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Klíma, válság? 
 
 
Az elmúlt napok nemzetközi eseményei alapján úgy tűnik, a környezetvédelem lett a 
gazdasági válság következő áldozata. 
 
Nem elég, hogy a csökkenő nyersanyag- és energiaárak miatt ráfizetéses a hulladékok 
újrahasznosítása, lanyhul az érdeklődés az alternatív energiák iránt, de egyes cégcso-
portok védelmében az európai klímacsomagot is darabjaira szedik. Az európai és hazai 
vezetők nem győzik dicsérni az állam- és kormányfők által 2008. december közepén 
felvizezett uniós klímacsomagot, amit néhány nappal később az Európai Parlament is 
elfogadott. A zöldek által egyszerűen szégyennek1 bélyegzett megállapodás az üveg-
házgáz-kibocsátások jelentős részéért felelős energiaszektornak adott haladékokat, 
emellett elvetették, hogy szankcionálják, ha egy ország többet bocsát ki a megenge-
dettnél. Így félő, hogy nem lesz kellő ösztönző erő arra, hogy milliárdokért vegyék 
meg hazánk szabad széndioxid-kvótáit, amiből százmilliárd forint nagyságrendű bevé-
telt várunk. Elgondolkoztató, hogy miközben az uniós közlemények az üvegházgáz-
kibocsátás 20 százalékos csökkentéséről szólnak, addig a valóságban a WWF számítá-
sai szerint2 csupán 4–5 százalékos csökkentést vállaltunk mostantól 2020-ig. A friss 
megállapodás értelmében ugyanis a kibocsátás-csökkentések 80 százalékát Unión kí-
vüli beruházásokkal lehet jóváírni, továbbá a „20 százalékba” már beleszámították azt 
a csökkenést, ami a volt szocialista tagállamok nehéziparának 90-es évekbeli össze-
omlása miatt ment végbe. 
 
A válságra hivatkozva hígítják fel az éghajlatvédelmi intézkedéseket, pedig néhány 
hónapja még mindenki a Stern Jelentést3 szajkózta: ha most nem cselekszünk a klí-
maváltozás ellen, akkor később a most szükséges ráfordítások tízszeresét kell majd 
később kifizetnünk. 
 
Ehhez képest nem csak az uniós klímacsomagot vizezték fel, de a napokban a poznani 
klímacsúcson a fejlődő országoknak szánt több tízmilliárdos támogatás helyett csupán 
egy 80 millió dolláros alapról döntöttek. Ez egyes becslések4 szerint „alig kétszer any-
nyi, mint amennyibe a találkozó került”. 
 
Cselekvésre pedig lenne pénz, amint azt Kiss Péter kancelláriaminiszter is elmondta5: 
„A pénzügyi krízis megmutatta, hogy léteznek azok a források, amelyeket eddig a vi-
lághatalmak nem kívántak például az ökoproblémák hosszú távú megoldására fordíta-
ni. Ha van több ezermilliárd dollár a pénzügyi rendszer megvédésére, úgy erre is len-
nie kell.” 
 
Az, hogy a pénzeket a fenntartható fejlődés helyett az ipar és a pénzügyi szektor kap-
ja, azért is meglepő, mert az általános vélekedések szerint a gazdasági válságért 
részben a jelenlegi fenntarthatatlan fogyasztás, a követhetetlen növekedés felel. Te-
hát a hosszú távú megoldást nyújtó intézkedésekre szánt pénzt vesszük el, és adjuk 
oda pillanatnyi részmegoldásként a válság okozóinak. 
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Az autógyártók, bankok megsegítésével pillanatnyilag százezrek állását menthetjük 
meg, azonban a jelenlegi – bukott – gazdaságpolitika folytatásával rövid távon is sok-
kal több munkahelyet veszíthetünk, középtávon pedig már az emberiség jövőjét koc-
káztatjuk.   
 
Budapest, 2008. december 28. 
 
Simon Gergely 
Levegő Munkacsoport 
 
                                                 
1 Az angol nyelvű állásfoglalás: 
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/wwf_europe_environment/news/index.cfm?u
NewsID=152824  
2 
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/wwf_europe_environment/news/index.cfm?u
NewsID=153101  
3 http://www.rec.hu/Dokumentumok/STERNosszefoglalo.pdf  
4 http://www.mno.hu/portal/603531  
5 http://nol.hu/belfold/lap-20081115-20081115-53  


