiadási cél
Hadikiadások
Fogyasztói adók
csökkentése
Egészségügy
Oktatás
Tiszta energia

Közvet
len
TMM
7,100

Közvetet
t TMM
1,800

Összesen
TMM
8,900

TM
M/
M€
12,20

3,700

10,600

14,53

3,600

14,000

19,19

3,900
4,700

20,800
12,200

28,51
16,72

6,900
10,40
0
16,90
0
7,500

Forrás Heintz, J., Pollin, R., Garrett-Peltier, H. 2009
Cím Hogyan támogatják az infrastrukturális beruházok az amerikai gazdaságot?:
Foglalkoztatás, termelékenység és növekedés
Helyszín USA
Összefoglaló Ez a tanulmány azt kutatja, hogy mennyi infrastrukturális beruházás szükséges a
legyengült amerikai gazdaság újjáépítéséhez és megvizsgálja ennek kapcsán az
infrastrukturális beruházási programok hatását. Két forgatókönyvvel dolgozik:
egy alapforgatókönyvvel (54 milliárd USD, az alapszükségletek fedezésére) és
egy „legjobb kimenetelű” forgatókönyvvel, ahol 93 milliárd USD-t költenek és a
hosszú távú infrastrukturális szükségleteket akár korábban is kielégítik.
Főbb A befektetések hatásának becsléseit tágabb ágazatonként csoportosítva a következő
eredmények táblázat foglalja össze:
Foglalkoztatás teremtés 1
milliárd befektetett USD-ként
(közvetlen + közvetett)
Ágazat
Építőipar
Gyártás
Szolgáltatás
Mezőgazdaság
és kitermelés
Közmű
Összesen

Alap forgatókönyv
Összes TMM/M
TMM
€

Legjobb kimenet
forgatókönyv
Összes
TMM/
TMM
M€

7 332

10,78

7 085

10,42

1 386
4 130

2,04
6,07

1 419
4 084

2,09
6,01

125

0,18

126

0,19

14
12 987

0,02
19,10

15
12 729

0,02
18,72
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Forrás Greenpeace 2009
Cím Dolgunk az éghajlatért. Megújuló energia és a zöld munkahely forradalom
Helyszín Világszerte
Összefoglaló A tanulmány az „energia forradalom” nevet viselő, 2008-as Greenpeace tanulmányban
(Greenpeace, 2008), leírt forgatókönyvet hasonlítja össze egy „szokásos üzletmenet”
forgatókönyvvel. A munkahelyteremtések becsléseit 2010-re, 2020-ra és 2030-raadja
meg.
A tanulmány területi kiterjedés szerint az egész világra vonatkozik, ami nyilvánvalóan
megnöveli az adatok bizonytalanságát, és a régiók közötti adat-átültetés szükségességét.
Főbb 2020-ban, a Greenpeace szerint 2 millióval több új munkahelyet teremt az „energia
eredmények forradalom” mint az alapforgatókönyv.
Ha figyelembe vesszük a tanulmányban (Greenpeace 2008) szereplő, becsült befektetési
szükségleteket is, a két forgatókönyv foglalkoztatásra kifejtett hatása egymillió
befektetett Eurónként a következőképpen alakul:

Forgatókönyv
Szokásos üzletmenet
Energia [F]orradalom

Forrás
Cím

Helyszín

Átlag éves
befektetés (milliárd
USD 2005) 20102020

TMM
2020ban
(millió)

TMM /
millió
USD
2005

TMM /
millió
€ 2005

432,2
567

8,5
10,5

19,67
18,52

24,47
23,04

PV Foglalkoztatás 2009
A fényelektromos napenergiához kapcsolt foglalkoztatás Európában. A
közpolitika szerepe a holnap napenergiás foglalkoztatásához
Európai Unió

Összefoglaló

A jelentés az európai fényelektromos napenergia piacnak a foglalkoztatásra
kifejtett hatásait értékeli 2030-ig. Két forgatókönyvet javasol: egy mérsékelt
változatot (274GW üzembe helyezése 2030-ban) és egy haladóbb változatot
(961GW üzembe helyezése 2030-ban).

Főbb
eredmények

2030-ra a mérsékelt megvalósítást tartalmazó forgatókönyv szerint 950 000
ember-évet, míg a haladóbb változatban a 2,2 millió ember-évet is eléri a
teremtett foglalkoztatás. A munkahelyvesztéseket és az exportokat is
figyelembe véve, a nettó foglalkoztatásra kifejtett hatás EU-s szinten még
mindig pozitív (a haladó forgatókönyv esetére évi 162,000 ember-év 2030ban).

109

Forrás EWEA 2008
Cím Dolgozó szelek. Szélenergia és munkahelyteremtés az EU-ban
Helyszín Európai Unió
Összefoglaló Ez a tanulmány a szélenergia-ipar hatását vizsgálja a foglalkoztatásra az
Európai Unióban, megadva a szélenergiában jelenleg és a 2030-ra jósolt
foglalkoztatottak számát az EU-ban.
Ezen túl összefoglal egypár közelmúltban készült tanulmányt a szélenergiaipar munkahelyteremtő hatásairól.
Főbb A tanulmány becslései szerint a közvetlen szélenergiához kapcsolható
eredmények foglalkoztatás 154 000 munkahelyről (2007-ben) várhatóan megduplázódik
majd és eléri a kicsivel kevesebb, mint 330 000-et 2020-ra, valamint a
377 000-et 2030-ra.
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C. A foglalkoztatásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatások az
egyes gazdasági szektorokban- részletező lebontás
Az alábbi táblázatokban található gazdasági ágazati kódok megegyeznek az OECD által
kidolgozott ún. STAN adatbázisban használt kódokkal (OECD 2010c).
Az építőiparban bekövetkező kereslet-növekedés közvetlen és közvetett foglalkoztatásra
irányuló hatásai
Az alábbi táblázat mutatja az építőiparban bekövetkező kereslet-növekedés közvetlen és
közvetett foglalkoztatásra irányuló hatásait az összes gazdasági szektorban, az egyes
forgatókönyvek szerint, ezer teljes munkaidős munkahelyben kifejezve.

Szektorok
C01T05 Mezőgazdaság,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
és halászat
C10T14 Bányászat és kőfejtés
C15T16 Élelmiszeripari termékek,
italok és dohányáru
C17T19 Textil, textiltermékek,
bőrtermékek és lábbelik
C20 Fa, fa-és parafatermékek
C21T22 Zúzott rost, papír,
papírtermékek, nyomtatás,
nyomdászat
C23 Koksz, finomított
kőolajtermékek és nukleáris
üzemanyag
C24 Vegyszerek, vegyi termékek
C25 Gumi- és műanyag termékek
C26 Egyéb nem-fém ásványi
termékek
C27 Alapvető fémek
C28 Gyártott fémtermékek, kivéve
a berendezéseket és a
felszereléseket
C29 Berendezések és
felszerelések, m. n. o (máshol nem
osztályozottak).
C30 Irodai, számviteli és
számítástechnikai berendezések
C31 Elektromos berendezések és
készülékek, m. n. o.

Ezer
létrehozott
TM
munkahely
(S-BASE
szerint)

További létrehozott ezer TM munkahely az
alábbi forgatókönyvek szerint:

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

0,07
0,26

2,10
7,43

1,23
4,35

0,47
1,67

0,05

1,37

0,80

0,31

0,12
0,33

3,40
9,38

1,99
5,49

0,76
2,10

0,09

2,59

1,52

0,58

0,03
0,11
0,22

0,83
3,08
6,27

0,48
1,81
3,67

0,18
0,69
1,40

0,36
0,24

10,20
6,78

5,97
3,97

2,28
1,52

0,26

7,26

4,25

1,63

0,10

2,92

1,71

0,65

0,01

0,29

0,17

0,07

0,10

2,84

1,66

0,64
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Szektorok
C32 Rádió-, televízió- és
kommunikációs készülékek
C33 Orvosi, precíziós és optikai
eszközök
C34 Gépjárművek, vontatók és
félvontatók
C35 Egyéb szállítási eszközök
C36T37 Gyártás m. n. o. és
újrahasznosítás
C40T41 Villamosenergia-, gáz- és
vízellátás
C45 Építőipar
C50T52 Nagykereskedelem és
kiskereskedelem - javítások
C55 Szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás
C60T63 Szállítmányozás és
raktározás
C64 Posta és távközlés
C65T67 Pénzügyi közvetítés
C70 Ingatlanpiaci tevékenységek
C71Berendezések és felszerelések
bérlése
C72 Számítástechnika és
kapcsolódó tevékenységek
C73 Kutatás és fejlesztés
C74 Egyéb üzleti tevékenységek
C75 Közigazgatás és honvédelem kötelező társadalombiztosítás
C80 Oktatás
C85 Egészségügy és szociális
munka
C90T93 Egyéb közösségi,
társadalmi és személyi
szolgáltatások
Összesen

Ezer
létrehozott
TM
munkahely
(S-BASE
szerint)

További létrehozott ezer TM munkahely az
alábbi forgatókönyvek szerint:

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

0,06

1,81

1,06

0,41

0,01

0,27

0,16

0,06

0,02
0,00

0,66
0,10

0,39
0,06

0,15
0,02

0,05

1,51

0,88

0,34

0,12
5,73

3,42
162,06

2,00
94,95

0,77
36,31

0,80

22,57

13,22

5,06

0,06

1,59

0,93

0,36

0,36
0,14
0,14
0,07

10,12
3,83
3,98
2,05

5,93
2,24
2,33
1,20

2,27
0,86
0,89
0,46

0,02

0,65

0,38

0,15

0,03
0,01
0,25

0,90
0,27
7,14

0,53
0,16
4,18

0,20
0,06
1,60

0,07
0,10

1,96
2,81

1,15
1,65

0,44
0,63

0,02

0,44

0,26

0,10

0,12
10,54

3,36
298,22

1,97
174,72

0,75
66,81

9. táblázat: Az építőiparban bekövetkező keresletnövekedés közvetlen és közvetett foglalkoztatásra
irányuló hatásai szektoronként
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Az energia iránti keresletcsökkenés hatása a foglalkoztatásra
Az alábbi táblázat mutatja az energia-megtakarítás miatti energiaigény csökkenés
közvetlen és közvetett foglalkoztatási hatásait az összes gazdasági szektorban, az egyes
forgatókönyvek szerint, ezer teljes munkaidős munkahelyben kifejezve.

Szektorok
C01T05 Mezőgazdaság,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
és halászat
C10T14 Bányászat és kőfejtés
C15T16 Élelmiszeripari termékek,
italok és dohányáru
C17T19 Textil, textiltermékek,
bőrtermékek és lábbelik
C20 Fa, fa-és parafatermékek
C21T22 Zúzott rost, papír,
papírtermékek, nyomtatás,
nyomdászat
C23 Koksz, finomított
kőolajtermékek és nukleáris
üzemanyag
C24 Vegyszerek, vegyi termékek
C25 Gumi- és műanyag termékek
C26 Egyéb nem-fém ásványi
termékek
C27 Alapvető fémek
C28 Gyártott fémtermékek,
kivéve a berendezéseket és a
felszereléseket
C29 Berendezések és
felszerelések, m. n. o (máshol
nem osztályozottak).
C30 Irodai, számviteli és
számítástechnikai berendezések
C31 Elektromos berendezések és
készülékek, m. n. o.
C32 Rádió-, televízió- és
kommunikációs készülékek
C33 Orvosi, precíziós és optikai
eszközök
C34 Gépjárművek, vontatók és
félvontatók
C35 Egyéb szállítási eszközök
C36T37 Gyártás m. n. o. és
újrahasznosítás

Ezer elvesztett
TMM az SBASE
forgatókönyv
esetén

További munkahelyvesztés (ezer TMM) az alábbi
forgatókönyvek esetén:

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

-0,02
-0,14

-0,48
-4,28

-0,28
-2,56

-0,15
-1,31

-0,01

-0,30

-0,18

-0,09

-0,02
-0,01

-0,47
-0,30

-0,28
-0,18

-0,14
-0,09

-0,02

-0,52

-0,31

-0,16

-0,03
-0,02
-0,01

-0,99
-0,58
-0,43

-0,59
-0,35
-0,26

-0,30
-0,18
-0,13

-0,01
-0,02

-0,31
-0,71

-0,19
-0,42

-0,10
-0,22

-0,03

-0,88

-0,52

-0,27

-0,02

-0,55

-0,33

-0,17

0,00

-0,05

-0,03

-0,02

-0,02

-0,46

-0,27

-0,14

-0,01

-0,30

-0,18

-0,09

0,00

-0,06

-0,04

-0,02

0,00
0,00

-0,11
-0,01

-0,07
-0,01

-0,03
0,00

-0,01

-0,16

-0,09

-0,05
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Szektorok
C40T41 Villamosenergia-, gáz- és
vízellátás
C45 Építőipar
C50T52 Nagykereskedelem és
kiskereskedelem - javítások
C55 Szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás
C60T63 Szállítmányozás és
raktározás
C64 Posta és távközlés
C65T67 Pénzügyi közvetítés
C70 Ingatlanpiaci tevékenységek
C71Berendezések és felszerelések
bérlése
C72 Számítástechnika és
kapcsolódó tevékenységek
C73 Kutatás és fejlesztés
C74 Egyéb üzleti tevékenységek
C75 Közigazgatás és honvédelem kötelező társadalombiztosítás
C80 Oktatás
C85 Egészségügy és szociális
munka
C90T93 Egyéb közösségi,
társadalmi és személyi
szolgáltatások
Összesen

Ezer elvesztett
TMM az SBASE
forgatókönyv
esetén

További munkahelyvesztés (ezer TMM) az alábbi
forgatókönyvek esetén:

S-DEEP1

S-DEEP2

S-SUB

-0,51
-0,05

-15,24
-1,42

-9,12
-0,85

-4,67
-0,44

-0,14

-4,13

-2,47

-1,26

-0,01

-0,23

-0,14

-0,07

-0,06
-0,03
-0,04
-0,02

-1,70
-0,88
-1,07
-0,58

-1,02
-0,53
-0,64
-0,34

-0,52
-0,27
-0,33
-0,18

0,00

-0,11

-0,07

-0,03

-0,01
0,00
-0,06

-0,24
-0,08
-1,73

-0,14
-0,05
-1,04

-0,07
-0,02
-0,53

-0,02
-0,02

-0,51
-0,63

-0,31
-0,37

-0,16
-0,19

0,00

-0,09

-0,06

-0,03

-0,03
-1,38

-0,88
-41,50

-0,53
-24,83

-0,27
-12,71

10 táblázat: Az energiaszektorban bekövetkezett keresletcsökkenés közvetlen és közvetett hatásai a
foglalkoztatásra, az összes szektorra nézve

A foglalkoztatásra kifejtett nettó hatások
Az alábbi táblázat a felújítási programnak a foglalkoztatásra gyakorolt nettó (közvetlen
és közvetett) hatásait foglalja össze (ezer teremtett teljes munkaidős munkahelyben
mérve) a gazdaság minden területére nézve, az összes forgatókönyv esetén.

Szektorok
C01T05 Mezőgazdaság,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
és halászat
C10T14 Bányászat és kőfejtés

Nettó
foglalkoztatás
hatás (ezer
TMM) S-BASE

0,06
0,12

Nettó foglalkoztatás hatás (ezer TMM) a többi
forgatókönyv esetén (az S –BASE-hez
viszonyítva)
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

1,62
3,15

0,94
1,79

0,32
0,35
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Szektorok
C15T16 Élelmiszeripari termékek,
italok és dohányáru
C17T19 Textil, textiltermékek,
bőrtermékek és lábbelik
C20 Fa, fa-és parafatermékek
C21T22 Zúzott rost, papír,
papírtermékek, nyomtatás,
nyomdászat
C23 Koksz, finomított
kőolajtermékek és nukleáris
üzemanyag
C24 Vegyszerek, vegyi termékek
C25 Gumi- és műanyag termékek
C26 Egyéb nem-fém ásványi
termékek
C27 Alapvető fémek
C28 Gyártott fémtermékek,
kivéve a berendezéseket és a
felszereléseket
C29 Berendezések és
felszerelések, m. n. o (máshol
nem osztályozottak).
C30 Irodai, számviteli és
számítástechnikai berendezések
C31 Elektromos berendezések és
készülékek, m. n. o.
C32 Rádió-, televízió- és
kommunikációs készülékek
C33 Orvosi, precíziós és optikai
eszközök
C34 Gépjárművek, vontatók és
félvontatók
C35 Egyéb szállítási eszközök
C36T37 Gyártás m. n. o. és
újrahasznosítás
C40T41 Villamosenergia-, gáz- és
vízellátás
C45 Építőipar
C50T52 Nagykereskedelem és
kiskereskedelem - javítások
C55 Szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás
C60T63 Szállítmányozás és
raktározás
C64 Posta és távközlés
C65T67 Pénzügyi közvetítés
C70 Ingatlanpiaci tevékenységek

Nettó
foglalkoztatás
hatás (ezer
TMM) S-BASE

Nettó foglalkoztatás hatás (ezer TMM) a többi
forgatókönyv esetén (az S –BASE-hez
viszonyítva)
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

0,04

1,07

0,62

0,21

0,10
0,32

2,92
9,08

1,71
5,32

0,62
2,01

0,07

2,07

1,20

0,42

0,00
0,09
0,21

-0,17
2,50
5,84

-0,11
1,46
3,42

-0,12
0,51
1,27

0,35
0,22

9,88
6,08

5,79
3,55

2,19
1,30

0,23

6,38

3,73

1,36

0,08

2,36

1,38

0,48

0,01

0,24

0,14

0,05

0,09

2,38

1,39

0,50

0,05

1,51

0,88

0,31

0,01

0,20

0,12

0,04

0,02
0,00

0,55
0,08

0,32
0,05

0,11
0,02

0,05

1,35

0,79

0,29

-0,38
5,68

-11,83
160,64

-7,12
94,10

-3,90
35,87

0,66

18,44

10,75

3,79

0,05

1,36

0,80

0,29

0,30
0,11
0,11
0,05

8,41
2,95
2,91
1,47

4,91
1,72
1,69
0,85

1,74
0,59
0,56
0,28
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Szektorok
C71Berendezések és felszerelések
bérlése
C72 Számítástechnika és
kapcsolódó tevékenységek
C73 Kutatás és fejlesztés
C74 Egyéb üzleti tevékenységek
C75 Közigazgatás és honvédelem
- kötelező társadalombiztosítás
C80 Oktatás
C85 Egészségügy és szociális
munka
C90T93 Egyéb közösségi,
társadalmi és személyi
szolgáltatások
Összesen (ezer TM Munkahely )

Nettó
foglalkoztatás
hatás (ezer
TMM) S-BASE

Nettó foglalkoztatás hatás (ezer TMM) a többi
forgatókönyv esetén (az S –BASE-hez
viszonyítva)
S-DEEP1
S-DEEP2
S-SUB

0,02

0,54

0,32

0,11

0,02
0,01
0,19

0,66
0,19
5,41

0,39
0,11
3,15

0,13
0,04
1,07

0,05
0,08

1,45
2,19

0,84
1,27

0,28
0,44

0,01

0,34

0,20

0,07

0,09
9,16

2,48
256,72

1,44
149,88

0,48
54,09

11. táblázat: Az energia-megtakarítást célzó épület-felújítási program különböző forgatókönyveinek
nettó közvetlen és közvetett foglalkoztatásra kifejtett hatása szektoronként
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