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BIONÓMIA

Önök nemcsak arra fordítanak gondot, hogy 
otthon jól működjön a rendszer, hanem arra 
is, hogy a megszerzett tudásukat, tapaszta-
latukat másokkal, így magyarországi válla-
latokkal is megosszák. Miért?
Igyekszünk jó értelemben vett előnyt ková-
csolni abból, hogy jelenleg Dánia az Északi 
Tanács elnöke. E minőségünkben különböző 
eseményeket, konferenciákat is szervezünk, 
amelyeken megosztjuk tapasztalatainkat 
a helyi vállalkozásokkal. Magyarországon is 
szerveztünk már ilyen eseményt, a legutób-
bit még a tavasszal, és olyan témát keres-
tünk, amely jellemzően északi, és inspiráló 
hatással lehet a magyarországi vállalkozá-
sokra, gazdálkodó szervezetekre. Végül a 
fenntartható fejlődés témakörére esett a 
választásunk. Ha fenntarthatóságról beszé-
lünk, a legtöbb európai embernek a környe-
zetvédelmi megoldások jutnak az eszébe. Az 
északi országokban azonban a fenntartha-
tóság ennél összetettebb: a fenntartható 
környezetvédelmi megoldások és a fenn-
tartható gazdasági fejlődés kombinációját 
értjük ezen.

Nem titok, hogy az északi országok fenn-
tartható gazdasági működése példaként 
szolgál a többi európai ország számára. Mi-
től működik ilyen jól ez a rendszer?
Nálunk a fenntarthatóság több különbö-
ző területen is kulcskérdés. A fenntartható 
szociális megoldások és jóléti rendszer, a 
fenntartható energiafelhasználás és környe-
zetvédelmi megoldások, a fenntartható gaz-
daság, a fenntartható egészségügy, oktatási 
rendszer és a fenntartható politikai rendszer 
együtt teszik fenntarthatóvá országainkat. 
A legfontosabb elveink, mint a demokrácia, 
az átláthatóság, a korrupció alacsony szin-
ten tartása és a nemi egyenlőség mind-mind 
hozzájárulnak a sikeres gazdasági modell 
működéséhez. Példaként kiemelem stabil, 
megbízható jóléti rendszerünket, amellyel az 

ENSZ emberi fejlettségi indexén a vezető or-
szágok között foglalunk helyet.

Mi az alapja mindennek? 
Egy fenntartható rendszer mindig követ-
kezetes. Ahhoz, hogy egy ilyen gazdasági 
rendszer hosszú távon fennmaradjon, elen-
gedhetetlen a bizalom, az átláthatóság, a 
kiszámíthatóság és az előreláthatóság. 

A stabil, jól működő munkaerőpiac az északi 
országok egyik ismertetőjegye. Mit csinál-
nak másképp, mint a többi európai ország?
A rendszer kulcsa az, hogy nem az állam 
irányítja a folyamatokat. A munkavállalók fi -
zetését és az egyéb munkahelyi kondíciókat 
kizárólag a munkaadók és a munkavállalók 
tárgyalásai alapján határozzák meg. Ez több 
száz éve így működik az északi államokban. 
De miért fenntarthatóbb az a megállapodás, 
amely a munkáltatók és a munkavállalók kö-
zött jön létre? Azért, mert nem az emberek 
feje fölött születik meg, hanem ők maguk 
vesznek részt a kialakításában. Ezért bár-

milyen megállapodás is születik, aziránt 
felelősséget éreznek, azt a sajátjukként 
kezelik. 

Nem arról van szó, hogy nincsenek viták a 
munkabért illetően, de a tárgyalások során 
végül mindig sikerül megállapodni. A pénz-
ügyi válság alatt a szakszervezetek kemé-
nyen küzdöttek a munkáltatókkal, azonban 
nem tettek le irracionális követeléseket a 
tárgyalóasztalra, mert ők is jól tudták, hogy 
az adott helyzetben még a 2-3 százalékos 
munkabéremelésre sincs lehetőség. Ez a 
felelős gondolkodás az, amitől jól működik a 
rendszer.

Dániában nincs túl nagy távolság a vállalat-
vezetők és a legalacsonyabb szinten dolgozó 
alkalmazottak között. Egyfajta alapszabály 
a felelősség delegálása a munkahelyeken. 
Az, hogy a felelősséget maximálisan átadjuk 
a felső szintekről az alsó szinteken dolgo-
zóknak, egyrészt sok terhet levesz a cégek 
vezetőiről, másrészt pedig motiválja az al-

Északon tudnak valamit

A FENNTARTHATÓSÁG EGY KOMPLEX RENDSZER

Hogyha a fenntarthatóságra pozitív példákat keresünk, előbb vagy utóbb biz-
tosan felmerülnek Svédország, Dánia vagy Norvégia jó gyakorlatai. Mi ezúttal 
Tom Nørringtól, a fenntarthatóságban élen járó Dánia magyarországi nagykö-
vetétől igyekeztünk választ kapni arra, hogy mitől sikeres az „északi modell”, 
mit értenek fenntarthatóságon Dániában, és mennyiben más az északi fenn-
tarthatósági gyakorlat a magyarországinál. 
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kalmazottakat. Ha megnézzük a termelő vál-
lalatokat, azt látjuk, hogy ez az egy vezetői 
döntés nagyban megnöveli a termelékenysé-
get és a hatékonyságot.

Úgy tudom, Dánia az egyik olyan ország, ahol 
legalacsonyabb a munkaórák száma, ennek 
ellenére villámgyorsan fejlődik a gazdasága. 
Valóban így van. Rájöttünk, hogy az egyének 
motivációja és elégedettsége nagyon fon-
tos a gazdasági növekedés szempontjából. 
Dániá ban 37 órát dolgozunk egy héten, és 
ebben benne van az ebédszünet. A nap végén 
pedig azt látjuk, hogy az egyik legmagasabb 
produktivitást értük el. Ez nem arról szól, hogy 
mennyi időt fektetünk a munkavégzésbe. 

Ha a munkavégzés és a szabadidő egyensúly-
ban van, ha folyamatos kihívásoknak nézünk 
elébe, ha megbízunk a munkáltatónkban, és 
tisztelni tudjuk, sokkal jobban teljesítünk.

Hova helyezné a környezetvédelmi megol-
dásokat ebben a komplex fenntarthatósági 
rendszerben?
A környezetvédelem kulcsfontosságú, tulaj-
donképpen ez az előfeltétele a fenntartható 
gazdasági működésnek, azonban nem lehet 
önmagában kezelni. Ugyanúgy küzdünk a 
környezetvédelemért, mint a fenntartható 
szociális rendszerekért, a jóléti rendszerünk 
fenntarthatóságáért. Komolyan vesszük, 
hogy Dánia lakóinak életszínvonalát hosszú 
távon a megfelelő szinten tartsuk, hiszen ők 
is hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez.
A világon bárhol élünk is, szükségünk van 
ételre, italra, vezetnünk kell az autónkat 
– azonban a kulturális különbségek miatt 
mégis máshogyan állunk ezekhez a kérdé-
sekhez. Nyilvánvaló, hogy a bolygónk egyen-
súlya rendkívül törékeny, és nem kérdés, 
hogy pénzügyileg is pengeélen táncolunk. 
Ez utóbbi tényből néhány ország azt a kö-
vetkeztetést vonja le, hogy most nincs idő a 
környezetvédelemre, hiszen a túlélés érde-
kében helyt kell állniuk a gazdasági verseny-
ben. Hogyan akarjuk megóvni a bolygónkat, 
ha még mindig a gazdasági növekedés a leg-
fontosabb cél?
Dániában az 1970-es években óriási prob-
lémát okozott az olajválság, gyakorlatilag 
nem tudtunk hozzáférni az ipari működés-
hez szükséges olajmennyiséghez. Ebben az 
időszakban valami megváltozott az emberek 
mentalitásában: ahhoz, hogy túléljünk, alter-

natív megoldásokat kellett találnunk. Ezek-
nek köszönhetően a válság utáni 30 évben 
összesen 70%-os gazdasági növekedést ér-
tünk el úgy, hogy az energiafelhasználásunk 
alig nőtt. 

Komolyan kell vennünk a környezeti krízist, 
és meg kell tennünk a megfelelő lépéseket. 
Ha megnézzük a legversenyképesebb orszá-
gok listáját, Dánia a maga mindössze 5,5 mil-
lió lakosával az élvonalban van. Magasak az 
adók, a világon itt a legdrágább az élelmiszer, 
mégis egyre több vezető vállalat telepszik le 
Dániában. Hogy miért éri meg nekik? Mert itt 
hozzáférnek a megújuló energiaforrásokhoz, 
a fejlett hulladékgazdálkodáshoz, és a ter-
meléssel járó hő- és energiatöbbletüket új 
energiaforrások előállítására tudják fordíta-
ni. Ez a jövő, ezt kell szem előtt tartanunk. 

A dán parlament Európában elsőként adaptálta az Európai Unió nem 
pénzügyi jelentéstételről és sokszínűségről szóló direktíváját. A kö-
telezettség szerint 2016-tól minden dán tőzsdei és állami nagyválla-
latnak (kb. 50 cég), 2018-tól – kiszélesítve az érintettek körét – már 
minden nagyvállalatnak (kb. 1050 cég) be kell számolnia fenntartha-
tósági teljesítményéről. Ezzel Dánia olyan ambiciózus célt tűzött ki, 
amely túlmutat az EU elvárásain.
A dán kormány szerint a nagyvállalatok számára nem lesz megter-
helő és bürokratikus a jogszabálynak való megfelelés. Az érintett 
cégek fi gyelmébe ajánlják a Global Reporting Initiative (röviden: GRI) 
útmutató használatát a beszámoló elkészítéséhez, amíg az Európai 
Bizottság szakértő testülete elkészíti az általános és iparági indiká-
torokról szóló tájékoztatót.
Bővebben: www.globalreporting.org 

Elsőként Dániában fogadták el 
a kötelező nem pénzügyi jelentéstételről szóló EU-s direktívát
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Szó sincs arról, hogy az 
északi emberek okosabbak 
vagy intelligensebbek len-
nének a dél-európaiaknál. 
A lényeg, hogy megfelelően 
motiváltak legyenek.

Ez bizonyítja, hogy a zöld 
gazdaságnak van értelme. 
Nem azért csináljuk, mert 
lelkes környezetvédők va-
gyunk és szeretjük a ter-
mészetet, hanem azért, 
mert gazdaságilag bizonyí-
tottan megéri.


