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Az éghajlat átalakulása és a Covid-
válság között az a legnagyobb különbség, 
hogy a járvány gyorsan érkezett, ezért ra-
pid döntéseket igényelt a kormányzatok-
tól, míg a klímaváltozás időben elhúzódó 
jelenség. Viszont érdemes áttekinteni, 
hogy a két fenyegetés természetében mi-
lyen hasonlóságok azonosíthatók, mert 
így a koronavírus-krízisből tanulhat a klí-
mapolitika – rögzítette elöljáróban Hortay 
Olivér környezetgazdász, a Századvég 
Gazdaságkutató Zrt. energia- és klíma-
politikai üzletágának a vezetője, valamint 
Maurer Szemere jogász, a cég egészség-
ügyi üzletágának az irányítója.

ALKALMAZKODÁS
Hortay Olivér lapunknak kifejtette: a tu-
dománynak és az előrejelzéseknek korlá-
tai vannak. Azt egy virológus sem tudja 
megjósolni, hogy hol és mikor üti fel a 
fejét egy járvány. A tudósok csak azt ké-
pesek előre megmondani, hogy egy adott 
tulajdonságokkal rendelkező vírusnak mi-
lyen terjedési kockázatai vannak. A klí-
makutatók sem tudják megjövendölni az 
éghajlatváltozás negatív társadalmi hatá-
sainak a pontos idejét, helyszínét és mér-
tékét. Az viszont bizonyos, hogy a jelen-
ség folyamatosan növeli az előre nem lát-
ható, társadalmi feszültséget okozó törté-
nések rizikóját.

Mindkét válsághelyzetre a megelőzés-
sel és az alkalmazkodási képesség javí-
tásával kapcsolatos intézkedések jelentik 
a megoldást. A szakember hozzátette: a 
klímapolitikai döntések megelőző fóku-
szúak, s jellemzően a károsanyag-kibo-
csátás csökkentését célozzák. Az éghaj-

latváltozás azonban sikeres lépések ese-
tén is okozhat problémát a következő év-
tizedekben. Ebből az következik, hogy a 
klímapolitikában az alkalmazkodó jel-
legű intézkedésekre nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni.

Maurer Szemere szerint a pandémia 
megmutatta, hogy a megelőző lépéseknek 
– így például az élelmiszer-biztonsági elő-
írásoknak, a légi közlekedési szabályok-
nak – korlátai vannak. „Ráadásul a globa-
lizáció erősödése éppen a járványok pre-
venciójára vagy megfékezésére tett erő-
feszítések hatékonyságát rontja le: míg a 
XIV. században több évre volt szükség 
ahhoz, hogy a pestis Ázsiából Genovába 
érjen, 2020-ban a koronavírusnak ehhez 
elég volt néhány hét. Viszont az is egy-
értelmű, hogy az emberiség most gyor-
sabban és jobban reagált, mint bármikor, 
ez az alkalmazkodási képesség javulását 
bizonyítja” – mondta. A jó reagálás alap-
feltétele az orvostudomány fejlettsége, a 
gazdaság és a társadalom stabilitása, a 
cselekvőképes kormányok, a kommuni-
kációs rendszerek technikai fejlettsége és 
a felelős állampolgárok. Ám a szakember 
kitért arra: a pandémia az egészségügyi 
ellátórendszerek sérülékenységét is nyil-
vánvalóvá tette, főleg ott, ahol az állami 
szerepvállalással szemben a piaci érdekek 
befolyásolják a napi működést. A meg-
felelő tartalékok nélkül, üzleti szempon-
tok szerint „optimális” méretűre tervezett 
rendszerek kártyavárként omlottak ösz-
sze egy hirtelen kialakult krízis hatására.

STABILITÁS
Maurer Szemere hangsúlyozta: bármilyen 
eredetű válság kezelésének az a kulcs-
eleme, hogy az adott országban stabil le-
gyen a gazdaság, a kormányok rendel-

kezzenek megfelelő forrástartalékokkal, 
amelyeket előre nem várt pillanatban is 
fel tudnak használni a krízis kezelésé-
ben. Hozzátette: a lélegeztetőgépek, kü-
lönféle védőfelszerelések beszerzéséért 
indult globális versengésben azok az ál-
lamok tudtak helytállni, amelyeknek volt 
megfelelő és erre a célra gyorsan felhasz-
nálható tartalékuk.

A politikai és társadalmi stabilitás 
ugyanilyen fontos eleme egy kríziskeze-
lésnek. A Covid-járványra csak azok az 
országok tudtak gyorsan reagálni, amelyek 
nem küzdöttek kormányválsággal, koalí-
ciós szakítópróbákkal. A társadalmi elé-
gedetlenséggel sújtott államokban a vál-
ságkezelés is sokkal nehezebb. Ugyanis 
akár emberéletekben is mérhető az, ha 
nem születnek meg a megfelelő dönté-
sek, vagy épp lelassul a végrehajtásuk. A 
szakértő szerint Magyarország azért volt 
eddig sikeres a pandémia és a hatásai el-
leni harcban, mert stabil a kormányzat, 
és a gazdaság szerkezetét is megerősítet-
ték az utóbbi tíz évben. Kifejtette: a mi-
enkéhez hasonló helyzetben lévő orszá-
gokban gyorsabban vezethettek be szi-
gorúbb, gazdaságilag kockázatosabb in-
tézkedéseket, ami vélhetőleg számos em-
ber életét megmentette. A társadalmi sta-
bilitás pedig azt eredményezte, hogy az 
emberek bizalommal fogadták az új sza-
bályokat, s felelősen betartották azokat.

EGYÉN ÉS TÁRSADALOM
Hortay Olivér a koronavírus-járvány kap-
csán felhívta a figyelmet arra, hogy az 
egyén felelőssége – például a maszkvi-
selés, a másfél méteres távolság megtar-
tása, a mindennapokat sújtó szigorú kor-
látozások elfogadása – is felértékelődött. 
Hozzátette: a magyarok fegyelmezetten 
betartották és betartják az előírásokat. A 
szakértő szerint az egyéni felelősség az 
éghajlatváltozás kezelésében szintén na-
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hatékonyan kezelni, amelyeknek stabil a gazdaságuk és döntésképes a kormányzatuk” – mondták 
lapunknak a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szakértői.
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gyon fontos elem, ez is a két probléma kö-
zötti párhuzamot erősíti. Mint mondta, ez 
a küzdelem szintén az életmódbeli szo-
kások megváltoztatásával jár, az egyén 
pozitív hozzáállása pedig a társadalmi 
felelősségvállalást erősíti. Természete-
sen a megelőzési erőfeszítések ellenére 
előfordulhat, hogy a klíma átalakulása a 
pandémiához hasonlóan nehéz helyzetbe 
sodor egy-egy régiót vagy akár az egész 
emberiséget, és az így kialakult helyzet-

hez alkalmazkodni kell majd. Maurer Sze-
merével egyetértve hangsúlyozta: ezeket a 
kihívásokat azok az országok lesznek ké-
pesek kezelni, amelyek társadalmi szem-
pontból stabilak és megfelelő gazdasági 
tartalékaik vannak.

„Ezért káros szembeállítani a gazdasági 
növekedést az éghajlat-politikával, mert 
az előbbi teremti meg a gyors alkalmaz-
kodás képességét, azt az infrastruktúrát 
és azokat a technológiai feltételeket, ame-
lyek mozgásteret jelenthetnek az utóbbi 
számára. Ugyanez igaz az egészségügyi 
ellátórendszerre nézve” – emelte ki.

FÖDERALISTÁK ÉS SZUVERENISTÁK
Az eddigi teoretikus vitára, miszerint a 
globális válságokat világszinten vagy a 
nemzetállamok keretein belül hatéko-
nyabb-e kezelni, a koronavírus-járvány 
csattanós választ adott – mondta Maurer 
Szemere. Mint magyarázta, a föderalis-
ták szerint a globalizáció hatására világ-
méretűvé duzzadó problémák csak glo-
bális kontroll mellett oldhatók meg, ezért 
az irányítást a nemzetek kezéből kivéve 
új, szupranacionális szervezeteknek kell 
átadni, azaz a gazdaság és a társadalom 
globalizációjára intézményi globalizáci-
óval szükséges felelni.

Ezzel szemben a szuverenisták szerint 
a globalizáció negatív hatásainak az el-
lenpontját csak erős nemzetek jelenthe-
tik, amelyek vezetésének megfelelő társa-
dalmi felhatalmazása van, így ellenőriz-
hetők és – rossz teljesítményük esetén – 
demokratikus úton leválthatók.

A pandémia újra bebizonyította, hogy 
a szupranacionális szervezetek fontos és 
egzakt problémákra nem képesek gyors 
és hatékony választ adni, vagyis ha baj 
van, a nemzetek csak magukra számít-
hatnak. Emlékeztetett: az első hullám 
kezelésében Brüsszel szinte semmilyen 
segítséget sem nyújtott az EU tagjainak, 
így azok a kormányok, amelyek központi 
uniós iránymutatásra és támogatásra vár-
tak, napokat és emberéleteket veszítettek. 
A brüsszeli bürokrácia tehetetlensége saj-
nos napjainkban, a második hullám köze-
pén is megmutatkozik, legalábbis ami az 
oltóanyagok centrális beszerzését és elosz-
tását illeti – tette hozzá Maurer Szemere.

Hortay Olivér szerint ebből a megfon-
tolásból kell pragmatikusan viszonyulni 
Brüsszel nagyszabású klímavédelmi törek-
véseihez is, mert a központi célok elérésé-
ért a tagállamok vállalják a felelősséget, 
a teljesítést nagyrészt a saját forrásaikból 
kell majd fedezniük. A föderalizált dön-
téshozatal egyúttal le is szűkíti a megfe-
lelő válaszok megtalálásának esélyét, a jó 
gyakorlatok kialakításának a lehetőségét.
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