
A klímagazdaságtan színe és visszája (Kerekes Sándor) 
A klímaváltozás a közbeszéd részévé vált, látható jelei következtében a zöld pártok jelentősen 
megerősödtek Európában. A klímaváltozás tényét egyre kevesebben tagadják, de nagyon 
megoszlanak a vélemények arról, hogyan kellene kezelni a problémát, sőt sokak szerint 
értelmetlen bármely erőfeszítés, hiszen a következő ötven évre a jelen erőfeszítéseink alig 
lennének hatással. A közgazdaságtudomány, sőt gyakorlati szakemberek is vissza-vissza 
térnek a problémához, és új fejezetekkel gazdagítják a téma szakirodalmát. Az akadémiai 
világban az egyik visszatérő probléma a potyautasság feloldása, a másik a kívánatos mértékű 
társadalmi diszkontláb kérdése. A gazdasági szakemberek ennél már tovább jutottak. A Bank 
of England kormányzója Mark Carney azzal riogatja a gazdasági befektetőket, hogy 
vagyonuk jelentős része elértéktelenedik, mert a fosszilis energiahordozók nagy részét nem 
szabad elégetni, ha teljesíteni akarjuk a klímapolitikai célokat. (2015. szeptember 19. 
Financial Times Pilita Clark) 
Becslések szerint a légkör CO2 elnyelő képessége (kb 230 Gt szén) körülbelül ötvenede annak 
a szénmennyiségnek, ami kibányászható volna (12 000 Gt szén). (Ottmar Edenhofer, 2013) 
A befektetők azonal reagáltak, “Mr Carney jobb, ha megmarad a saját mandátumánál. A 
szénpolitika, a kormányzat és a törvényhozás dolga és nem a bank of England kormányzójáé. 
(2015. oktober 5. Financial Times Madison Marriage, Richar Slovin-Bradford) 
A klímaváltozás és az energiaprobléma végre elérte a gazdasági közgondolkodás 
ingerküszöbét. Miként a megújuló energia, a klímagazdaságtan is mainstreammé vált. A címet 
magyarázva, győzelemnek tekintem, hogy 2018-ban végre egy klímaközgazdász, William 
Nordhaus kapott Nobel díjat, de örömünk nem lehet felhőtlen. A Nordhaus féle DICE modell 
alapján végzett számítások azt bizonyítják, hogy ha nem teszünk semmit, a klímaváltozás 
ellen, akkor az emberiség jóléte kevésbé csökken, mintha megpróbáljuk elérni a párizsi célt, 
nevezetesen 1,5 Co alatt tartani a felmelegedést. A „magas” tudomány birkózik a feladattal, de 
vannak problémák, amelyek másfajta gondolkodásmódot igényelnének. Általános 
tapasztalatként azt mondhatjuk, hogy egy probléma minél jobban strukturált vagy 
strukturálható, annál kisebbek a véleményeltérések mind a tudományos megismerés, mind 
pedig az értékek alapján. A jól strukturált problémák esetén, a tudomány és a közvélemény is 
egyetértésre juthat, a probléma természetét és a megoldását illetően is. Ma már talán meg 
tudjuk mondani, hogy mi okozza a klímaváltozást, és azt is, hogy mekkora volna a légkörben 
a megengedhető széndioxid koncentráció sőt ismerjük azokat a technológiákat is, amelyekkel 
ezek a célok elérhetők volnának. 

 Ha közelebbről vizsgáljuk a kérdést, kiderül, hogy vannak, akik kétségbe vonják már a 
klímaváltozás tényét is, és vannak, akik a túlfogyasztásban látják a klímaváltozás gyökereit és 
esküsznek a fogyasztás radikális korlátozására, és vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy 
nem az emberi tevékenység okozza, és nem is tudunk vele mit kezdeni. A főáramú 
közgazdaságtan szerint nem érdemes a klímaváltozás csökkentését szolgáló projektekbe 
invesztálni, mert az invesztíció nem térül meg. A nulla százalék körüli társadalmi diszkontláb 
irracionális, aki ilyennel számol, az nem tekinthető közgazdásznak. És mi van akkor, ha mégis 
a klímakutatók valóságképe a helyes? Az orvosnak akkor is el kell végezni az életmentő 
műtétet, ha a sikernek: a páciens életben maradásának- az esélye három százalék! Mekkora 
valószínűségnél vállalkozik egy közgazdász valamilyen társadalmi probléma megoldására? 
Vonzó lehetne esetleg egy gazdasági szakembernek egy olyan jövőkép, amiben egyenként 
kicsit szegényebbek lennénk, de a század végére körülbelül kilenc milliárdan életben 
maradnának a Földön? 


