
Zöld energiák és munkahely teremtés, 

Brüsszeli nézőpontból

• 2009-ben jelent meg az első átfogó, EU szintű elemzés a megújuló 
energiaforrások felhasználásának és termelésének munkaerő-piaci 
hatásairól, valamint a különböző gazdasági szektorokra lebontott 
következményeiről [EmployRES]

– 2005-ben a megújuló energiaforrások 1,4 millió embernek nyújtottak 
munkalehetőséget Európában

– 2020-ban ez a szám elérheti a 2,8 milliót is [20 %] (a pesszimista verzió 2,3 
milliót jósol [14 %]). 

– A tanulmány szerint tisztán a zöld energiához kötődő új munkahelyek 
száma 2020-ra 410 ezer körülire tehető (pesszimista verzió szerint 115-200 
ezer).

• A megújuló energiáknak a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása : a 
27 uniós tagállam GDP-jének 1,1 százaléka származhat a szektorból (a 
másik verzió szerint 0,8 százaléka), ez a nettó GDP növekedésnek a 
0,24 százalékát (rosszabb esetben 0,13 százalékát) jelenti. 



A németországi zöldenergia-ipar által 

foglalkoztatottak száma



Összetett munkahely teremtési hatások

• Az EmployRES projekt megállapította, hogy 

– a zöld energiákkal kapcsolatos beruházások munkahely teremtő hatása minden 

esetben elmarad a megújulók által indukált gazdasági növekedéstől (kevésbé 

munkaigényes foglalkoztatás, energia árnövekedés)

– A foglalkoztatási hatás erősen függ a támogatási rendszerekkel preferált szektoroktól

– Minden országban, az adottságokhoz illeszkedő technológiák alkalmazásával lehet a 

legnagyobb hatással beavatkozni

• Az egyes technológiák külkereskedelmi mérlege is erőteljesen befolyásolja a 

foglalkoztatási hatást. A leginkább munkaerő igényes tevékenység a 

berendezések gyártása és összeszerelése. Hazai berendezés gyártó 

kapacitások nélkül csak korlátozottak a munkaerőpiaci hatások.

• A zöldenergia intenzív használata nem csak új munkahelyeket teremt, hanem 

korábbi munkahelyek meg is szűnnek. Nemzetgazdasági szinten a nettó 

foglalkoztatási hatásokat is célszerű megvizsgálni.



Az ösztönzési rendszer társadalmi hatásai

• A megújuló energiaforrások támogatási rendszereinek társadalmi 

hasznosságával (social benefit) a magyar nyelvű szakirodalom nem foglalkozik.

• A magyar szakirodalom kizárólag egyes beruházásokkal kapcsolatos munkahely 

teremtési hatásokat említ, illetve esetenként külföldi tanulmányokat hivatkoznak 

a szerzők.

• Modellezési lehetőségek:

– Makrogazdasági modellek, I/O modellek

– Multiplikátor modellek

– Empirikus kutatás a számszerűsíthető és nem számszerűsíthető 

foglalkoztatási hatásokról



Munkahely teremtés, empirikus kutatási 

eredmények
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