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Az energiapolitika mint versenyképességünk egyik tartópillére  

Budapest, 2010. március 29. – Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) célja 
Magyarország versenyképességének javítása: a tagjai, a magyarországi vállalkozások és a 
kormányzat támogatása abban, hogy a vállalatok, a hazai iparágak és az egész 
nemzetgazdaság versenyképesen, egyre több jövedelmet hazahozva vegyen részt a világpiaci 
versenyben. Ennek érdekében az AmCham eddig hét szakpolitikai állásfoglalást (angolul: 
Position Brief) adott ki; az idén az energiapolitika témáját emeltük ki. Úgy gondoljuk, hogy a 
mostani energiapazarló állapotból Magyarország csak nagy mennyiségű és ténylegesen high-
tech beruházással lábalhat ki. Az AmCham és tagvállalatai, Magyarország legnagyobb 
energiafogyasztó, termelő, és néhány jelentős energia-elosztó és kereskedő cége ennek 
érdekében javasol új párbeszédet a kormányzattal, a civil szervezetekkel és a többi 
vállalkozással. 

Az AmCham négy témában javasol együttműködést a kormányzati szervekkel, a többi 
kamarával és a vállalkozásokkal:  

• ténylegesen független közműszabályozás megteremtése, amelynek célja az árak rövid 
és hosszú távú növekedését korlátozó, költség-alapú, az energiaközművek működési és 
beruházási költségeit optimalizáló árhatóság megteremtése, lehetőség szerint a Magyar 
Közműtanács, vagy egy erősebb energiahivatal formájában; 

• az energiahatékonyság növelése az ipari, mezőgazdasági, lakossági és közszférában is, 
elsősorban a magánberuházások – többek között a lakosság saját energiaszámláját 
csökkentő beruházásai – előtt álló akadályok megszüntetésével és a kiszámítható 
beruházási környezettel; 

• a magyar gazdaság energiafüggőségét, a magyar gyáripar és a mezőgazdaság 
számára új termékértékesítési lehetőséget kínáló zöld energia elfogadása, hatásos 
beruházásösztönző rendszer és nem jobban célzott támogatások segítségével; 

• a ténylegesen energiahatékonyságot, költségeket és szennyezést csökkentő bányászati, 
energiatermelő, energiaszállító beruházások előtt álló adminisztratív, szabályozási és 
pénzügyi akadályok csökkentését, a mainál jóval kedvezőbb befektetési környezet 
megteremtését. 

Az energiapolitikának azért kell a nemzeti versenyképesség alappillérévé válnia, mert jelenleg 
az energia mind a háztartások, mind a termelő vállalkozások egyik legnagyobb anyagi 
tehertétele. A magyar gazdaság több és drágább energiát használ egy euró nemzeti jövedelem 
megtermeléséhez, mint európai versenytársai. A magyar energiarendszer jelenlegi állapota 
olyan drágán, kockázatosan és öregedő technológiával szolgálja ki Magyarországot, amin 
változtatni kell versenyképességünk visszanyeréséhez. A változtatásokhoz nagyon sok új 
beruházásra, befektetésre és jó energiapolitikára van szükség. Az AmCham abban szeretne 
partnere lenni a magyar kormányzatnak, önkormányzatoknak és a vállalkozói szférának, hogy 
ezek a beruházások minél hamarabb megvalósuljanak és megtérüljenek. 

 
További információért kérjük, látogasson el az AmCham honlapjára, vagy forduljon Antal Dánielhez, az 
AmCham Energetikai és Környezetvédelmi Bizottságának elnökéhez (Telefon: +36 1 225-1290, Fax: +36 
1 201-1330, Email: antal.daniel@visegradinvestments.com)  


