
Medzinárodný menový fond ukazuje, prečo sú uhlíková daň a emisné povolenky efektívnymi 
opatreniami.

POROVN ANIE  MITIGAČNÝCH OPATRENÍ

viac info na faktyoklime.sk/mitigacne-opatrenia-mmf zdroj dát: Mezinárodný menový fond

AKÝ JE
ROZSAH OPATRENÍ ?

TYP MITIGAČNÉHO 
OPATRENIA

IDE O TRŽNÝ 
MECHANIZMUS ?

DO AKEJ MIERY JE 
PRIJATEĽNÝ DOPAD 
NA CENU ENERGIÍ ?

AKO SA OPATRENIE 
PREJAVUJE V PRAXI ?

SÚ CENY
PREDVÍDATEĽNÉ ?

GENERUJE OPATRENIE 
PRÍJEM DO ŠTÁTNE-
HO ROZPOČTU ?

AKÁ JE
ADMINISTRATÍVNA 
ZÁŤAŽ OPATRENIA?

UHLÍKOVÁ 
DAŇ

OBCHOD 
S  EMISNÝMI  
P OVOLENKAMI

P OPLATK Y 
A  PRÍSPEVK Y

Široký pri dôslednom
zavedení
(v praxi môže
obsahovať výnimky)

Áno Ľudia a firmy môžu
zvoliť najefektívnejší
spôsob zníženia
emisií

Vyššie ceny môžu
viesť k nižšej
spoločenskej a
politickej prijateľnosti
(možná kompenzácia
rozdelením príjmov)

Áno
(pokiaľ je stanovený
vývoj výšky uhlíkovej
dane)

Áno
(i keď výnimky môžu 
viesť k nižšiemu 
príjmu)

Malá 
(je možné využiť 
existujúce daňové 
systémy, napríklad 
pre spotrebnú daň)

Široký pri dôslednom
zavedení
(v praxi sa často týka 
iba väčších producen-
tov skleníkových 
plynov)

Áno Ľudia a firmy môžu
zvoliť najefektívnejší
spôsob zníženia
emisií

Vyššie ceny môžu
viesť k nižšej
spoločenskej a
politickej prijateľnosti
(možná kompenzácia
rozdelením príjmov)

Nie 
(pokiaľ nie je 
doplnený
minimálnou cenou
povoleniek)

Môže
(pokiaľ sú povo-
lenky predávané cez 
dražbu, ale i tak má 
menší potenciál)

Dodatočná
(monitorovanie emisií 
a obchodného
systému)

Obmezený, zameraný
na niektoré kľúčové
oblasti

Áno Ľudia a firmy môžu
voliť efektívnejší
prístup iba v rámci
jednotlivých oblastí

Nižší nárast cien je
spoločensky a
politicky prijateľnejší

Áno
(pokiaľ je stanovený
vývoj výšky poplatkov
a príspevkov)

Nie 
(odporúčané 
opatrenie je príjmovo 
neutrálne)

Dodatočná 
(napríklad stanovenie
poplatkov/príspevkov
pre producentov
energie)

Obmezený, zameraný
na niektoré kľúčové
oblasti

Nie Žiadny automatický
mechanizmus

Nižší nárast cien je
spoločensky a
politicky prijateľnejší

Nie 
(cena je ovplyvnená
nepriamo, závisí na
cenách technologií/
energie apod.)

Nie Dodatočná
(napríklad monitoro-
vanie či presadzo-
vanie emisných 
štandardov
v energetike)

REGULÁCIE

O akú vlastnosť ide? Pozitívnu Neutrálnu Negatívnu

Mitigačné opatrenia sú opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny.
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