
Kedves Vendégeink! 
 
Igazán megtisztelő volt a Magyar Közgazdasági Társaság számára, amikor 
a Brit Nagykövetség azzal keresett meg minket, hogy szervezzünk egy 
közös konferenciát a klímaváltozás kérdéseiről. Nem csak maga a téma 
volt szívünknek kedves, hanem az a tény is, hogy e témát ezúttal 
szigorúan közgazdasági szempontból vizsgálhatjuk meg. A konferencia 
rangját pedig még tovább emelte, amikor a munkába bekapcsolódott a 
Német és a Francia Nagykövetség is. Megtisztelő számunkra, hogy a 
kontinens egyik legpatinásabb szakmai civil szervezeteként ilyen széles 
nemzetközi projektben vehetünk részt. 
 
Kedves Vendégeink! Az elmúlt években, évtizedekben többszörösen is 
megtapasztaltam, hogy a környezet védelméhez, a fenntartható 
fejlődéshez való viszonyunk elsősorban érzelmi kérdés. Egyfajta attitűd 
kérdése, hogy ki mennyire elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben 
– legyen szó akár nemzetközi egyezményekről, akár hazai jogszabályokról, 
akár a háztartások szintjén a szelektív hulladékgyűjtéshez való 
hozzáállásról. Kiváló előadóinkkal itt ma azon leszünk, hogy ne érzelmi 
alapon, hanem a közgazdaságtan oldaláról közelítsük meg a 
fenntarthatóság kérdését. Az Új klímagazdaság nemzetközi projekthez 
kapcsolódva azt igyekszünk megvizsgálni, esetleg be is bizonyítani, hogy a 
klímaváltozás elleni intézkedések nem feltétlenül fogják vissza a gazdasági 
növekedést, sőt: akár stimulálhatják is azt – még Magyarországon is! 
 
Engedjék meg nekem, hogy három gondolatot megosszak Önökkel, 
egészen röviden. Három olyan gondolatot, amelyek alátámasztják a téma 
és e konferencia fontosságát és aktualitását. 
 
Először is éppen egy hónapja tették közzé, hogy a 17 Nobel-díjas 
tudósból álló testület két perccel előre állította a Végítélet Óráját. Úgy 
látják: az emberiség mindössze 3 percre van attól, hogy kipusztítsa 
önmagát. Legutóbb a hidegháború legsötétebb éveiben ítélték ennyire 
rossznak a helyzetet a tudósok, mint most. Ám ma már nem a nukleáris 
katasztrófa veszélye, hanem a kontrollálatlan globális felmelegedés jelenti 
az elsődleges veszélyforrást. A Végítélet Órája 23 óra 57 percnél jár – 
ideje tehát cselekedni! 
 



Másodsorban a klímaváltozás elleni küzdelem globális kihívás, amire 
világszinten egyre komolyabb iparág épül. Ebbe az iparágba történő 
bekapcsolódás a magyar gazdaság számára komoly üzleti lehetőségeket 
jelenthet uniós vagy akár globális szinten is. A válságból kilábaló és a 
gazdasági növekedés útjára lépő magyar gazdaság számára fontos kérdés, 
hogy a gazdaságpolitikai és a környezetpolitikai célokat összhangba hozza 
egymással, azaz a környezetpolitikai célok megvalósítása ne gátolja a 
gazdasági növekedést. Azt gondolom, hogy erre már vannak jó 
gyakorlatok idehaza, és meggyőződésem, hogy a délutáni 
panelbeszélgetések során lesz is lehetőségünk megismerkedni néhánnyal. 
 
Végül pedig nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az Európai 
Unióban a klímaváltozás elleni küzdelemre a tagállamokat uniós 
jogszabályok is kötelezik. E jogszabályokból eredően Magyarországnak 
számos kötelezettségnek kell 2020-ig, vagyis már öt éven belül 
megfelelnie. Ennek érdekében a közeljövőben számos intézkedést kellene 
megtennünk. A magyar gazdaság szempontjából előnyös lenne, 
amennyiben ezen intézkedések a klímapolitikai célok teljesítése mellett 
hozzá tudnának járulni a magyar gazdaság növekedéséhez. 
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