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Bevezetés 
 

 
 
Úgy tőnik, készek vagyunk elfogadni 
civilizációnk jelenlegi válságának csaknem 
valamennyi magyarázatát, egyetlen kivétellel: 
nevezetesen, hogy a világ jelenlegi állapota a 
mi valódi tévedésünk eredménye, 
s hogy leginkább dédelgetett eszményeink 
némelyikének követése nyilvánvalóan olyan 
következményekkel járt, amelyek végletesen 
különböznek várakozásainktól. 

(Friedrich A. Hayek)1 
 
 
A környezeti politika (ökopolitika) és az ökológiai közgazdaságtan egyre nagyobb 

népszerőségre tett szert mind a szakmai közvélemény, mind a szélesebb közönség 

körében. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van a modern kor 

környezethasználatának egyre számosabb és kritikusabb konfliktushelyzetével. 

Mindazok számára, akik aggódnak az ózonlyuk, a globális klímaváltozás, a savas 

esık, a biológiai sokféleség degradációja vagy az eldobható csomagolóanyagok 

mennyiség-növekedése miatt, csábító lehetıségként adódott a piacot középpontba 

helyezı gazdasági, illetve a liberális-demokratikus politikai intézmények 

rendszerszintő kritikája. 

 Az ökológiai közgazdaságtan mint önálló diszciplína létrejötte két amerikai 

egyetemi tanár munkásságának és egymásra találásának köszönhetı. A Vermonti 

Egyetemen ökológiát tanító Robert Costanza és a Marylandi Egyetem oktatója, a 

közgazdász végzettségő Herman Daly – más ökológusok és közgazdászok 

társaságában – 1988-ban alapították meg az Ökológiai Közgazdaságtan Nemzetközi 

Társaságát (International Society for Ecological Economics – ISEE), továbbá 1989-ben az 

Elsevier Kiadónál útjára indították az Ökológiai Közgazdaságtan (Ecological 

Economics) folyóiratot. Daly ekkor már majd két évtizede egyengette az új irányzat 

létrejöttének útját. ZSOLNAI [1987:14] szerint Daly 1968-ban megjelent „On 
                                                 
1 HAYEK, 1991:34. 
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Economics as a Life Science” címő cikke tekinthetı az ökológiai közgazdasági 

gondolkodás legelsı megnyilvánulásának. 

Daly tanítványa volt annak a Nicholas Georgescu-Roegen-nek, akinek 1971-

ben publikált írása az entrópia törvényének közgazdasági vetületérıl máig is az új 

tudományág egyik legfontosabb kiindulópontja.2 Az 1970-es évtized egyébként is 

termékenynek bizonyult egy „új közgazdaságtan” megalapozása szempontjából. 

Gondoljunk csak a Meadows-féle „Növekedés határai” tanulmányra (1972), az 

1973-ban megjelent E. F. Schumacher írásra, „A kicsi szép”-re, vagy az 1977-ben 

napvilágot látott Daly-féle átfogó koncepcióra, a „Steady-State Economics” c. 

munkára.3 

 Az ökológiai közgazdaságtan nem csupán a környezet és a gazdaság együttes 

jelenségeit vizsgáló tudomány, hanem részben – sok publikáció alapján ez 

egyértelmően érzékelhetı – markáns, társadalom-jobbító célokat érvényesíteni 

kívánó irányzat is. Számos képviselıje nem elégszik meg a külsı megfigyelı leíró, 

elemzı (a klasszikus tudós) szerepével, hanem hajlamos politikai programpontok 

megfogalmazására is. Costanza és szerzıtársai például az ökológiai közgazdaságtan 

víziójának alapvetı pontjaként adják meg, hogy fizikai korlátaink figyelembevétele 

mellett is lehetséges fenntartható élet bolygónkon, amely minden polgára (emberek 

és más fajok egyedei) számára is biztosíthat magas minıségő életet.4 Az ökológiai 

közgazdaságtan egyik alapítója, Herman Daly pedig – a teológus John Cobb-bal 

karöltve – komplett politikai programot is megfogalmazott „For the Common Good” c. 

könyvében. 

Ezen elméletek megjelenésükkor teljes elutasításra, értetlenségre találhattak, 

majd kisvártatva, a környezetszennyezés és a természeti erıforrások szakadatlan 

pusztításának egyre nyilvánvalóbb bizonyítékait látván, egyre inkább releváns, 

magyarázó erejő elgondolásokként kerültek elfogadásra. Ma a „fıáramú” 

környezetgazdaságtan tankönyvek is ökológiai közgazdaságtani megalapozással 

                                                 
2 Az Ecological Economics például teljes 22(3) [1997] számát Georgescu-Roegen elméletének, illetve 
annak vitájának szánta 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economics 
4 COSTANZA et al, 1997:79. Nem elírás: a szerzık szerint a bolygó polgárai közé a nem emberi 
fajok egyedei is beletartoznak („all its citizens (both humans and other species)”). 
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kezdıdnek.5 Egyes ökoelméleti tételekben gyökerezı elvek a politikai kánon 

részeivé váltak, például a fenntartható fejlıdés koncepciója páratlan politikai karriert 

futhatott be. Talán nem lenne haszontalan mindezen elméletek egységes, rendszeres 

áttekintése, annál is inkább, mert a fıáramú közgazdászok eddig inkább csak mint 

egy egzotikus furcsaságra tekintettek az ökológiai irányzatra. A hazai 

szakirodalomban Pete Péter könyvrecenzióján6 kívül semmilyen reflexióra nem 

került sor az ökológiai közgazdaságtan vonatkozásában. 

 Az ökológiai közgazdaságtan áttekintése és kritikája egyben lehetıséget ad 

arra is, hogy megvizsgáljuk azt az alapvetı kérdést: alkalmas-e egyáltalán a 

piacgazdaságú társadalom a természeti környezet védelmére. Vajon ahhoz, hogy az 

emberiség megóvja biológiai létezésének feltételeit (már ha azok veszélyben 

vannak), szükséges-e a piac korlátozása vagy felváltása? Mennyiben oka a modern 

gazdaság intézmény- és szabályrendszere a környezetszennyezésnek és a természeti 

erıforrások olykor mértéktelen kitermelésének? 

 Ezen kérdések vizsgálata már csak azért is aktuális, mert miközben nagy 

számban jelentek meg cikkek, esszék és könyvek a magántulajdonon, a versenyen és 

a szabad kereskedelmen alapuló piacgazdaság alkalmatlanságát bizonyítandó a 

természeti környezet megvédésében, addig jóval kevesebb írás született – a 

környezeti vonatkozásokkal kapcsolatban – a piac és a magántulajdon, illetve az 

ezeken nyugvó gazdasági-társadalmi berendezkedés védelmében. 

 Az ökológiai közgazdaságtan vizsgálatának másik aktualitását a hazai 

kontextus adja. Az ökológiai irányzat ugyanis rendkívül megtermékenyítıen hatott a 

magyar környezetgazdaságtani gondolkodásra. A nemzetközi ökológiai 

közgazdaságtani irányzat még csak nem is intézményesült, amikor 1985 nyarán, 

Szarvason, a szakkollégiumi mozgalom nyári táborában az egyik napot a 

környezetvédelemnek szentelve, a résztvevık Zsolnai Lászlótól már igényes 

összefoglalást kaphattak az ökológiai közgazdaságtan lényegi téziseirıl. A 

késıbbiekben is számos kiváló munka jelent meg magyarul, amely az ökológiai 

                                                 
5 A nemzetközi irodalomból lásd erre példaként: HANLEY et al, 2007; a hazai tankönyvek közül 
pedig SZLÁVIK, 2005 munkáját. 
6 PETE, 2005 
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irányzat szemléletmódját képviselte a hazai közönség felé.7 Az ökológiai 

gondolkodás mai is nagyon népszerő. Ennek egyik jeles példája, hogy a 

Politikatudományi Társaság 2005. évi Kolnai-díját Boda Zsolt kapta „Globális 

ökopolitika” c. könyvéért.8 

 Vizsgálatom menete a következı lesz. Elıször összefoglalom az ökológiai 

közgazdaságtan alaptételeit, bemutatom, miben tér el az ökológiai gazdaságtan a 

környezetgazdaságtantól, illetve hol és miként kritizálja a piacgazdaságot az 

ökológiai irányzat (1. fejezet). Ezután sorra veszem és megvizsgálom azokat az 

alapvetı téziseket, ahol az ökológiai irányzat a legélesebben világít rá a 

„hagyományos” közgazdaságtan problémáira, s kiemelem az entrópia-korlátot (2. 

fejezet), az egyenlı elosztás (úgyis mint a fenntartható fejlıdés szociális pillére) 

ideáját (3. fejezet) és a piaci szkepszist (4. fejezet). Mindhárom esetben 

megvizsgálom, az ökológiai közgazdászok alaposan igazolták-e téziseiket, s lehet-e 

valamit felhozni a klasszikus elméletek védelmében.  

 A 4. fejezet további új felismeréseket is tartalmaz. Miközben végiggondoltam 

az ökológiai közgazdaságtannak a piaci mechanizmusokra adott bírálatát, meg 

kellett vizsgálnom a tulajdon, a tulajdonosi jogok szerepére vonatkozó elméleteket 

is. Ezen közben figyeltem föl arra, hogy egyrészt Coase nevezetes 1960-as írását 

részben félreinterpretálják, illetve csak részlegesen veszik figyelembe (azaz, hogy a 

„The Problem of Social Cost” c. cikknek9 a környezetgazdászok számára talán nem csak 

az a legjelentıségteljesebb mondanivalója, amit ma Coase-tételként ismerünk); 

másrészt Coase elméletét részben továbbfejlesztették, részben alternatívákat 

állítottak mellé, mely elméletek teljesen ismeretlenek a magyar 

környezetgazdaságtani irodalomban; harmadrészt ezen tulajdonjogi elméletek 

alapján számos fontos, új következtetést vonhatunk le (például felvetıdik, általános 

érvényő-e a „szennyezı fizet” elv). 

Mivel az ökológiai közgazdaságtan erısen multi- illetve transzdiszciplináris 

jellegő, így kritikai elemzése is óhatatlanul több tudományág ismereteinek 

                                                 
7 Lásd például: ZSOLNAI, 1987; ZSOLNAI, 1989; KISS, 1994; ZSOLNAI, 2001; BODA, 2004. 
8 Erre a mőre – BODA, 2004 – a továbbiakban még hivatkozunk. 
9 COASE, 1960. 
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alkalmazását igényli. Ezért érvelésemben fel fogom használni a közgazdaságtan, a 

fizika, valamint a politikai filozófia egyes tételeit is.  

A választott vizsgálati módszer döntıen a meta-elemzés lesz, azaz az 

irodalomban közölt kutatási, elemzési eredmények egymással való szembesítése, 

vizsgálata. A 3. és 4. fejezetben ezt részben kiegészítik, részben felváltják statisztikai 

módszerek (korreláció-számítás, többváltozós lineáris regresszió) is. A 4. fejezetben 

számos esetben hivatkozom majd korábbi kutatási eredményeimre. Ezek metodikája 

a költség-haszon elemzés volt. Terjedelmi okok miatt e dolgozatba csak az 

eredmények kerültek be, az eredményekhez vezetı számítási lépéseket a 

forrásokban lehet nyomon követni. 

 Jelen munkának két kivétellel nincsenek közvetlen elızményei. Az 1. és a 2. 

fejezet egyes részei némileg eltérı formában, folyóirat-cikké szervezve megjelentek a 

Közgazdasági Szemle 2008. novemberi számában.10 A 3. fejezet pedig a 

Kommentár 2006/6. számában megjelent cikkem (A fenntartható fejlıdés rejtélyes 

fogalmáról)11 jelentısen átdolgozott és kibıvített változata. Jelen tézisek továbbá nagy 

mértékben azokra a gyakorlati elemzésekre és kutatásokra támaszkodnak (közvetett 

elızmények), melyek, elsısorban a környezetvédelmi kormányzat felkérésére, 

különbözı környezeti szabályozó eszközök bevezetés elıtti vizsgálatára irányultak. 

A 4. fejezetben számos olyan ismeretre támaszkodtam, melyeket 1998 óta a bıs-

nagymarosi vízlépcsırendszer tervével kapcsolatos magyar-szlovák vita ügyének 

szolgálatában szereztem.12  

                                                 
10 BARTUS, 2008a. 
11 BARTUS, 2006c. 
12 Az értekezéshez kapcsolódó saját publikációimat rendszeresen az 5. fejezetben közlöm. 
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1. Az ökológiai közgazdaságtan alaptételei 
 
 
 

Az Ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva… 
(Esterházy Péter)13 

 
 

A mai modern ember az ökológiai válság ölében ücsörög. Túlnépesedik, 

mértéktelenül fogyaszt, DDT-vel irtja ki az erdık énekesmadarait, kilyukasztja a 

sztratoszférikus ózonréteget, felmelegíti a Föld klímáját, pusztító tengervízszint-

emelkedést, hurrikánokat, aszályt, éhínségeket idéz elı, kizsigereli a termıföldeket, 

tarra vágja az erdıket, csatornázza a folyókat, s lelkesen mérgezi magát a 

legkülönfélébb vegyi anyagokkal, legyenek azok a levegıben, a vizekben vagy akár 

az élelmiszerekben. Az elmúlt fél évszázad ezért – részben – a környezeti válságot 

elhárítani képes programok, politikák és tudományos elméletek kidolgozásának 

korszaka is volt. A sürgetı problémák nyomán a gazdaságtudományok képviselıi 

is igyekeztek elméleteik részeivé tenni a környezeti jelenségek értelmezését. 

 
 

1.1. Az ökológiai közgazdaságtan létrejöttének elızményei – 
 a klasszikus környezetgazdaságtani álláspont 

 
 

A környezetgazdaságtani (environmental economics) gondolkodás fejlıdése 

egyértelmően a XX. század második felétıl megerısödı környezeti válság érzet 

következménye.14 A szaporodó környezeti problémákkal való szembenézés, a 

problémák kezeléséhez való tudományos hozzájárulás igénye specializálta a 

közgazdászok egy részét, akik kezdtek kizárólag csak a gazdaság-környezet 

kapcsolat közgazdasági vizsgálatára koncentrálni. 

                                                 
13 Hahn-Hahn grófnı pillantása. Budapest: Magvetı, 1991:36. 
14 Hangsúlyozni kell, az a tény, hogy a környezettel való konfliktusok a XX. században 
tudatosodtak mint az emberiség általános problémája, nem jelenti egyben azt is, hogy ilyen 
konfliktusok korábban ne lettek volna megfigyelhetık. Azaz nincs arról szó, hogy a korábbi 
századokban az ember és környezete háborítatlan harmóniában élt együtt, mely „aranykort” az 
iparosítás, a piacgazdaság törte volna meg. 
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 Mindeközben jeles közgazdász elıdök munkáira támaszkodhattak. 

Elsısorban Arthur Cecil Pigou-éra, aki a Cambridge-i Egyetem professzoraként a 

jóléti közgazdaságtan téziseinek kidolgozása közben megalapozta a 

környezetgazdaságtant is (1920). Pigou elıször is a környezetszennyezı 

jelenségeket összekapcsolta az Alfred Marshall által leírt külsı gazdasági hatás 

(externália) fogalmával. Másfelıl kimondta, hogy az externáliákból fakadó 

társadalmi jóléti veszteség megelızhetı állami beavatkozással, megfelelı nagyságú 

adó kivetésével. 

A környezetgazdászok munkásságának fontos eredménye volt, hogy 

azonosították azokat a gazdaságpolitikai téziseket, közgazdasági jelenségeket, a 

piacgazdaság azon mechanizmusait, amik valamilyen módon hozzájárulnak a 

környezeti javak nem optimális használatához. Ezek a felismert jelenségek, 

anomáliák a következık: 

(1) Externáliák – A környezetszennyezı anyagok környezeti elemekbe 

juttatása közgazdasági szempontból külsı gazdasági hatásnak minısül, mert ezek 

a szennyezések úgy hatnak egyes gazdasági szereplık jólétére, hogy azok 

értékváltozását senkinek sem kell megfizetnie, kompenzálnia. Ennek 

következménye az lesz, hogy azon jószág elıállításához, amellyel külsı gazdasági 

hatások megjelenése jár együtt, a piac nem Pareto-optimális nagyságban allokál 

termelési tényezıket, erıforrásokat. Így elvétjük azt a gazdasági alapcélt, hogy a 

társadalmi jólét maximalizálása érdekében hatékonyan osszuk el a szőkösen 

rendelkezésre álló erıforrásainkat. 

(2) Közjavak – Egyes természeti erıforrások konkrét tulajdonos 

nélkülisége, vagy egyáltalán az a helyzet, hogy fizikailag képtelenség az adott 

környezeti elemet tulajdonoshoz rendelni, ahhoz vezet, hogy a szóban forgó 

erıforrás használói a használat alternatív költségét15 nem lesznek kénytelenek 

megfizetni, így az erıforrást túlhasználják. 

                                                 
15 Az angol nyelven opportunity cost fogalommal megnevezett költségtípus magyar elnevezésére 
rengeteg alternatíva áll rendelkezésünkre, ízelítıül néhány: alternatív költség, gazdasági költség, 
haszonáldozat költség, haszonlehetıség költség, lehetıség költség, lehetıség-mulasztási költség. 
Én, önkényesen, az elsı lehetıséget választottam. 
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(3) Diszkontálás – Ugyanannak a dolognak az élvezete értékesebb, ha nem 

a távoli jövıben, hanem már most rendelkezésünkre áll. A gazdasági döntésekben 

tehát figyelemmel kell lennünk, hogy adott költség vagy haszon mikor jelentkezik 

az idıben. A jövıbeli értékek leszámítolása azonban hátrányos a természeti javak 

szempontjából, mert pozitív diszkontráta esetében a beruházásból fakadó 

természeti tıke feláldozás majd mindig „megtérülhet”. 

(4) A szőkösségbıl fakadó választási kényszer – A termelési lehetıségek 

szőkösségébe ütközı ember mindig választani kénytelen, mit termeljen, s minek 

az elıállításáról mondjon le adott idıpillanatban. Ezen választási szituációkban 

gyakran értékesebbnek tőnik az azonnali fogyasztás, mint a fogyasztásról való 

lemondás a természeti erıforrások pótlása, „karbantartása” végett. Gyakorlati 

tapasztalat, hogy a költségvetési zavarba kerülı vállalat vagy állam a 

környezetvédelmi kiadásait az elsık között fogja visszafogni ilyen helyzetben. 

(5) A mérés problémája – A modern kor a gazdasági aktivitás mérésére 

kitalált bruttó nemzeti/hazai termék (GNP/GDP) mutatót mint általános jóléti 

értékmérıt kezdte használni. Ezen célra ez az eszköz azonban alkalmatlan, mert 

számos, a jólétbe beleértendı dolgot nem mér vagy éppen ellenkezı elıjellel mér. 

A természeti erıforrások kifosztása például növelheti a GNP/GDP nagyságát, 

miközben az emberek jóléte éppen hogy csökkenhet ezáltal. 

(6) Mértéktelenül növekvı fogyasztás – A jóléti, fogyasztói társadalmakban 

az egyén boldogságát keresheti a folyamatos anyagi gazdagodásban, az ıt 

körülvevı termékek és szolgáltatások állandó bıvítésében, cseréjében. A 

növekedési vágy alapvetı jellemzıje a társadalmaknak, a gazdaságpolitikákban 

pedig robosztus konszenzus övezi a növekedés szükségességét. Csakhogy, ha a 

gazdasági növekedés forrása az anyaghasználat bıvülése, ez maga után vonja a 

melléktermékek (szennyezések) és hulladékok mennyiségének növekedését, 

felmerül az a kérdés, hogy nem érjük-e el hamarosan (vagy nem értük-e el már 

egyáltalán) a természet szennyezés-befogadó kapacitásának határait? 

A „mainstream” környezetgazdaságtan megpróbált gyakorlatias válaszokat 

adni a feltárt problémákra: 
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(ad 1) A külsı gazdasági hatásokból eredı hatékonyság-vesztés kivédhetı 

vagy mérsékelhetı megfelelı mértékő, a szennyezésre (vagy a szennyezést 

„okozó” termékre) kivetett adóval (Pigou tétele), vagy közvetlen technológiai vagy 

eljárási elıírásokkal az állam megszabhatja a külsı hatás maximális, még eltőrhetı 

nagyságát (határértékek, anyagra és technológiára vonatkozó elıírások). Ehhez 

nincs másra szükség, mint kiszámolni az externáliák nagyságát, s megállapítani az 

externáliát elıidézı tevékenység nettó határhasznát vagy a szennyezés 

elhárításának határköltségét, majd ezek alapján a megfelelı adót kivetni, vagy a 

szükséges technikai elıírást kihirdetni és érvényesíteni.16 

(ad 2) A tulajdonjogok vagy a használati jogok egyértelmő definiálása révén 

konkrét tulajdonost, felügyelıt rendelhetünk a természeti erıforráshoz, aki 

kikényszerítheti a természeti erıforrás használatához kapcsolódó alternatív 

költségek megfizettetését, így az adott természeti erıforrás optimális használatát. 

(ad 3) Bevezetésre került a társadalmi diszkontráta, amely a gazdasági 

elemzésekben szokásosnál kisebb mértékő kamatláb alkalmazásával igyekszik a 

természeti erıforrások hosszú távú használatához kötıdı értékeket figyelembe 

venni. 

(ad 4) Megalkottuk a fenntarthatósági kritériumot, amely a termelési 

lehetıségek határa hosszú távú stabilitásának (zsugorodása tilalmának) 

követelményét fogalmazza meg, illetve, szigorúbb értelmezésben, a természeti 

tıke nagysága csökkenésének tilalmát állítja korlátként az alternatívák között 

mérlegelı ember számára. 

(ad 5) Alternatív indexek kerülnek kiszámításra, melyek a GDP mutatótól 

függetlenül csak a természeti erıforrások mennyiségét, állapotát mérik, vagy olyan 

komplex mércék, melyek a gazdasági aktivitás mellett a tevékenységek közjó vagy 

közrossz voltát is értékelik. 

(ad 6) Egyre szélesebb területre terjed ki a tevékenységek környezeti 

hatásait elızetesen megvizsgáló, értékelı módszerek (SKV, KHV)17 kötelezı 

                                                 
16 Tulajdonképpen ezen intézkedések, beavatkozások és szabályozások adják ma a 
környezetpolitika és az ezt megalapozó környezetgazdaságtan gerincét, lásd errıl például: 
STAVINS, 2004. 
17 SKV = Stratégiai Környezeti Vizsgálat; KHV = Környezeti Hatásvizsgálat 
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alkalmazási köre. Európában egyre szigorúbb elıírások védik a természetvédelmi 

területeket, illetve a fajok élıhelyeit, egyes környezeti elemek minıségét. Az 

anyaghasználat bıvülése elé tehát környezeti korlátokat állítunk, s a növekedés 

csak ezek tiszteletben tartása mellett lehetséges, amely kritérium technológiai 

innovációt ösztönöz. 

Ezen intézkedések gyakran korlátozott eredményre vezettek, még 

gyakrabban az államok nem éltek azokkal a lehetıségekkel, amik elvileg adottak 

voltak a vizsgált környezeti probléma kezelésére. A mai modern társadalmakra 

általában jellemzı, hogy a környezeti használatokkal kapcsolatos szabályozás 

terjedelme messze elmarad a környezetgazdaságtanban ismert lehetségestıl 

(miközben számos példát láthatunk a felesleges, értelmetlen, nem hatékony állami 

beavatkozásokra is). 

Nem meglepı tehát, hogy akadtak, akik úgy gondolták, a mai társadalmak 

képtelenek a fennálló intézményi keretek között megbirkózni a környezeti 

problémákkal, továbbá, hogy a környezetgazdaságtan által szolgáltatott fogalmi és 

elemzési keret nem teszi lehetıvé a természet hatékony megóvását. 

 
 
 

1.2. Az ökológiai közgazdaságtan alapvetı tézisei18 
 
 

Az ökológiai közgazdaságtan (ecological economics) deklarált célja egy egységes 

elmélet megalkotása, amelynek keretében összefüggésükben leírhatók és 

megmagyarázhatók a gazdaság jelenségei, tekintettel a környezettel kapcsolatos 

valamennyi kölcsönhatásukra.19 Az ökológiai közgazdaságtan tehát a 

„hagyományos” közgazdaságtan, a környezetgazdaságtan, a természeti erıforrások 

gazdaságtana és az ökológia rendszerszerő egyesítését kívánja elérni (lásd 1.1. 

ábra). 

                                                 
18 Ezen fejezet alapvetıen a következı forrásokra támaszkodik: COMMON and STAGL, 2005; 
COSTANZA, 1989; 1991; 1997; COSTANZA et al, 1991; 1997; DALY, 1990; 1991; DALY and 
COBB, 1994; FABER et al, 1996; ZSOLNAI, 2001. 
19 COSTANZA, 1989. 
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A gazdasági rendszeren belül maradó kezdı- és végpontú eseményekkel a 

közgazdaságtan foglalkozik, míg az ökológia vizsgálati terepe a természeti 

környezet határain belül maradó kapcsolatok vizsgálata. A két rendszer 

kölcsönhatásait eddig a környezetgazdaságtan (a gazdaságból a környezet felé 

menı zavarások: szennyezések, hulladékok) és az erıforrásgazdaságtan (a 

megújuló és nem-megújuló erıforrások kitermelésével kapcsolatos kérdések) 

vizsgálta. Az ökológiai közgazdaságtan szerint szükséges e négy, eddig egymástól 

elszigetelt vizsgálati módszer és elmélet egyesítése, hogy a gazdaság és környezete 

kérdéseit egységben tudjuk szemlélni.  

 
 

a kölcsönhatást „fogadó” rendszer  
gazdaság környezet 

 
 
gazdaság 

 
„hagyományos” 
közgazdaságtan 

környezetgazdaságtan 
(vagy: szennyezések 
gazdaságtana) és 

környezeti hatásvizsgálat 

 
 
a 

kölcsön-
hatást 
„indító” 
rendszer 

 
 
környezet 

 
erıforrásgazdaságtan és 
környezeti hatásvizsgálat 

 
„hagyományos” 

ökológia 

1.1. ábra: Az ökológiai közgazdaságtan által egyesítendı tudományágak 
Forrás: COSTANZA, DALY, BARTHOLOMEW, 1991. 

 
 

Még tovább halad a résztudományok egyesítési szándékában FABER, 

MANSTETTEN és PROOPS [1996:1-3]. Szerintük nemcsak a közgazdaságtant és az 

ökológiát kell integrálni, hanem az ökológiai közgazdaságtan fogalmába bele kell 

tartozzanak a többi természettudományok, sıt a mérnöki tudományok is, mivel ezek 

is vizsgálnak a környezettel kapcsolatos jelenségeket (például a szennyezıanyagok 

terjedését vagy éppen a szennyezıanyag-kibocsátást mérséklı technológiákat). 

 Az ökológiai közgazdaságtan egyértelmően hangsúlyozza, hogy a gazdaság 

csak részrendszere a természeti rendszernek, azaz a gazdaság nem vonhatja ki magát 

a természettudományos igazságok és korlátok alól. Így például nem lehetséges 

állandó és vég nélküli gazdasági növekedés egy véges anyagi rendszerben. 
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Az elméletek egyesítésének célja a világ jobb megértésén túl, hogy megfelelı 

alapot adjon az emberi jólét olyan kiteljesítéséhez, amely a gazdasági fejlıdés mellett 

a természeti környezet megóvását és a szociális-gazdasági egyenlıséget is biztosítja a 

fenntartható fejlıdés koncepciójának alkalmazásával. 

 

1.1. táblázat: A környezetgazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan néhány jellemzı 
különbözısége20  

 
 

környezetgazdaságtan ökológiai közgazdaságtan 

mint tudományág a közgazdaságtani paradigma része, a 
közgazdaságtani módszerek és tételek 
kiterjesztése a gazdaság-környezet 
kapcsolatra is 

a hagyományos közgazdaságtani 
paradigma részbeni elvetése, az ökológia 
és a közgazdaságtan egyesítésének 
szándéka 

módszer metodológiai individualizmus, analitikus 
megközelítés (marginális elemzés, 
egyensúlyi modellek) 

metodológiai pluralizmus, holisztikus 
szemlélet, transzdiszciplináris, 
horizontális megközelítés 

természeti 
erıforrások kezelése 

az erıforrások megóvása az egyének 
jólétének javításához, szintentartásához 
szükséges 

az erıforrások önmagukban értékesek, 
más fajoknak ugyanolyan joguk van a 
túléléshez, mint az embernek 

értékelés az egyének preferenciáin alapul, 
antropocentrikus, instrumentális 

az ökoszisztéma egyedeinek és 
elemeinek belsı értékét (intrinsic values) 
próbálja megközelíteni 

szőkösség Ricardo-i relatív szükösség  Malthus-i abszolút szőkösség 

a természeti tıke 
fenntartása 

„enyhe” fenntarthatóság: 
a természeti és az emberi tıke általában 
helyettesíthetı 

„szigorú” fenntarthatóság: 
a természeti tıke állománya nem 
csökkenhet 

a gazdaság 
biogeokémiai 
korlátai 

marginális szerepe van központi vizsgálati és 
elméleti szerepe van 

technológiai fejlıdés innovációs optimizmus: 
a mőszaki fejlıdés elısegíti a környezeti 
problémák megoldását 

technológiai szkepticizmus: 
az új technológiák új környezeti 
problémákat okoznak 

jólét és egyenlıség politikai filozófiai semlegesség, nem foglal 
állást a jövedelmi egyenlıség kérdésében 

elkötelezettség az egalitárius nézetek 
mellett, az erıforrásokhoz való egyenlı 
hozzájutás alapkérdés 
a méret és a hatékonyság mellett 

 

                                                 
20 A táblázat az ezen fejezethez felhasznált irodalmakon, de különösen VENKATACHALAM [2007] 
munkáján alapul. 
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Az ökológiai közgazdaságtan hangsúlyozza, hogy a jelenlegi gazdasági 

rendszer képtelen különbséget tenni a méretbeli változás, a növekedés, és a minıségi 

javulás, a fejlıdés között, továbbá két fundamentális kérdést képtelen megfelelıen 

kezelni: az elosztást (az egyenlıséget) és a gazdaság egésze optimális méretének 

meghatározását. 

Az ökológiai közgazdaságtan a fenntarthatóság szigorú értelmezése mellett 

foglal állást, kiemelve, hogy a természeti tıkejavak tudás- vagy technológiai 

tıkével való helyettesítése leértékeli a természeti javakat. Úgy látja, hogy a humán 

tıke megfelelı fenntartásának elıfeltétele a természeti tıke megırzése, hiszen az 

ember nem nélkülözheti biológiai környezetét. Ezért kiemelt cél a biodiverzitás 

fenntartása. S ezért jelentıs kutatási terület a környezet által nyújtott 

„szolgáltatások” gazdasági értékének meghatározása. 

Az ökológiai közgazdaságtani szemlélet elterjedésének egyik lényeges 

jelensége, hogy a környezeti problémák deperszonalizálódtak. Míg a klasszikus 

környezetgazdasági analízisekben mindig is jelen voltak olyan személyek, akiket 

valamilyen kár ért, a modern elemzésekben már sok esetben szó sincs 

személyekrıl, hanem általában a környezetnek, a természetnek okozott kárról.21 

Felmerül a kérdés, mi is tulajdonképpen a „környezetszennyezés”? Egy adott 

anyag mennyiségének növekedése a környezeti elemekben, amelynek ökológiai 

következményei vannak, vagy az emberek egymás közötti kölcsönhatásainak 

egyfajta speciális anomáliái, konfliktusai? Másképpen fogalmazva: lehet-e 

környezetszennyezı Robinson Crusoe (még Péntek felbukkanása elıtt)?22 Az 

ökológiai közgazdaságtan válasza határozott igen. 

A továbbiakban kiemelek három lényeges tézist az ökológiai 

közgazdaságtan alapvetései közül. E három tézis egy-egy reprezentánsa lesz az 

ökológiai közgazdaságtan logikája szerinti három elemzési szintnek, melyek a 

következık: 

                                                 
21 Lásd errıl például: CORDATO, 2004:7. 
22 Uo. 8. 
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(a1) Az elsı lépésben a feladat a gazdaság optimális méretének 

meghatározása. A méret kérdésében kitüntetett szerepe van az ökológiai, 

természettudományos tényezıknek. 

(a2) A második lépésben már adottnak veszik az optimális méretet, melyen 

belül el kell dönteni az igazságos elosztás kérdését. A javak – de különösen a 

természeti erıforrások – egyének és nemzetek, valamint ezek egymást követı 

generációi közötti elosztásában az egyenlı hozzáférés biztosításának kívánalma 

lesz a vezérlı elv. 

(a3) A harmadik lépésben a már megállapított optimális méret és elosztás 

keretei között kell hatékony allokációt megvalósítani, mely a piac vagy más 

allokációs rendszer feladata lehet. 

 

 
 

1.2. ábra: A gazdaságszervezés szintjei az ökológiai közgazdaságtan szerint és jelen 
dolgozat vizsgálatának tárgyai 

 

 

Dolgozatomban a következı vizsgálandó tételek fogják képviselni az 

ökológiai közgazdaságtan gazdaságszervezési modelljének szintjeit: 

A gazdaság- 
szervezés 
szintjei az 
ökológiai 
közgazdaságtan 
szerint 

E dolgozatban 
vizsgált 
reprezentáns 

Az adott 
szervezési 
szinten 
érvényesítendı 
elv 

MÉRET ELOSZTÁS ALLOKÁCIÓ 

Ökológiai 
korlátok 
érvényesítése 

Egyenlı 
hozzáférés az 
erıforrásokhoz 

 
Hatékonyság 

Entrópia  
mint szőkös 
tényezı  
(2. fejezet) 

Fenntartható 
fejlıdés harmadik 
(szociális) pillére 
(3. fejezet) 

 
Piaci szkepszis 
(4. fejezet) 
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(b1) Az entrópia szőkösségére vonatkozó elv reprezentálja az ökológiai, 

természettudományos korlátokat. 

(b2) A fenntartható fejlıdés elve (különösen annak szociális igazságosságra 

vonatkozó harmadik pillére) reprezentálja az elosztás kérdéskörét. 

(b3) A piaci mechanizmusokkal kapcsolatos ökológiai közgazdaságtani 

kritikák reprezentálják az allokációs problémákat. 

Az ökológiai közgazdaságtan tehát kritizálja a „neoklasszikus” 

közgazdaságtant, mert a gazdasági szempontból lényeges három alapvetı 

kérdéskört – allokáció, elosztás, méret – nem kezeli egyenlı súllyal. Costanza és 

szerzıtársai szerint23 ezen három alapkérdés azonos figyelmet érdemel, miközben 

a „neoklasszikus” elmélet az allokációra koncentrál, még valamennyire figyelembe 

veszi az elosztást, de teljesen elhanyagolja a méret kérdését. Az ökológiai 

közgazdaságtan az allokáció során a hatékonyságot, az elosztás során az 

egyenlıséget24, a méret tekintetében pedig a természeti tıke hosszútávú 

fenntartását (szigorú fenntarthatóság) nevezi meg irányadó értéknek. 

 

 

1.2.1. Természettudományos megalapozás, az entrópia kitüntetett 
szerepe 

 
 

Az ökológiai közgazdaságtan lényeges tétele, hogy mivel a Föld termodinamikai 

értelemben zárt rendszer, így az „alacsony” entrópia szőkös jószág, azzal 

gazdálkodni kellene. 

Az ökológiai közgazdászok szerint a gazdaság és annak környezete 

egységes rendszert alkot, amely ráadásul nem írható le részeinek algebrai 

összegeként. A Föld több mint a gazdaság + élı rendszerek összeadás eredménye. 

Az ember alkotta gazdasági rendszer csak részhalmaza a földi biogeokémiai 

                                                 
23 COSTANZA et al, 1997:80. 
24 Az ökopolitika és az ökológiai közgazdaságtani irodalom általában keveri az egyenlıség – 
igazságosság – méltányosság fogalmakat, gyakran szinonímaként használja ıket, miközben éles és 
szigorú határvonal húzódik e fogalmak jelentése, tartalma között. A 3.2.4 fejezetben megkísérlem 
tisztázni e fogalmak használatát. 
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rendszernek, nem növekedhet túl annak határain.25 A gazdasági rendszert tehát 

szembesíteni kell fizikai alapjaival, az anyagi, természetes világ valóságával. 

 Ezért kutatásaik fontos kérdése, hogy mik a természettudományos, fizikai 

korlátai a gazdaság mőködésének, növekedésének. A helyes gazdálkodás 

megállapításának elsı lépéseként tehát meg kell határozni a gazdaság ökológiai 

korlátait, s olyan politikai intézményeket és szabályokat kell létrehozni a gazdaság 

anyagfelhasználásának kordában tartására, amelyek garantálják ezen ökológiai 

korlátok sértetlenségét.  

 Az emberi tevékenységek kiterjedt, a Föld ökoszisztémáját alaposan 

elfoglaló módjára legbeszédesebben az az adat mutat rá, mely szerint az emberiség 

használja fel a szárazföldeken zöld növényekben fotoszintézissel létrehozott 

úgynevezett nettó primer biomassza 40%-át.26 

A fenntarthatóság fogalmának meghatározásakor az ökológiai irányzat a 

releváns természettudományos tényekbıl indul ki. Figyelembe veszi az 

ökoszisztémák eltartóképességét, szennyezıanyag feldolgozó kapacitását. Arra is 

felhívja a figyelmet, hogy az ökoszisztémák mőködésének leírásában nagy a 

bizonytalanság. A fenntartható hozam (maximum sustainable yield) elméletnek éppen 

ezért korlátai vannak, mert sokszor nem becsülhetı meg pontosan, hogy miként 

alakul a jövıben az adott populáció megújulása.27 

Az ökológiai közgazdaságtan a gazdaság aktivitása környezeti hatásainak 

egyik mércéjéül az entrópia mennyiség-változását választotta. Megállapította, hogy 

a gazdaság rendkívül gyors mértékben növeli a Föld entrópiáját, s a jelen 

generációk, kimerítve az alacsony entrópiájú lehetıségeket, ilyen módon is 

hátrányos helyzetbe hozzák az utánunk következı nemzedékeket. 

 Az ökológiai közgazdaságtan szerint a termodinamika második törvénye 

korlátozza a fogyasztást és a termelést, nemcsak a folyamatos gazdasági növekedés 

lehetetlen, hanem az állandósult állapotú gazdaság is illúzió. A gazdasági 

tevékenységek entrópia-változása tulajdonképpen a fenntarthatóság mércéje. A 

                                                 
25 COSTANZA et al, 1997:56-63, 79 
26 VITOUSEK et al, 1986. 
27 COSTANZA et al, 1997:96-99. 
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piacgazdaság korlátozottságára utal, hogy ezen termodinamikai törvényszerőségek 

nem tükrözıdnek a piaci árakban.28 

 Herman DALY [1986:320]ezen problémát így foglalta össze: 

„… a fenntarthatóság, akár az igazságosság, olyan érték, amely nem 

valósítható meg tisztán individualista piaci tevékenységek révén. Ezek 

az értékek, melyekre tehát az individualista piac vak, csak úgy 

tükrözıdhetnek a piaci árakban, ha a piac a közösség által konstruált 

makró szintő, az elıbbi értékek megvédésére tervezett korlátok között 

mőködik.”  

DALY29 tripla kritériuma a fenntarthatóságra – illetve annak ökológiai 

összetevıjére – a következı: 

(1) A megújuló erıforrások esetében a kitermelt mennyiség nem haladhatja 

meg az adott erıforrás állományának természetes növekményét. 

(2) A termelt hulladékok, szennyezıanyagok mennyisége nem lépheti túl a 

környezet szennyezés-befogadó kapacitását. 

(3) A nem megújuló erıforrások csak olyan mértékben meríthetık ki, amilyen 

arányban megújuló forrásokkal helyettesíthetık. 

 

1.2.2. A fenntartható fejlıdés ideája – a társadalmi pillér 

 
 

A gazdaságszervezés második lépésében az igazságos elosztását kell megvalósítani a 

korlátos erıforrásoknak, felhasználva a tulajdonjogok és a társadalmi újraelosztás 

rendszerét. Az ökológiai irányzat ezért kiemelten kezeli az egyének, a nemzetek és 

a generációk közötti egyenlıség kérdését. 

Az ökológiai közgazdaságtan elkötelezett a jövı nemzedékek jogai és a 

társadalmi egyenlıség iránt. Ezen elkötelezettségét a fenntartható fejlıdés 

ideájában foglalja össze.30 Az egyenlıségen elsısorban a természeti 

                                                 
28 FABER et al, 1996:125. 
29 DALY, 1990. 
30 Az ökológiai irányzat képviselıi nem egységesek a fenntartható fejlıdés fogalmának 
megítélésében. (Lásd késıbb a szövegben.) 



  22 

erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférést érti mind egyéni, mind a nemzetek 

közötti, mind a generációk közötti szinten. ZSOLNAI [2001:62] megállapítja, hogy 

„[a] gazdaság fenntarthatóvá tételét a jövı generációk szabadságának védelme 

is megköveteli. A jelen és a jövı generációk, valamint az ember és a többi faj 

közötti igazságosság azt jelenti, hogy nem kisebb (nagyobb vagy egyenlı) 

döntési súlyt biztosítunk a természetnek, a jövınek és önmagunknak.”31 

A tekintetben, hogy az egyenlıség elve alkotóeleme kell, hogy legyen a 

fenntarthatóságnak, az ökológiai közgazdaságtan egyetért a Brundtland-bizottság 

által adott definícióval. FABER és szerzıtársai az ökológiai közgazdaságtanról 

egyenesen mint „forradalmi” cselekvésrıl írnak.32 Csak nagyon kevesen, így 

például KISS [1994:98-100] különbözteti meg egyértelmően a társadalmon belüli 

jövedelmi és az országok közötti erıforrásokhoz való hozzáférési egyenlıséget, 

elvetve az elıbbit és fontosnak tartva az utóbbit. 

Az ökológiai közgazdaságtan azonban egyes pontokon kritikus a 

fenntartható fejlıdés Brundtland-bizottság által adott definíciójával szemben, 

mégpedig azon a ponton, hogy számos szerzı vitatja33 a növekedés akár újfajta, 

környezetkímélı módon történı megvalósíthatóságát.  

 

1.2.3. Piaci szkepszis 

 
 

Az ökológiai közgazdaságtan gazdaságszervezési metódusának végsı, harmadik 

lépésében átadhatjuk a vezénylıpálcát a piacnak, amely gondoskodhat a 

meghatározott ökológiai korlátoknak megfelelı mennyiségő és az emberek és 

közösségeik között (nemcsak a jelenben, hanem a jövı felé is) méltányosan 

elosztott erıforrások hatékony allokációjáról.34 

Az ökológiai közgazdaságtan magát módszertanilag pluralisztikus 

elméletként definiálja, amely „elfogadja a neoklasszikus közgazdaságtan elemzési 

                                                 
31 Kiemelések az eredeti szövegben. 
32 FABER et al, 1996:14. 
33 Például: COSTANZA et al, 1997:16-17 és 103-104, valamint 122-123. 
34 COSTANZA et al, 1997:83. 
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keretét, csakúgy mint más elemzési kereteket”35. S mint azt az elıbb láttuk, 

szerepet szánnak a piacnak abban is, hogy az ökológiai szempontok szerint 

korlátozott mennyiségő és igazságosan elosztott erıforrásokat hatékonyan 

allokálja. Az ökológiai közgazdaságtan formálisan nem veti el a közgazdaságtan 

azon alaptételét sem, mely szerint a környezeti problémákat az okozza, hogy a 

környezeti jelenségek lényegüket tekintve externáliák, s ezek internalizálásával a 

probléma megoldható.  

A gyakorlatban azonban nem főz reményeket ahhoz, hogy a piacgazdaság 

és a kormányzat valóban meg is teszi az internalizáló lépéseket. Szemléletes 

például NELSON [1997] írásának címe: „In memoriam: On the death of the ’market 

mechanism’”. BODA36 pedig többek között így érvel:  

„A hagyományos környezetgazdaságtan tulajdonképpen elméletileg 

helyes, de mivel a változás (a külsı költségek internalizálása) nem 

egyformán érinti a gazdaság szereplıit, a »vesztesek« meghiúsítják az 

intézkedések bevezetését. Ugyanez igaz nemzetközi szinten: egyes 

országok eltekintenek az általuk egyébként szükségesnek tartott 

intézkedéstıl, ha ezzel országuk versenyképességének csökkenését 

valószínősítik”. 

A globalizációval kapcsolatban tovább főzi ezt az érvelést: 

„A deregulált gazdasági viszonyok a versenyképesség folyamatos és 

kétségbeesett javítására ösztönzik a nemzetgazdaságokat, és ez a 

környezetvédelmi elıírások lazításához, vagy a szigorítások 

elmaradásához vezet. Azaz a kiélezett nemzetközi versenyben nehézzé 

vagy lehetetlenné válik a külsı költségek megfizettetése. A globalizáció 

révén a modern gazdaság szabad hozzáféréső, kvázi ingyenes ökológiai 

térhez jutott.”37 

 Ha részletesen szemügyre vesszük az ökológiai közgazdaságtani irodalmat, 

kiderül, hogy képviselıik végletesen bizalmatlanok a piaci mechanizmusú 

környezeti szabályzókkal szemben, még akkor is, ha azok történetesen bevezetésre 
                                                 
35 COSTANZA et al, 1997:69. 
36 BODA, 2004: 24-25. 
37 Uo. 53-54.  
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kerülnek. Érdemes – továbbra is BODA nyomán – például a szennyezési jogok 

piacának kritikáját felidéznünk, amennyiben  

„az emissziókereskedelem intézménye (…) sokkal inkább azt segítheti 

elı, hogy még a csekély környezetvédelmi kötelezettségek is torz vagy 

látszólagos módon teljesülnek. A piac itt sem fogja megoldani az 

alapproblémát, sıt úgy tőnik, inkább súlyosbítja”.38 

 Kritika éri a piaci versenyt is. LIN [2006:330] érvelése a következı: 

„(…) a verseny hagyományos koncepciója nem egyeztethetı össze az 

emberi társadalmak hosszútávú fejlıdésének természetével (…) és a 

gazdasági szabadság elvét úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja 

a különbözı emberi társulások kielégítésére létrehozandó (a szabad 

piac intézményétıl több) más gazdasági rendszerek választásának 

lehetıségét is.” 

Etzionira hivatkozva ZSOLNAI [2001:93] megállapítja: 

 „A hagyományos közgazdaságtan által favorizált tökéletes szabad 

verseny (…) nem lehetséges, de nem is kívánatos. A gazdasági verseny 

a konfliktus egyik formája, mindenki gyızni akar a másik felett.”   

Közvetve ugyancsak a piac korlátozását, valamiféle tervezés 

szükségességét, tágabb értelemben egy új gazdasági paradigma kialakításának 

kívánalmát vetíti elénk egyrészt az entrópiával való gazdálkodás, másfelıl a 

fenntarthatóság érdekében elkerülhetetlen erıforrás-adagolás és jövedelmi 

kiegyenlítés megszervezésének igénye is. 

 
 
1.3. Az ökológiai közgazdaságtan alapvetı téziseinek érvényessége 

(az értekezés hipotézisei) 
 
 

Jelen dolgozat feladata, hogy megvizsgálja fenti három alapvetı tézis 

érvényességét. Kutatási tapasztalataim alapján úgy tőnik, az ökológiai 

közgazdaságtan e három lényeges állításának érvényessége megkérdıjelezhetı.  

                                                 
38 Uo. 88. 
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A hipotézisek ezért a következık: 

(H1.0)   Az entrópia nem tekinthetı a gazdaság megszervezése szempontjából 

releváns fizikai mennyiségnek. A gazdasági tevékenységek által okozott 

entrópiaváltozás mértéke nem irányadó a gazdaság méretének optimalizálásához. 

(H2.0)   A fenntartható fejlıdés, illetve ezen konstrukción belül a természeti 

erıforrásokhoz (és más erıforrásokhoz vagy jószágokhoz) való egyenlı 

hozzáférés elve hamis, ezért az „elosztási probléma” megoldására alkalmatlan. 

A fenntartható fejlıdés elve társadalmi pillérének, az elosztási 

egyenlıségnek a vizsgálatakor négy alhipotézis elemzésén keresztül vezet 

az út: 

(H2.1)  A fenntarthatóság mérésére jelenleg alkalmazott indikátorok 

rendkívül pontatlanok, érdemi gyakorlati útbaigazítás nem várható tılük, 

egyes indikátorok egymásnak is ellentmondanak. 

(H2.2)   A jelen generációk tagjai közötti egyenlıtlenség (akár az országok 

között, akár az országon belül az adott társadalom tagjai között) és egy 

ország környezeti teljesítménye, fenntarthatósági szintje között nincs 

oksági kapcsolat.   

(H2.3)  A nem megújuló természeti erıforrások jövı generációk közötti 

szétosztásának, adagolásának problémája fıként a technológiai változások, 

de egyéb tényezık alakulásának megjósolhatatlansága miatt alig 

megoldható.   

(H2.4)  Az egyenlıtlenség csökkentésére irányuló normatív követelmény a 

fenntarthatóság kritériumát csak az egyenlıségelvő ideológiák hívei 

körében teszik elfogadhatóvá, az egyenlıség kívánalmával szemben 

egyébként számos érv hozható fel. 

(H3.0)   A környezeti problémák a piacgazdaság és a modern demokratikus állam 

intézményrendszereinek alkalmazásával kezelhetık, nincs szükség a gazdálkodást, 

a közgazdaságtant érintı paradigmaváltásra. 
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2. Entrópia és gazdaság 
 
 

Ó, jaj, ne szólj szükségrıl.  
Az utolsó koldusnak is akad 
fölöslege…  

(Shakespeare)39 
 

Semmilyen mennyiségő fizika sem fogja 
megmondani a mérnöknek, helyes-e, 
hogy ekét vagy repülıt vagy 
atombombát alkosson. 

(Karl R. Popper)40 
 
 
Amikor Rudolf Clausius 1854-ben az entrópia fogalmának bevezetésével 

megfogalmazta a termodinamika második fıtételét, még nem sejthette, hogy az 

ökológiai közgazdaságtan kialakulásához is döntı mértékben hozzá fog járulni. 

Majd egy évszázaddal késıbb Georgescu-Roegen ugyanis az entrópia fogalmát 

felhasználva új kérdésekkel gazdagította a közgazdaságtudományt. Az ökológiai 

közgazdaságtannak Georgescu-Roegen tétele máig központi kiindulópontja 

maradt. 

 Az entrópia fogalma azokat a jól ismert jelenségeket segített 

megmagyarázni, melyek szerint a hı nem áramlik magától a hidegebb testrıl a 

melegebb felé, illetve, hogy lehetetlen másodfajú perpetuum mobilét konstruálni, 

azaz a hıt nem lehet 100%-os hatásfokkal mechanikai munkává alakítani.41 Más 

megközelítésben az entrópia a rendezetlenség mértéke, arra reflektáló állapotjelzı, 

hogy az energiafajták nem egyenlı „hasznosságúak”, s ez a „hasznosság” attól 

függ, mennyire rendezett körülmények között létezik az adott energiafajta. 

Lényeges azonban, hogy az entrópia a termodinamikai rendszerek extenzív 

állapotjelzıje (mértékegysége: Joule/Kelvin), ráadásul absztrakció (nem dolog 

vagy anyag), hiszen a rendszereken belüli vagy rendszerek közötti folyamatok 

                                                 
39 Lear király. II.4. Kosztolányi Dezsı fordítása. 
40 Utópia és erıszak (ford. Molnár Attila Károly). Kommentár, 2007/1, 34. 
41 Lásd errıl például SIMONYI, 1986:348-350. 
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eredményeképpen az anyagi rendszerekben létrejött megváltozott állapotot segít 

leírni.42 

  
 

2.1. Szőkös tényezı-e az entrópia? 
 
 

Az ökológiai gazdaságtan hívei éppen a gazdasági tevékenységek nagymértékő 

entrópia-növelı hatását tartják az egyik leglényegesebb megoldandó problémának. 

Ezen tudományág létrejöttét nagyban befolyásolta Nicholas GEORGESCU-

ROEGEN 1971-ben megjelent cikke „Az entrópia törvénye és a gazdasági 

probléma” címmel. A szerzı szerint  

„a végkimenetel világos. Minden alkalommal, amikor gyártunk egy 

Cadillacet, visszavonhatatlanul elpusztítunk egy adag alacsony 

entrópiát, amit egyébként eke vagy lapát elıállítására is lehetne 

használni. Más szavakkal, minden alkalommal, amikor elıállítunk egy 

Cadillacet, a jövıbeli emberi életek számának csökkentése árán tesszük. 

Az ipari bıséget nyújtó gazdasági fejlıdés áldás lehet számunkra, akik 

most élünk, és azok számára, akik még élvezhetik a közeljövıben, ám 

határozottan az emberi fajnak mint egésznek az érdeke ellen való, 

amennyiben érdeke az, hogy olyan hosszú élete legyen, amilyen csak 

összeegyeztethetı az alacsony entrópia hozományával. A gazdasági 

fejlıdés ezen ellentmondásában jelenik meg az az ár, amelyet az 

embernek meg kell fizetni azért az egyedi kiváltságért, hogy képes 

meghaladni biológiai korlátait a létért folytatott küzdelemben.”43  

A szerzı következtetése az volt, hogy „az ember gazdasági igyekezetének 

középpontjában az alacsony környezeti entrópia áll”, továbbá, hogy az alacsony 

környezeti entrópia szőkössége alapvetıen kellene, hogy meghatározza a 

gazdálkodás mikéntjét. Vagyis az ökológiai közgazdaságtan szerint az entrópia – 

pontosabban annak alacsony értékő állapota – szőkös jószág, amivel 

gazdálkodnunk kellene. Ugyan Georgescu-Roegen nem mondja ki, a 

                                                 
42 Lásd errıl részletesen: FLOYD, 2007:1029-1044. 
43 GEORGESCU-ROEGEN, 2004. 
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mondanivalójából az következik, hogy korlátozni kellene az úgynevezett 

luxusjavak fogyasztását – amilyen egy Cadillec is –, annak érdekében, hogy a 

jövıben is lehetıségünk legyen ekét és lapátot elıállítani. 

Fenti gondolatmenet feltőnıen hasonlít Hermann von Helmholtz XIX. 

századi német fizikus borúlátó jóslatára a Világegyetem haldoklásáról, mely 

elgondolás hıhalál-elméletként lett közismert.44 Mivel a termodinamika második 

fıtétele egyetemes törvényszerőség, továbbá a Világegyetem izolált rendszer – 

mert definíció szerint nincs környezete, hiszen rajta kívül semmi sem létezik –, 

ezért a Világegyetem egészében az entrópia csak nıhet. Márpedig akkor valamikor 

el kell érnie termodinamikai egyensúlyi állapotát (amikor is minden hımérséklet-

különbség megszőnik), s „ennek elérése után valószínőleg egészen az 

örökkévalóságig semmi említésre érdemes esemény nem fog történni”45. Egyetlen 

reményünk talán az lehet, hogy ez a folyamat rendkívül lassan következik be, azaz 

az entrópia-növekedési folyamatot, amennyire lehetséges, érdemes csökkenteni, 

azaz lemondani Cadillecek gyártásáról. 

DALY [1991:227] az eredeti entrópia-elmélet finomításával igyekszik a tételt 

a gyakorlatban is alkalmazhatóvá tenni és a kritikáktól megvédeni. A módosított 

koncepció az entrópiaváltozás vizsgált idıtartam szerinti felosztásán nyugszik. 

Az entrópia alakulását megfigyelhetjük rövid távon, pillanatról pillanatra. 

Ekkor az entrópiát mint az idı irányát meghatározó tényezıt vehetjük figyelembe. 

Az idı ugyanis „abba az irányba folyik”, amerre az entrópia növekszik. Hosszú 

távon, az univerzum létezési idejét tekintve értelmezhetı az entrópia mint egy 

végleges egyensúlyi helyzet, a tökéletes rendezetlenség jellemzıje. Daly szerint az 

entrópiának ezen két szélsıséges idıkeretben nincs relevanciája az ökológiai 

közgazdaságtanban. 

Amit ellenben vizsgálni érdemes és szükséges, az az entrópia középtávú 

alakulása. Középtávon, mint amennyi például egy ember-generáció vagy egy 

ember átlagos idı- vagy élettartama, tehát 25-75 éves periódusban – állítja Daly – 

az alacsony entrópiát szállító energia-fluxus, a napsugárzás konstans, ugyanakkor 

                                                 
44 Az elméletet DAVIES, 1994 nyomán ismertetjük. 
45 Uo. 22. 
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áramában korlátos, miközben az emberi társadalom mőködése jelentısen apasztja 

az alacsony entrópia földi forrásait, készleteit. 

 Georgescu-Roegen gondolatmenete – még a Daly-féle kiegészítéssel is – 

több ponton kiegészíthetı, vitatható.  

Elıször is az entrópia akkor is növekedne, ha nem lenne ember, s nem 

lenne gazdaság. Az entrópianövekedés a világegyetemre jellemzı általános 

sajátosság, a létezés inherens velejárója.  

 Másodszor az entrópia megállíthatatlanul csak izolált rendszerben növekszik. 

Egy a környezetével energetikai kölcsönhatásban álló (nyílt vagy zárt) rendszerben 

ugyanis az entrópia csökkenthetı energiabefektetéssel a környezet 

entrópianövekedésének árán, miközben a vizsgált rendszer és a környezete összes 

entrópiájának növekednie kell. Azaz míg a Világegyetem összes entrópiája 

növekszik, mindeközben egyes lokális tartományaiban az entrópia csökkenhet.46  

 Tekintsünk egy rendszert, melynek belsı entrópiája Si, s álljon energetikai 

kapcsolatban környezetével, mely által entrópiája dSe mennyiséggel megváltozhat. 

Ezen nyílt vagy zárt rendszer összes entrópia-változása tehát két tényezıbıl fog 

állni, a rendszeren belüli entrópia-növekedésbıl és a környezetbıl érkezı 

entrópia-fluxusból: 

 
(2.1.)     dS = dSi + dSe  
 
dSi értéke a második fıtétel szerint csak pozitív lehet, dSe azonban lehet nullánál 

kisebb is, nagyobb is (vagy éppen azzal egyenlı).  Valószínő lehet akár a 

következı eset is: 

 
(2.2.)   ha   dSe < 0   és  eSd > dSi   akkor:   dS < 0 

 
Ezért téves Georgescu-Roegen azon állítása, hogy egy Cadillec 

elıállításával visszavonhatatlanul elpusztítunk egy adag alacsony entrópiát. 

Természetesen minden gazdasági aktus növeli az entrópiát, de nem 

visszavonhatatlanul, mert energiabefektetéssel az entrópia csökkenthetı. Ez 

                                                 
46 BARROW, 1994:37. 
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történik például akkor, amikor a csomagolóeszközöket újrahasznosítjuk, vagy 

rávesszük gyermekeinket, hogy rakjanak rendet a szobájukban. 

Másképpen megfogalmazva: az entrópia „nem marad egy helyben”, az 

„importálható” és „exportálható”. A Földön képzıdı entrópia legnagyobb 

mennyisége infravörös sugárzással távozik a világőrbe. Vagyis hiába termelnek 

entrópiát például az emberi civilizációs tevékenységek, a Föld állapota entrópikus 

szempontból éppen ennek folyamatos exportja miatt nagyjából állandó.47 

AYRES [1998] is arra hívja fel a figyelmet, hogy a napsugárzás bár áramában 

korlátos, óriási mennyiségő alacsony entrópiájú energiát szállít a Földre. A 

napsugárzás energiájának jelenleg 3%-át hasznosítjuk (elsısorban a növények a 

fotoszintézissel, s elhanyagolható mértékben az emberi technológiák pl. a 

napelemekkel), s a gazdaság akár megtízezerszerezhetné a napenergia 

felhasználását. Ayres kiemeli, hogy maga a bioszféra is alacsony entrópiát teremt, 

amikor az élıvilágban magasan szervezett struktúrákat (élı szervezeteket) hoz 

létre. Amivel gazdálkodni kell tehát, azok a gazdaságba bevonható alacsony 

entrópiájú energiaforrások (exergy), amelyek földi készletei – tehát a napsugárzástól 

különbözı forrásai – valóban korlátosan állnak rendelkezésünkre. A szőkösség 

tehát pusztán abból fakad, hogy a napsugárzás helyett földi energiakészleteket 

használunk energiaforrásként, ami a napenergia bıvülı alkalmazásával feloldható, 

s ami Ayres szerint nem az entrópiával kapcsolatos fundamentális kérdés, hanem 

technológiai, mőszaki probléma.  

 A kétkedık még azt szögezhetik ez ellen, hogy rendben, a Föld entrópiája 

csökkenthetı a Föld környezete entrópianövekedésének rovására, de mi van 

abban az esetben, ha a Föld környezete entrópianövekedésének korlátai vannak? 

Meddig növelhetı a Világegyetem entrópiája, hogy közben a Föld entrópiáját 

helyenként csökkenteni lehessen? 

 A válasz az, hogy nagyon sokáig. Az az idıtartam, amíg minden csillag 

eltüzelve üzemanyagát összeomlik, a fekete lyukak gravitációs energiája is 

elenyészik, s a Világegyetem egy fotonokból, neutrínókból és egyéb atomi 

                                                 
47 Lásd errıl: SCOTT, 2002; ROSEN és SCOTT, 2003. 
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részecskékbıl álló „nagyon híg leves lesz”, minden emberi képzeletet meghalad. 

„Nincs olyan természeti törvény, amely lehetetlenné tenné fajunk örök életét”.48  

Mindez a Világegyetem rendezettségével és tágulásával van összefüggésben 

– feltéve, hogy a táguló Világegyetem elmélete érvényes. Egyfelıl a Világegyetem 

összes entrópiája – mintegy 15 milliárd évvel annak keletkezése után – még 

mindig meghökkentıen alacsony érték, a Világegyetem roppant rendezett 

állapotban van.49 Másfelıl bár a táguló Világegyetem entrópiája folyamatosan nı, 

ezzel párhuzamosan – a tágulással együtt – annak az entrópia-plafonnak az értéke 

is nı, amit el kellene érnünk a hıhalál állapotának bekövetkezéséhez. A táguló 

Világegyetemben az entrópia lehetséges maximális nagysága folyamatosan nı (a 

2.1. ábrán az Smax,e görbe ábrázolja), ráadásul gyorsabban, mint a Világegyetem 

adott pillanatra jellemzı összes tényleges entrópiája (a 2.1. ábrán az Smax,v görbe 

reprezentálja).50 

 
 

 
2.1. ábra: A világegyetem entrópiájának alakulása BARROW [1994:39] szerint 
 
 
 

                                                 
48 DAVIES, 1994:107-108, illetve 110. 
49 BARROW, 1994:39. 
50 Uo. 38. 
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Azaz – harmadszor – a földi entrópia csökkentésének nem akadálya az, hogy 

mindeközben mennyivel növeljük a Világegyetem entrópiáját, mivel ez a lehetıség 

praktikusan kimeríthetetlen (habár nem végtelen), de legalábbis az emberiség 

entrópianövelı képességeihez képest jóval nagyobb. 

Ráadásul – negyedszer – az emberi civilizáció jelentéktelen mértékben járul 

hozzá a Föld entrópia-termeléséhez (lásd a 2.1. táblázatot).  

 
2.1. táblázat:  Entrópiatermelık hozzájárulása a Föld entrópiaprodukciójához ROSEN 

és SCOTT [2003] szerint 

Entrópiatermelık 
Az entrópiatermelés 

nagysága 
(TW/K) 

A Föld bolygó élettelen alkotói (élılények nélkül)  
     - minden beérkezı napsugárzás figyelembevételével      580-680 
     - a napsugárzás nettó input értéke alapján      400-600 
Bioszféra (minden élılény az ember kivételével)                  0,32 
Az emberi civilizáció energetikai rendszere                   
     - minden energiaforrás figyelembevételével                  0,048 
     - csak az exogén energiaforrások figyelembevételével                  0,042 
     - csak a nem-exogén energiaforrások figyelembevételével                  0,006 
A Föld népessége  
     - átlagos emberekkel számolva                  0,0027 
     - kis mérető, inaktív emberekkel számolva                  0,0020 
     - nagy növéső, aktív emberekkel számolva                  0,0033 
 
 
Az ugyan kétségtelen, hogy a termelési-fogyasztási technológiák 

kifejlesztésével az emberi faj tevékenységei nyomán az entrópia mintegy 

kétszázszorosára növekedett, de ez még így is négy nagyságrenddel kisebb a Föld 

geokémiai rendszerének, élettelen alkotóinak entrópia produktumához képest.  

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az entrópiaviszonyok teljesen 

érdektelenek lennének. Mivel életünk során rendezett struktúrákat szeretnénk 

létrehozni (rendrakás az íróasztalon, házépítés, egy Cadillec összeszerelése), ehhez 

energiát kell befektetni. Ha az energia „energiakonzervekbıl” (fosszilis források, 

urán) származik, az ezen energiahordozók anyagának átalakítása (például szén 

kibányászása, szállítása és eltüzelése) számos környezetszennyezés forrása lesz. 

Minél nagyobb mértékben és hatékonyabban (olcsóbban) tudjuk a Nap 

folyamatosan érkezı energiáját munkába állítani, annál inkább „pazarolhatunk” 

azzal, hiszen a megújuló energiaforrások használata kisebb szennyezéssel jár. 
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Egy másik eset, ahol az entrópiaváltozásnak jelentısége lehetne, amikor 

egy adott elem rendezett készletét (például szén, szénhidrogének) úgy használjuk 

fel, hogy a vizsgált elem rendkívül rendezetlen állapotba (a szén-dioxid 

egyenletesen eloszlik a légkörben) kerül. Ekkor, ha már minden rendezett 

készletet elfogyasztottunk, s még mindig szükségünk van az adott elemre, 

kénytelenek leszünk rendkívül bonyolult technológiákkal, magas költséggel 

kinyerni az adott elemet a rendezetlen állapotú elıfordulásiból. A melléktermékek, 

hulladékok egy jelentıs részét (így például szenet is, mondjuk a mőanyag-palackok 

alkotórészeként) azonban rendezett módon tároljuk, például a 

hulladéklerakókban. Fontos megállapítani, hogy a szén átalakítása szén-dioxiddá 

elsısorban nem azért jelent veszteséget a gazdaság számára, mert így abban a 

folyamatban az entrópia növekedett, hanem azért, mert a szén oxidált állapotba 

került (oxidációs száma 0-ról +4-re növekedett). 

Nem teljesen tagadva tehát az entrópia jelentıségét az emberi élet számára, 

azt állítom, hogy nincs oka annak, hogy gazdasági rendszerünket alapvetıen az 

entrópia alakulására alapozzuk. Az emberi élet szempontjából az entrópia aktuális 

nagysága közömbös. Nincs olyan összefüggés, mely szerint az élet minısége 

növekedne az entrópia csökkenésével. (Sıt, a világegyetem kezdıpillanata, amikor 

az entrópia minimális volt, igen barátságtalan környezet lett volna az ember 

számára.)  

A mindennapi gazdasági döntéseinkben is nehezen igazítana el minket az 

entrópia.51 Ha például két letakart kosár alma közül kell választanunk úgy, hogy 

valaki a kosarakra vonatkozó jellemzı értékeket, állapotjelzıket hozna 

tudomásunkra, akkor nyilván inkább választanánk a 200 Ft értékő almát a 100 Ft 

értékővel szemben, vagy a 200 MJ-nyi almát a 100 MJ-nyi helyett. De hogyan 

döntenénk, ha azt tudjuk, hogy az egyik kosár alma entrópiája 200 MJ/K, a 

másiké meg 100 MJ/K? A kétszeres entrópia-érték ugyanis egyrészt adódhat 

abból, hogy az alma elrohadt, másrészt abból, hogy kétszer annyi darab van a 

kosárban. 

                                                 
51 Az itt következı példát Martinás Katalintól (ELTE Atomfizika Tanszék) hallottam. 
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A Föld entrópiája nagyjából állandó, az emberi tevékenységek révén 

keletkezı entrópiatöbbletet a világőrbe „exportáljuk”, ráadásul az emberi 

civilizáció entrópiatermelése eltörpül négy nagyságrenddel a Föld élettelen 

alkotóinak és egy-két nagyságrenddel a bioszférának az entrópiatermelése mögött. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyes, az entrópiát növelı tevékenységek kapcsán 

ne lenne ok a módosításra, azonban a problémát ez esetekben nem önmagában az 

entrópiaváltozás (hanem például az oxidáció) jelenti. 

Georgescu-Roegen és követıi52 tehát egyszerően olyan területre 

terjesztették volna ki az entrópia fogalmának érvényességét, ahol az igen kevés 

praktikus értelemmel, haszonnal bír. A „[m]inden alkalommal, amikor gyártunk 

egy Cadillacet, visszavonhatatlanul elpusztítunk egy adag alacsony entrópiát, amit 

egyébként eke vagy lapát elıállítására is lehetne használni” típusú érvelés azt a 

félreértést reprezentálja, hogy az entrópia a gazdálkodás során véglegesen 

felhasznált dolog lenne. Úgy tőnik, nem lehet, mert nincs semmi értelme az 

emberi gazdaság mőködésének optimális méretét a gazdaság entrópiatermelése 

alapján megállapítani. Az entrópia (vagy az „alacsony környezeti entrópia”) e 

szerint tehát nem szőkös jószág. 

 

 

2.2. A gazdálkodás más természeti korlátai 
 

 

Általában érdemes óvatosan bánni egyes tudományok tételeinek más 

tudományokba történı átültetésével. A gazdaság aggregált méretének, illetve a 

gazdasági növekedés kérdéseinek természettudományos törvényekkel való 

összevetésekor alapvetı probléma, hogy a gazdaság mérete vagy a gazdasági 

növekedés számítása gazdasági mértékegységben (pénzben) történik, míg a Föld 

anyagi világát tömeg- (vagy más fizikai) egységekben mérjük. Az „anyagilag véges 

Földön lehetetlen a korlátlan gazdasági növekedés” jellegő érvelés nehézsége, 

hogy tonnát vagy milligrammot vetünk össze dollárral vagy euróval. Ami 

                                                 
52 Például: DALY, 1997:261-266.  
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természetesen lehetetlen, az az anyagfelhasználás minden határokon túl való 

növelése, ami nem azonos a gazdasági növekedés, a gazdasági értékteremtés 

korlátozásának szükségességével. Az ökológiai fenntarthatóság biofizikai 

probléma, s nem gazdasági, ezért a természeti erıforrások gazdaságba való 

bevonásának vagy elszennyezésének még elviselhetı mértékét biofizikai elemzés 

mutathatja meg.53  

A fizika, a kémia, a biológia és az ökológia törvényszerőségeit 

természetesen figyelembe lehet és kell venni, de elsısorban azon a szinten, olyan 

aggregáltság mellett, ahogyan a környezetet fenyegetı kockázat megjelenik. A 

fakitermelést korlátozza az erdı reprodukciós képessége, a mezıgazdasági 

tevékenységeket a talaj hosszútávú termıképessége és más biológiai adottságok54, 

a levegıszennyezı anyagokat kibocsátó termelıket az, hogy az egyes anyagokat az 

élı egyedek szervezete milyen mennyiségben képes még tolerálni, s a példákat 

még hosszan sorolhatnánk. Ezekben az esetekben a természettudományos 

ismeretek alapján ésszerően korlátozhatjuk adott tevékenységek volumenét, 

intenzitását.55 A gazdaság teljes méretének meghatározását, a gazdaságszervezés 

alapvetı kérdéseinek megválaszolását azonban a fizika nem fogja tudni megoldani. 

Nincs olyan termodinamikai kényszer, aminek hatására mindenképpen le 

kellene mondanunk egyes termékek elıállításáról. Ezzel elsı hipotézisemet 

igazoltam. Tehát az entrópia nem tekinthetı a gazdaság megszervezése 

szempontjából releváns fizikai mennyiségnek, másképpen fogalmazva: a 

gazdasági tevékenységek által okozott entrópiaváltozás mértéke nem 

irányadó a gazdaság méretének optimalizálásához. 

 

 
 

                                                 
53 Vesd össze: LAWN, 2001. 
54 Lásd errıl például: EICHNER and PETHIG, 2006. 
55 A halászat példáján, játékelméleti módszertant alkalmazva jut például ugyanerre az eredményre 
SCHEFFRAN, 2000 is. 
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3. Az egyenlı elosztás követelményének problémái 
 
 

 
Állj! Halljam: ki vagy? 

(Shakespeare)56 
 
Hiába mondom, hogy állj, 
nem áll meg 

(Lovasi András)57 
 
 
 

Ebben a fejezetben az ökológiai közgazdaságtan szerinti gazdaságszervezı modell 

második elemét, az elosztást, s az ennek kapcsán megfogalmazott normatív 

követelményt, az egyenlıséget vizsgáljuk. A természeti erıforrásokhoz való 

egyenlı hozzáférés elve mind a jelenben élık egymás közötti viszonyában 

(egyének és/vagy nemzetek között) mind a jelen és a jövı generációk egymás 

közötti viszonyában jelentıs szerepet kap a fenntartható fejlıdés koncepciójában, 

annak úgynevezett társadalmi (szociális) pillérében. 

A fenntartható fejlıdés (Sustainable Development) fogalmát elıször vélhetıen 

Lester R. Brown használta Building a Sustainable Society címő könyvében 1981-ben. 

A fogalom politikai karrierje azonban az úgynevezett Brundtland-jelentés58 

napvilágra kerülésével kezdıdött 1987-ben. Az 1992-es Rio de Janeiro-i ENSZ-

csúcsértekezlet pedig már a politikai kánonba emelte a viharos sikert aratott 

fogalmat. Azóta nincs környezeti kérdésekkel kapcsolatos pártprogram, 

kormányprogram, publicisztika és egyetemi szakdolgozat e fogalom nélkül. 

Ráadásul ez az elv pártsemlegesnek, konszenzusosnak tőnik, éppúgy sikeres a 

politikai bal- és jobboldalon59.  

                                                 
56 Hamlet, I.1. Nádasdy Ádám fordítása. 
57 Kispál és a Borz: Életigenlı szám, 2002. 
58 A jelentést az ENSZ által 1983-ban létrehozott bizottság (World Commission on Environment and 
Development) dolgozta ki Gro Harlem Brundtland norvég politikus vezetésével 
59 A politikai jobboldalon való sikerességhez lásd példaként az Európai Néppárt releváns politikai 
dokumentumait (www.epp-ed.eu).  
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A fenntartható fejlıdés mindenki által jól ismerni vélt elve szerint a jelen 

igényeinek kielégítése mellett a jövı generációkat sem lehet megfosztani saját 

szükségleteik kielégítésének lehetıségétıl.60 Azaz a természeti erıforrásokkal való 

gazdálkodás során nemcsak rövidtávú, de hosszútávú gondolkodásra is szükség 

van, figyelemmel kell lennünk a még meg sem születettekre. Az utódokra való 

odafigyelés azonban nem újdonság. A konzervatív politikai gondolkodás egyik 

atyjának tekintett Edmund Burke 1790-bıl származó szavai szerint az állam olyan 

társas viszony, ahol a célok  

„csak számos nemzedék elmúltával érhetık el; nem csupán az élık, 

hanem az élık, a már holtak, s a még meg nem születettek közötti 

társas viszony ez”.61 

Azonban nem csak errıl van szó, a fenntartható fejlıdés hívei nem 

pusztán értelmes erıforrás-gazdálkodást, természeti örökségünk megóvását, a még 

meg nem születettekkel való társas viszony fenntartását szorgalmazzák, hanem 

ennél többet. Ahogy a környezetvédelmi lexikon szócikke a fenntartható fejlıdést 

magyarázza:  

„A fejlıdés és környezet kérdései nem különállók, együttesen oldhatók 

meg. (…) Globális méretben elengedhetetlen az erıforrásokhoz való 

igazságos hozzáférés biztosítása, a szegénység, az egyes társadalmi 

csoportok között tátongó szociális szakadék áthidalása.”62 

Egy, a magyar olvasók számára az ökológiai közgazdaságtan eredményeibıl 

széles áttekintést adó szöveggyőjtemény bevezetı, összefoglaló részében PATAKI 

és TAKÁCS-SÁNTA [2004:15] is ezzel egyetértıleg fogalmaz, amikor megállapítják, 

hogy a fenntartható fejlıdés nem csak a környezet- és természetvédelem gazdasági 

fejlıdéssel való összehangolását jelenti, 

„hanem ezeket kiegészíti a fenntarthatóság társadalmi dimenziója, mely 

az igazságos elosztás problematikáját veti föl. A szegénység leküzdése 

és az anyagi jólét egyenlıbb elosztása a világon legalább annyira 

                                                 
60 WCED, 1987. „Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 
61 BURKE, 1990:190.  
62 Környezet- és természetvédelmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002:344. 
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összefügg a fenntartható fejlıdéssel, mint a környezetkímélı gazdasági 

szerkezet és fejlıdési pálya kialakítása.”  

Mivel jelen írás a fenntartható fejlıdés fogalmának egyféle bírálatát 

fogalmazza meg, világosan el kell különítenünk más kritikáktól, ahol a fogalom 

túlzott megalkuvását teszik szóvá. A radikális környezetvédık, egyes ökológiai 

közgazdászok szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a fenntartható fejlıdés – akár 

bizonyos feltételekhez kötve – egyáltalán lehetségesnek tartja a gazdasági 

növekedést.63 E dolgozat álláspontja ettıl a kritikától különbözı lesz, a fogalom 

alkalmazhatóságának problémáit más okokban véli megtalálni.64  

 
 

3.1. A növekedési vita 
 
 

A fenntartható fejlıdés elve közvetlen elızményének az 1970-es és 80-as évek 

növekedési vitája tekinthetı. A Római Klub felkérésére született A növekedés 

határai címő tanulmány65 sötét jövıképével rendkívül alkalmas volt a szakmai 

közösség és a közvélemény érdeklıdésének felcsigázására. Az új-malthusianusok 

állítása szerint a gazdasági növekedésre alapozott társadalmi rendszerek, 

figyelembe véve a népességnövekedést és az egy fıre esı fogyasztás rohamos 

bıvülését is, képtelenek lesznek élelemmel ellátni az embereket, ki fognak fogyni a 

nyersanyagokból és végzetes módon tönkreteszik: felélik és kirabolják természetes 

környezetüket. 

A tanulmány megjelenése (1972) óta eltelt egyharmad évszázad nem 

mindenben tudta minden kétséget kizáróan igazolni a tétel helyességét. Az ércek 

és fosszilis tüzelıanyagok nemhogy kifogytak volna, de egyes típusainak ismert 

készletei – a geológiai kutatások eredményességének javulásával, illetve a 

kitermelési technológiák fejlıdésével – ma egyenesen nagyobbak, mint az 1970-es 

évek elején. (Természetesen az adott nem megújuló erıforrás teljes mennyisége 

                                                 
63 A fenntartható fejlıdés ilyen kritikáját lásd például: MAJOR és BONILLA, 2006. 
64 Az enyémhez hasonló kritikai megközelítés nem elterjedt az irodalomban, valamelyest azonos 
logikát követ TAYLOR, 2002. 
65 MEADOWS et al, 1972. Lásd még: MEADOWS et al, 2005.  



  39 

nyilvánvalóan egyre kevesebb lesz, de a kifogyásra való számításokkor a 

készletekhez szoktak viszonyítani.) A százmilliók éhhalálát jövendölı jósok az 

elmúlt évtizedek során élelmiszerfelesleget és számos esetben csökkenı árakat 

láthattak – bár éppen e sorok írásakor jelentıs áremelkedés figyelhetı meg az 

élelmiszerek világpiacán –, meg olyan kormányokat, akik külön támogatással vagy 

szabályozással próbálták a gazdákat kevesebb termelésre fogni. A XX. század 

éhínségei (1934: Szovjetunió; 1958-61: Kína, 1980-90-es évek: Észak-Kelet-

Afrika) az emberi gonoszságnak és butaságnak a következményei voltak és nem az 

emberi „rablógazdálkodás” káros mellékhatásaié.66    

Mindazonáltal a Növekedés határai-vita nyomán egyre erıteljesebbé vált az 

a meggyızıdés, hogy a gazdasági növekedés felelıssé tehetı a természeti 

erıforrások pusztításáért, s ezért legalábbis gyanús dolog. Megszületett a zéró 

növekedés, az állandó állapotú gazdaság ideája.67 A nagyszámú publikációt szült 

vita eredményeképpen a gazdasági növekedés és a környezetminıség 

kapcsolatának alábbi típusait azonosították:68  

• A moralisták szerint a növekedés nem kívánatos, szükségtelen, mert 

nem járul hozzá a boldogság, a jól-lét növeléséhez. Amire 

szükségünk van, az a fejlıdés, ami nem mennyiségi, hanem pozitív 

minıségi változást jelent.  

• A pesszimisták szerint ugyan a növekedés hasznos lehetne, de hosszú 

távon azt lehetetlen fenntartani. A növekedés bizonyos esetekben 

feltétele a fejlıdésnek, ugyanakkor a természeti erıforrások 

korlátossága miatt a növekedés minden határon túl nem 

fenntartható.  

• A technokraták úgy vélik, a növekedés és a környezetminıség 

kompatibilisek. Lehetséges ugyanis a nem megújulók helyett 

megújuló erıforrásokat használni, tisztább technológiákat 

bevezetni, újrahasznosítani az anyagokat, csökkenteni a környezetbe 

                                                 
66 BECKERMAN, 1999:622-634. 
67 DALY, 1991 és COSTANZA, 1991.  
68 VAN DEN BERGH and DE MOOIJ, 1999:643-655. 
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juttatott melléktermékek mennyiségét. Továbbá a technológiai 

fejlıdéssel, ami a gazdasági növekedés forrása is egyben, az egyre 

újabb beruházások révén a környezetre gyakorolt hatások is 

kisebbek lesznek.  

• Az opportunisták szerint már lehetetlen visszagyömöszölni a 

szellemet a palackba: a növekedés az egyének és a vállalatok (a 

mikroökonómia) szintjén determinált, s nincs olyan központi akarat 

vagy tervezı, aki kontrollálni lenne képes. Tetszik, nem tetszik, el 

kell fogadnunk, hogy a világ a természet kizsákmányolásának és 

saját létalapja felélésének irányába halad.  

• Az optimisták ezzel szemben hisznek az egyének reflexív 

magatartásában, abban, hogy a környezeti degradációt látva az 

emberek csökkentik keresletüket a szennyezı termékek és 

szolgáltatások irányába, s egyre többet hajlandók „vásárolni” a 

környezet minısége fenntartásának „luxusjószágából”, képesek az 

ıket vezérlı elvek és értékek módosítására. 

Az a vita, hogy milyen viszonyban áll egymással a gazdasági növekedés és a 

természeti erıforrások megóvásának igénye, feltartóztathatatlanul vezetett el 

minket a fenntarthatóság elvének megjelenéséig. 

Szintén összekapcsolódik a növekedés-vita és a fenntarthatóság kérdése a 

jövedelemmegoszlás, a gazdagság-szegénység, az egyenlıség kérdéskörével. A 

gazdasági növekedés kritikusai rendre nem mulasztják el bemutatni, hogy a világ 

leggazdagabb kisebbségének kezében összpontosul a megtermelt javak többsége – 

a világ legvagyonosabb ötszáz személyének összesített jövedelme nagyobb, mint a 

legszegényebb 416 millió emberé, mutat rá egy ENSZ-jelentés69 –, s a növekedés a 

gazdagokat csak még gazdagabbá teszi, miközben mit sem csökken a szegénység, 

a „kiváltságosokat szisztematikusan juttatja hatalomhoz és forrásokhoz, hogy 

ezáltal még több kiváltsághoz jussanak”70. Egy frissen megjelent egyetemi 

                                                 
69 UNDP, 2005:4. 
70 MEADOWS et al, 2005:64. 
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tankönyv szintén rámutat arra, hogy a fenntartható fejlıdés eszméje nem pusztán 

egy, a természeti erıforrások hosszútávú optimális felhasználását célzó kritérium: 

„A világnépesség leggazdagabb egyötöde a fogyasztási javak 

összességének 86%-át veszi igénybe, mialatt a legszegényebb 

egyötödének abból csak 1,1% jut. A gazdagok 9-szer több halat és húst, 

15-ször több energiát fogyasztanak, ık használják fel a papír 84%-át, és 

az ı tulajdonukban van a gépjármővek 84%-a. (…) Egyértelmő, hogy a 

gazdag nemzetek életstílusa nem fenntartható, nem egyeztethetı össze 

a fenntartható fejlıdés eszmeiségével.”71  

Az egyenlıtlenségek kimutatása legtöbbször erısen moralizáló felhangot is kap: 

„Tanulságosak azok az összehasonlítások, melyek szerint például 10 

milliárd USA dollárból minden nélkülözıt tiszta ivóvízhez lehetne 

juttatni a világon, miközben Európában 11 milliárd dollárt költünk 

fagylaltra és jégkrémre.”72  

Tehát nem elég a természeti erıforrások észszerő beosztása és megırzése, a 

javakból az embereknek egyenlı(bb)en kell részesülni. A fenntartható világban 

nincs helye a vagyoni különbségeknek? LIN [2006:331] – és más ökológiai 

közgazdászok – szerint nincs: 

„A fenntartható társadalom és az erıforrások hatékony használata 

állandósításához szükséges a jövedelem sokkal egyenlıbb elosztása.” 

VENKATACHALAM [2007:556] az ökológiai közgazdaságtani nézeteket 

összefoglaló írásában ezt így látja: 

„Az ökológiai közgazdaságtan a környezet pusztulása fı okának az 

elosztási problémákat tartja, s ebbıl következıen legszívesebben 

elkülönítve vizsgálja az egyenlıségi és a hatékonysági szempontokat.” 

 
 
 
 

                                                 
71 VALKÓ, 2006:272-273. 
72 A Worldwatch Institute jelentésére hivatkozva közli TÓTH, 2007:30. 
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3.2. Az egyenlı elosztás problémái 

 
 

A továbbiakban a következı részkérdéseket fogjuk megvizsgálni: 

- Igaz-e, hogy a gazdasági növekedés csak a jobb módúaknak kedvez, s növeli a 

szegénységet és az egyenlıtlenséget? 

- Valóban igazságos-e a javak (a jövedelem vagy a természeti erıforrásokhoz való 

hozzáférés) egyenlı elosztása a jelen generáció tagjai között? 

- Megoldható-e a természeti erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférés elvének 

érvényesítése egyrészt a jelen generációkon belül, a nemzetek között, másrészt a 

különbözı generációk között? 

- Milyen igazságossági kritérium alapján valósítható meg a jelen és a jövı 

generációk közötti megfelelı erıforrás-elosztás? 

- Mérhetı-e a nagyobb egyenlıség hatása a ma alkalmazott fenntarthatósági, jóléti 

makromutatók, indexek segítségével? 

 

3.2.1. A növekedés hatása a szegénység és az egyenlıtlenségek 
alakulására 

 
 

Az ökológiai közgazdászok egyik alaptézise, hogy a modern világban a vagyoni 

különbségek szakadatlanul nınek, s ezért a világ egyre fenntarthatatlanabb lesz.73 

A tények nem támasztják alá ezt a vélekedést. 

Az ENSZ az emberiség fejlıdését évrıl-évre bemutató jelentései kiemelt 

helyet biztosítanak a jövedelmi egyenlıtlenség bemutatásának. Bár az összképet 

továbbra is negatívnak ítélik, jelentıs pozitív fejleményekrıl is beszámolnak. Az 

extrém szegénységben élık aránya globálisan az 1981-es 40,4%-ról 1990-re 28%-

ra, majd 2001-re 21%-ra csökkent. A jelentés megállapítja, hogy mindez nem lett 

volna lehetséges a gazdasági növekedés nélkül. A fejlıdı országokban az átlagos 

egy fıre esı jövedelem növekedése a 90-es években 1,5% volt, háromszorosa a 

                                                 
73 LIN, 2006:325. 
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80-as évekbelinek. 2000 óta az átlagos éves növekedés elérte a 3,4%-ot, ami 

duplája a fejlett országok átlagának.74  

 Ráadásul a bruttó nemzeti jövedelem mutató (GDP) által reprezentált 

gazdagság vagy szegénység sokszor elfedi az életminıség (amit például a HDI75 

mutatóval mérhetünk) valódi különbségeit, melyek a jövedelmi arányoknál 

kedvezıbbek lehetnek. A UNDP életminıséget számszerősíteni célzó HDI-

mérése szerint például ugyan Szaúd-Arábiának több mint másfélszer nagyobb a 

GDP-je Thaiföldnél, HDI-értékük azonos. Guatemalának mintegy kétszerese a 

nemzeti jövedelme Vietnamhoz képest, mégis ez utóbbi országban jobb az 

életminıség.76 

 Az ökoelmélet gyakori kritikája a növekedéssel kapcsolatban, hogy a 

növekedés csak a gazdagoknak (egyéneknek vagy államoknak) kedvez, a 

szegényeknek kevésbé, így a növekedést a gazdasági egyenlıtlenség folyamatos 

erısödése kíséri. CHAMBERS [2007] vizsgálata cáfolja ezt a tézist. A 29 ország 

(vegyesen fejlett és fejlıdı országok) adatait feldolgozó elemzés szerint a 

gazdasági növekedés rövidtávon (5-10 éves idıperiódust vizsgálva) valóban 

növelni fogja a jövedelmi különbségeket, azonban a tartós növekedés (20 éves 

idıtávon) végül az egyenlıtlenségek fokozatos csökkenéséhez vezethet (lásd: 3.1.-

3.3. ábrák).77  

Hasonló eredményre jutott SALA-I-MARTIN [2002, magyarul: 2008] is, 

akinek vizsgálata szerint 1970 és 1998 között az 1 dollár/nap jövedelmi küszöb 

alatt élı szegények aránya 20%-ról 5%-ra (300 millió fıvel), míg a 2 dollár/nap 

szegénységi szint alatti népesség aránya 44%-ról 18%-ra (500 millió fıvel) 

zsugorodott. A kirívó szegénységben élık számának csökkenésén túl a jövedelmi 

egyenlıtlenségek mérsékelt csökkenése is megfigyelhetı. A kedvezınek látszó 

képet mindenesetre árnyalja, hogy az egyenlıtlenség csökkenésének szinte 

egyetlen hajtóereje a mintegy 1,2 milliárdnyi kínai ember magas jövedelem-

növekedési rátája volt. 
                                                 
74 UNDP, 2005:20. 
75 Human Development Index: az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) által használt mutató az 
emberi életminıség mérésére 
76 Uo., 23-24. 
77 Lásd errıl még: TÓTH I. GY., 2005:101. 
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3.1. ábra: A gazdasági növekedés és a jövedelmi egyenlıtlenség változásai 5 éves 
idıhorizonton Chambers [2007] szerint 

A 3-1., 3-2. és 3-3. ábrák a reziduális egyenlıtlenségnek az ország-specifikus 
átlagtól való eltérését mutatja (y-tengely) a megelızı évek (5, 10, 20 éves 
idıtávban) gazdasági növekedésének ország-specifikus átlagától való eltérésének 
függvényében. A középsı görbe a várható értéket, az alsó és a felsı görbe a +/- 
5%-os valószínőségő értéket mutatja. 

 
 

 
 
3.2.  ábra: A gazdasági növekedés és a jövedelmi egyenlıtlenség változásai 10 éves 
idıhorizonton Chambers [2007] szerint 
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3.3. ábra: A gazdasági növekedés és a jövedelmi egyenlıtlenség változásai 20 éves 
idıhorizonton Chambers [2007] szerint 
 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatási eredmények nem teljesen 

egybehangzók. Azt általában mindegyik elemzés megállapítja, hogy a szegénység 

csökkent az utóbbi évtizedekben78, azonban nincs egyetértés az egyenlıtlenségek 

alakulásáról az elmúlt idıszakban. Míg az elıbb idézett Chambers és Sala-i-Martin 

az egyenlıtlenségek csökkenését mutatta ki, néhányan ellenkezı eredményre 

jutottak. Sala-i-Martinnal egybehangzóan az egyenlıtlenségek csökkenését mérte a 

XX.század utolsó évtizedében BHALLA [2004], DIKHANOV és WARD [2002], 

valamint SUTCLIFFE [2003]. Ellenben az egyenlıtlenségek növekedését mutatta ki 

EDWARD [2006] és MILANOVIC [2005]. Vizsgálatunk szempontjából nincs 

jelentısége annak, hogy eldöntsük, módszertani különbözıségekbıl, az adatok 

inkoherenciájából adódnak-e ezek az eltérı eredmények, vagy éppen csak arról 

van szó, hogy a Chambers által kimutatott folyamat (a növekedés kezdetben 

növeli, majd csökkenti az egyenlıtlenséget) különbözı fázisait mérték ki az eltérı 

eredményre jutó kutatók. Érvelhetnénk azzal, hogy több elemzés jutott az 

                                                 
78 Lásd errıl például: NISSANKE and THORBECKE, 2006; EDWARD, 2006. 
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egyenlıtlenségek csökkenésére, mint növekedésére, vagy azzal, hogy nagyobb 

tekintélyő kutatók mutatták ki az egyenlıtlenségek csökkenését. A mi 

szempontunkból azonban csupán annak van jelentısége, hogy a növekedés 

tovább növelte-e világméretekben és általában az egyenlıtlenséget – mint ahogy 

ezt az ökológiai irányzat kritikusan állítja. Így azt érdemes kiemelni, hogy az 

egyenlıtlenség akár csökkenését, akár növekedését regisztrálók egyaránt rendkívül 

kis mértékő változást figyeltek meg. A kutatási eredmények közös nevezıre 

hozhatók azáltal, ha azt mondjuk, hogy a legutóbbi idıszakban regisztrált 

növekedés az egyenlıtlenségre nem volt jelentıs hatással (míg a szegénységet 

egyértelmően csökkentette). 

Tehát a növekedés (illetve a globalizáció) és az egyenlıtlenség között nem 

igazolható oksági összefüggés, számos empírikus vizsgálat pedig éppen azt 

mutatta ki, hogy miközben a világ gazdasága növekedett a XX. század utolsó 

évtizedeiben (aminek egyik hajtóereje a globalizálódó világgazdaság volt), addig a 

szegénység egyértelmően (habár a vágyottnál talán kisebb mértékben) csökkent, az 

egyenlıtlenség pedig rendkívül kis mértékben változott (csökkent vagy 

növekedett).79  

 

Azzal, hogy összevetettük a növekedésre és az egyenlıtlenségre vonatkozó 

tényeket, még nem értünk vizsgálatunk végére. Eddig ugyanis csak azt vizsgáltuk, 

miként változott a szegénység és az egyenlıtlenség világméretekben az utóbbi 

évtizedekben, s nem tettük fel azt a kérdést, hogy valóban erkölcsi vagy gazdasági 

rossz-e az egyenlıtlenség. (Míg a szegénységet, a nélkülözést, a nyomort 

egyértelmően a társadalmi rosszak közé sorolhatjuk.) 

A gondolatmenetet egy rövid, de szükséges kitérı után majd itt folytatjuk a 

3.2.3. fejezetben. Érvelésünket most azzal egészítjük ki, hogy megvizsgáljuk, 

mérhetı-e a fenntarthatóság, vagyis a nemzeteknek a fenntartható fejlıdés 

eszméje szerinti haladása regisztrálható, számszerősíthetı-e. 

 
 

                                                 
79 Szélesebb elméleti áttkintést ad a témáról TÓTH I. GY., 2005. 
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3.2.2. A fenntarthatóság mérhetısége 

 
 
3.2.2.1. Gazdasági és környezeti mutatók 
 
Az élet különbözı aspektusainak, az eltérı emberi teljesítmények értékelésére 

változatos mutatók állnak rendelkezésünkre. Mérni tudjuk a gazdasági aktivitás 

szintjét, a jövedelem nagyságát (bruttó hazai/nemzeti termék – GDP/GNP), a 

jövedelem megoszlását a társadalom tagjai között (pl. Gini Index), a politikai, 

illetve a gazdasági szabadság mértékét (Political Rights Index – PRI, illetve Index of 

Economic Freedom – IEF), az életminıség összetevıit, a környezethasználat 

nagyságát, a gazdaságok környezeti teljesítményét is (lásd ezeket a 3.2.3.2. 

fejezetben). 

 A 3.4. ábrán vázolt modell megpróbál logikai-okozati összefüggéseket 

teremteni azon elemek között, melyekre létezik valamilyen gazdasági/társadalmi 

mutató. A GDP/GNP által mért gazdasági teljesítményre – többek között – a 

gazdasági szabadság mértéke (melyet például az IEF mutató mér) és a technológiai 

színvonal van hatással. A gazdasági teljesítmény növekedése az egyéni jövedelem 

növekedéséhez vezethet, ez azonban nem egyenlıen oszlik meg a társadalom 

tagjai között: jövedelmi, vagyoni egyenlıtlenségek keletkeznek (amit többek 

között a Gini-index mér). 

 Az egyén gazdasági eredményei karöltve a politikai intézményrendszer által 

biztosított lehetıségekkel (amit a PRI mutató mér) fogják meghatározni, hogy az 

egyén milyen jóléti szolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügy) fog hozzáférni.  

A gazdasági aktivitás szintje és a technológiai színvonal – természetesen itt 

más tényezık mellett – meghatározza a természeti erıforrások felhasználásának 

(kitermelésének és elszennyezésének) nagyságát is. 

A technológiai megoldások fontos szerepet játszanak a gazdasági aktivitás 

szintjének és a természeti erıforrások felhasználásának szétkapcsolásában 

(„delinking”). DE BRUYN és OPSCHOOR (1997) elemzése például kimutatta, hogy 

az 1966 és 1990 közötti idıszakban a fejlett gazdaságú országok többsége a GDP-

növekedésnél kisebb mértékben növelte anyag- és energiafogyasztását, sıt, olyan 
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országok is akadtak, akiknek anyagfelhasználási mutatójuk (Throughput Indicator, TI) 

csökkent a gazdasági növekedéssel egyidıben.  

 

3.2.2.2. A fenntarthatósági mutatók megbízhatósága 
 
A természeti tıke négy alapvetı funkcióját különböztethetjük meg. A természeti 

tıke 

1) alapanyagokat szolgáltat a termeléshez vagy akár a közvetlen 

fogyasztáshoz; 

2)  asszimilálja a termelés melléktermékeit, hulladékait; 

3)  esztétikai értéket jelent, pl. szép tájképet nyújt; 

4)  alapvetı életfenntartási funkciókat nyújt.80 

A fenntarthatósági mutatóknak tulajdonképpen ezen funkciók teljesülési 

nagyságát vagy annak lehetséges, még megırzött potenciálját kellene mérniük. Az 

irodalomban azonban egymástól rendkívül különbözı, nagy számú indikátort 

találhatunk, melyek mind a fenntarthatóság mérését célozzák, vagy legalábbis a 

használók (esetleg az index megalkotóinak eredeti szándékaival nem teljes 

összhangban) megpróbálják arra alkalmazni azokat. 

A fenntarthatóság „mérésére” ma legtöbbször a HDI (Human Development 

Index), a GPI (Genuine Progress Index), az ESI (Environmental Sustainability Index), az 

ESI továbbfejlesztett változata az EPI (Environmental Performance Index) és az 

ökológiai lábnyom (Ecological Footprint, EF) mutatókat használják. Ezen mutatók 

azonban számos metodikai problémával terheltek, nehézkes a képzésükhöz 

szükséges megfelelı mennyiségő és megbízhatóságú adatok összegyőjtése, a 

számítások sokszor durva becsléseken vagy szubjektív benchmarking technikákon 

alapulnak. Az ESI mutatót például 76 adatból képzett 21 indikátor alapján 

állították elı. 

Az ESI egy vitatható részeleme volt, hogy az országok környezeti 

intézményrendszerét, a bevezetett környezeti szabályok mennyiségét és minıségét 

is vizsgálta. Ez kedvezett az egyébként jelentıs természeti erıforrás-mennyiséget 

                                                 
80 DIETZ and NEUMAYER, 2007:617-628. 
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felélı, de gazdag jogszabály-halmazzal rendelkezı államoknak. 2006-tól kezdve az 

ESI-t felváltó EPI mutató már kizárólag a környezeti teljesítmény ökológiai és 

humán egészségügyi vetületeit méri.81 Vizsgálatomban elıállítottam és használom 

az EPI-bıl származtatható részindexet az EPI-ECO mutatót is. Az EPI 

alapvetıen két területet vizsgál 25 indikátor révén: az emberi egészséget érintı 

környezeti hatásokat, illetve a természeti erıforrások, az ökoszisztémák, a 

bioszféra állapotát, minıségét. Az EPI-ECO mutató külön szerepeltetésének, azaz 

az EPI mutatóból a humán környezetegészségügyre vonatkozó index kivonásának 

értelmét az adja, hogy egyrészt a mutató így jobban összehasonlíthatóvá válhat az 

ökológiai lábnyom indexszel, ami egyértelmően a bioszféra állapotának mérését 

tőzte ki céljául, másrészt a környezetegészségügy EPI-vel mért vonatkozásai 

kevéssé a természeti környezet állapotával, inkább olyan gazdasági, technikai 

eredményekkel és tényezıkkel vannak összefüggésben mint például a vezetékes 

ivóvízszolgáltatás minısége, a csatornázottság és szennyvíz-tisztítás színvonala, 

vagy a közlekedésbıl eredı felszín közeli ózon-koncentráció nagysága. 

Minden erıfeszítés ellenére – mint azt a késıbbiekben látni fogjuk – a 

környezeti állapot vagy teljesítmény, avagy a környezeti fenntarthatóság mérése 

továbbra is messze áll nemcsak a tökéletestıl, de a jó szívvel elfogadhatótól is. 

Egy, az ENSZ számára, az indikátorokat kidolgozó szakértık által készített 

jelentés leszögezte:  

„A fenntartható fejlıdés indikátorai mint stratégiai politikai eszközök 

biztosíthatnák a lehetıséget, hogy a fenntarthatóság általános 

koncepciója cselekvésekben is megnyilvánulhasson. Ma, mindazonáltal, 

távol vagyunk ettıl.”82 

                                                 
81 ESTY et al, 2008. 
82 PINTÉR et al, 2005: v. 



 

 
 

3.4. ábra:  Országok (gazdaságok/társadalmak) egyes gazdasági, környezeti teljesítményeit mérı fontosabb indexek 
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 Hasonló következtetésre jut egy friss elemzés során BÖHRINGER és 

JOCHEM [2007], akik 11 fenntarthatósági index vizsgálata után megállapítják, hogy 

a politikai gyakorlatban jelenleg alkalmazott fenntarthatóság indexek rosszul 

alkalmazhatóak, illetve félrevezetıek lehetnek. 

 A ma ismert mutatókat (nem a teljesség igényével) a 3.1. táblázatban 

foglaltam össze. 

  

3.1. táblázat: A fenntarthatóság mérésére gyakrabban használt mutatók 
 

Index Index teljes elnevezése angolul Az index kifejlesztıje és 
az elsı közlés éve 

A. A GDP-bıl továbbfejlesztett mutatók, az ISEW-család 

ISEW Index of Sustainable Economic Welfare Cobb, 1989 
GPI Genuine Progress Index Cobb et al, 1995 
WI Well-Being Index Prescott-Allen, 2001 
GS Genuine Savings Index Hamilton et al, 1997 
EDP Environmental Adjusted Domestic Product Hanley, 2000 

B. Az emberi élet feltételeit mérı indexek 

HDI Human Development Index UNDP, 2005 
CDI City Development Index UNCHS (HABITAT), 2001 

C. Környezeti állapot és menedzsment mutatók 

ESI Environmental Sustainability Index Esty et al, 2005 
EPI Environmental Performance Index Esty et al, 2006 
EF Ecological Footprint Wackernagel és Rees, 1997 
LPI Living Planet Index WWF, 1998 
HI Heinz Index Heinz Center, 1999 
EVI Environmental Vulnerability Index SOPAC, 2005 

D. Az anyagáramok mérésén alapuló indexek 

MFA/TMR Material Flow Ananlysis /  
Total Material Requirement 
 

EUROSTAT, 2001 

  
 

A világ fenntarthatatlanságát hangsúlyozók ugyanakkor gyakran 

önkényesen válogatják ki az igazukat reprezentáló mutatókat. Ha például a HDI 

valóban a fenntarthatóságot méri, akkor miképpen tarthatjuk a világunkat 

fenntarthatatlannak, amikor a HDI index folyamatosan nı. Az utóbbi évtizedben 
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a Föld valamennyi régiójában pozitívan változott a HDI, s csak 18 olyan ország 

van, ahol 1990 óta csökkent.83 

 Ha a fenntarthatatlanság valóban a gazdagok bőne lenne – mint azt a 

fenntarthatósági irodalom többsége állítja vagy sugallja –, akkor hogyan kerül az 

ESI fenntarthatósági mutató országok szerinti ranglistájának legjobb tíze közé 7 

„gazdag” ország?84 Az ESI-t számító kutatók jelentésükben le is szögezik:  

„A környezeti fenntarthatóság és a gazdasági fejlettség közötti 

összefüggés sokrétő. Bármekkora is legyen a jövedelmi szint, minden 

országnak szembe kell néznie környezeti feladatokkal. (…) A fejlettség 

ezért nem végzetes a környezet számára.”85 

Sokkal borúlátóbbak lehetünk, ha a fenntarthatóság számszerősítésére az 

ökológiai lábnyom mutatót használjuk. Az ökológiai lábnyom azt a 

területegységben (normalizált, ún. globális hektár, négyzetkilométer) kifejezett 

biológiailag produktív föld- vagy vízterületet jelenti, amely az adott népesség adott 

életvitelének korlátlan hosszú ideig való fenntartásához szükséges lenne, ideértve 

az összes erıforrás kitermelését és az összes szennyezıanyag és hulladék 

semlegesítését, továbbá azt a területet, amit az emberi társadalmak épületeik és 

infrastruktúrájuk kiépítéséhez elfoglaltak.  

 Az EF elıállítása a következı lépésekben történik:86 

• Meg kell figyelni, mekkora területet foglalnak el az emberi 

létesítmények, mennyi természeti erıforrást használunk el egy 

évben, s hogy mennyi hulladékot, szennyezıanyagot termelünk ez 

idı alatt (ezek a környezeti hatás, a „lábnyom” tényezıi). 

• Az utóbbi két csoportba tartozó tényezıket át kell számítani 

területegységre. Minden egyes tényezıhöz rendelni kell egy 

átszámítási faktort, amivel a például tömegegységben kifejezett 

tényezı átszámolható lesz területegységre. 

                                                 
83 UNDP, 2005:21. 
84 Ezek, a rangsorolás rendjében:  Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Kanada, Svájc, 
Ausztria. Lásd: ESTY et al, 2005. 
85 Uo., 2. és 25-28. 
86 WACKERNAGEL és REES, 1997; HAMMOND, 2006; valamint KITZES et al, 2007 alapján. 
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• Az átszámításnál kiegyenlítik a területi különbségeket annak 

érdekében, hogy az export-importra is tekintettel legyen a számítás. 

• A vizsgált földrajzi területre (város, régió, ország, országcsoport, a 

Föld egésze) össze kell adni a normalizált, területegységben (globális 

hektár, gha) kifejezett tényezı-értékeket. 

HOLDEN és HØYER [2005] így foglalja össze az EF index elınyös 

tulajdonságait:  

• Az anyagok körforgásának, életciklusának figyelembevételével 

számítódik, s így valóban alkalmas lehet a fenntarthatóság mérésére. 

• A módszer a fogyasztásra fókuszál.  

• Számos fogyasztási kategória, továbbá ennek környezeti 

következményei mérésének szintézisét biztosítja egyetlen 

mérıszámba integrálva, széleskörő összehasonlítást téve lehetıvé 

ezáltal. 

• A módszertan reflektál a globális igazságosság és egyenlıség elvére. 

• Mind a szakemberek, mind a közvélemény számára jól illusztrálja a 

fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos kihívásokat. 

A közkézen forgó EF-grafikonok azt mutatják, hogy az emberiség az 1970-

es években túllépte a rendelkezésére álló biokapacitást, és számított lábnyoma 

nagyobb (2003-ban 14,1 milliárd globális hektár), mint a Föld termékeny területe 

(11,2 milliárd gha)!87 A fejlett gazdaságú országok átlagpolgára mai fogyasztásának 

biztosításához mintegy 4 globális hektár területre van szükség, miközben a Föld 

egy lakosára átlagosan csak 1,5 globális hektár ökológiailag produktív terület jut. 

A 2005-ös adatgyőjtésre épülı 2008-as jelentés88 szerint az emberiség 

ökolábnyoma 17,5 milliárd globális hektár volt, ami a 6,5 milliárdnyi földlakóra 

vetítve fejenkénti átlagos 2,7 gha lábnyomot jelent. Ezzel szemben a Föld 

összesen csak 13,6 milliárd gha biokapacitást nyújt évenként, ami 2,1 gha/fı-vel 

egyenértékő. Azaz mai világunkban az emberi fogyasztás jelen szinten való 

                                                 
87 A 2003-as adatok forrása: KITZES et al, 2007. 
88 EWING et al, 2008. 
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biztosításához, 1,3 Földre van szükségünk, természeti erıforrásainkat 

túlhasználjuk, kimerítjük. 

 Amennyire látványos, oly annyira pontatlan mutató az EF. Mivel nem 

képes a javak mindegyikére kiszámítani a tényleges földhasználat nagyságát, 

néhány jellemzı termék átlagos terület-igénybevétele alapján általánosít 

(normalizál), ami szükségszerően hagyja figyelmen kívül a technológiák 

sokszínőségét vagy a regionális eltéréseket. Továbbá nem vagy nem pontosan 

veszi figyelembe például, hogy egységnyi terület (pl. erdı) egyszerre több 

szolgáltatást (szén-dioxid kivonás a levegıbıl, a talajvíz megtartása, esetleg 

tisztítása, stb.) is képes nyújtani. 

 Az általam áttanulmányozott metodológiai irodalomból az sem vált 

világossá, hogy az emberi tevékenységek révén lefoglalt terület nagyságának 

figyelembevételekor számolnak-e azzal, hogy számos tevékenység (pl. szilárd 

hulladékok lerakása, útépítés) biológiailag nem produktív területen is elvégezhetı, 

míg az ökológiai deficit (overshoot) meghatározása a biológiailag produktív 

földterülethez viszonyítva történik. Másik irányból torzítja viszont a mutatót, hogy 

a lábnyom nem méri azokat az emissziókat, melyek „nem foglalnak el területet”, 

ilyenek például a radioaktív sugárzás, légköri nehézfém-szennyezés. 

 Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a különbözı mutatók között nincs 

egyezıség abban, hogy az adott társadalom fenntartható-e vagy sem. Az ESI és az 

EF között egyenesen negatív az összefüggés.89  (Lásd: 3.5. ábra.) Azaz, ha egy 

ország jól szerepel a lábnyom-mérésben, kevésbé jól teljesít az ESI mutató szerint 

– és fordítva. A fenntarthatósági mutatók tehát ellentmondanak egymásnak. Az 

ellentmondás az alkalmazott módszertan eltérésébıl fakad. Az EF lényegében 

tisztán ökológiai mutató, az ESI a környezetvédelmi intézményrendszert is 

számításba veszi. Ebbıl következıen az ökológiai lábnyom pusztán statikus 

pillanatfelvétel, míg a környezeti fenntarthatósági index magába foglal a jövıre 

vonatkozó várakozásokat is. Ezt azáltal teszi, hogy méri a környezeti teljesítmény 

javítása érdekében tett intézményi erıfeszítéseket is, melyek eredménye 
                                                 
89 A 2005-ös ESI és a 2002-es EF mutatók között a regresszió-számítás eredménye R2=0,15, a 
korreláció negatív. Uo., 385. Ugyanígy az EF és ESI közötti korreláció hiányát állapítja meg 
SICHE et al, 2007 is. 
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értelemszerően a következı években jelenhet csak meg a természeti tıke 

állapotának esetleges javulásában. 

 
 

 
 

3.5. ábra: A környezeti fenntarthatósági index (ESI) és az ökológiai lábnyom index (EF) 
korrelációjának vizsgálata ESTY és munkatársai [2005] szerint 

 
 

2005 után az ESI mutató helyét az EPI (környezeti teljesítmény index)90 mutató 

vette át. A mutatóból kihagyták a vizsgált ország környezetmenedzsment 

rendszerének, intézményeinek értékelését, s pusztán a környezetminıséget 

meghatározó adatokra építették a mutatót. A változtatás azonban továbbra sem 

szüntette meg a negatív (az R2-érték kisebb mint 0,5) korrelációt az ökológiai 

lábnyom index-szel. (Lásd: 3.6. ábra). Ne feledjük: az ökológiai lábnyom esetén a 

kisebb, a környezeti teljesítmény index esetén a nagyobb érték jelenti a 

környezetileg jobb, fenntarthatóbb állapotot.  

                                                 
90 ESTY et al, 2008. 
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3.6. ábra: A környezeti teljesítmény index (EPI) és az ökológiai lábnyom index (EF) 2008-as 

értékei korrelációjának vizsgálata (saját számítás) 
 

Ha az EPI mutató helyett, annak egyik komponensét, a természeti erıforrások, az 

ökoszisztémák állapotát mérı „Ecosystem Vitality” részindexet vizsgáljuk (a 

továbbiakban: EPI-ECO Index), továbbra sem teremtıdik összhang az ökológiai 

lábnyom index-szel, legfeljebb a korábban az EPI-EF viszonylatban fennálló 

tendenciózus negatív korreláció szőnik meg (3.7. ábra). 
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3.7. ábra: A környezeti teljesítmény index (EPI) ECO részindexének és az ökológiai lábnyom 
index (EF) 2008-as értékei korrelációjának vizsgálata (saját számítás) 
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3.2.3. A fenntarthatóság és az egyenlıtlenség viszonya a jelen 
generáció tagjai között 

 

Ebben az alfejezetben azt vizsgálom meg, hogy miképpen értelmezhetı a 

fenntartható fejlıdés eszméjének és a jövedelmi egyenlıtlenségnek a viszonya a 

jelen generáció együtt élı tagjai között. 

 

3.2.3.1.  Elméleti keretek 

Az ökológiai közgazdaságtani irodalom gyakran szinonimaként használja az 

igazságosság és az egyenlıség fogalmakat, illetve gyakran keveri az egyenlıtlenség 

és a szegénység problémáját. A legegyszerőbb eset annak igazolása, hogy a 

szegénység és az egyenlıtlenség problémája különbözik. BALÁZS [2007a:8] ezt így 

mutatja be: 

„A szegénység problémája mégsem azonos az egyenlıtlenségével. Ezt 

könnyő belátni: ha két milliomos között az a különbség, hogy 

egyiküknek tíz-, a másikuknak százmillió dollárja van, a tízszeres 

különbséget akár súlyos egyenlıtlenségnek is nevezhetjük, mivel a két 

vagyon vélhetıen más-más életformát tesz lehetıvé. De szó sincs 

szegénységrıl vagy erkölcsi problémáról.” 

A második eset annak vizsgálata, hogy erkölcsi vagy gazdasági rossz-e az 

egyenlıtlenség, azaz igazságos vagy igazságtalan-e az egyenlıség vagy 

egyenlıtlenség. Ehhez elıször azt kell belátni, hogy minden ember más-más 

intellektuális, fizikai és erkölcsi adottságokkal, képességekkel és tehetséggel 

születik a világra. Ezen adottságok, képességek és tehetségek területén 

megmutatkozó különbségek egy része a szocializáció vagy tanulás révén 

csökkenthetı, azonban megszőnni sohasem fog. (Jelen sorok írója például 

bármennyit gyakorolna is, bármilyen társadalmi esélyegyenlıségi program állna is 

rendelkezésére, sosem tudna olyan pontos tértölelı átadásokat megvalósítani, 

mint David Beckham, vagy olyan jól zongorázni, mint Kocsis Zoltán, továbbá 

nem lesznek olyan technikai ötletei, mint Rubik Ernınek.) Az eltérı készségekkel 
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piacra kilépı, azaz a társadalmi-gazdasági munkamegosztásba bekapcsolódó 

személyek jövedelme így óhatatlanul különbözı lesz. A jövedelmi egyenlıtlenség 

tehát természetes jelenség olyan értelemben, hogy spontán módon, automatikusan 

alakul ki, ha nincs jelen valamilyen mesterségesen létrehozott kiegyenlítı 

mechanizmus. A kérdés most az, hogy helyes-e, ha ilyen kiegyenlítı 

intézményeket mőködtetünk? A válasz attól fog függni, mit tekintünk 

igazságosnak.91 

Ma – némi leegyszerősítéssel – az igazságosság két alapvetı koncepciója 

vitázik egymással. Az egyik nézet szerint – például így érvel Arisztotelész a 

Nikomakhoszi Etiká-ban – igazságos az, ha az egyenlıkkel egyenlıen, a 

különbözıkkel pedig különbözı módon bánunk. Igazságos mindenkinek 

megadni, ami jár – állítja Platón a Politeia-ban. Ha két alkalmazott egyformán 

tehetségesen, szorgalmasan, pontosan és egyenlı felelısséggel dolgozott, azonos 

bér illeti meg ıket. A rendszeresen késve érkezı, lusta, gyenge teljesítményő 

munkavállalónak azonban kevesebb bér jár. Az egyenlı teljesítményő cégek 

tulajdonosai azonos profitot zsebelhetnek be, míg a kevésbé hatékonyabban 

üzemelı vállalat tulajdonosa kisebb haszonra tehet szert, esetleg csıdbe megy. E 

nézet szerint tehát a kialakuló egyenlıtlenség – hacsak az nem rablás, korrupció, a 

fogyasztó „átverése” vagy más erkölcsi rossz következménye – igazságos. 

A másik nézet szerint az, hogy a társadalom mely tagját részesíti nagyobb 

jövedelemben, elsısorban nem az egyének személyes teljesítményén múlik, hanem 

a társadalmi intézmények minıségén. A jövedelem tehát véletlenszerően fog 

megoszlani a társadalom tagjai között, amit korrigálni szükséges. Az emberek 

erıfeszítéseinek gyümölcsét nem saját maguknak köszönhetik, hanem társadalmi 

esetlegességeknek. „Az erény jutalmazásának gondolata kivitelezhetetlen”92, ezért 

a kialakuló egyenlıtlenség nem igazságos. Bár e második nézet – az utóbbi idıben 

fıleg John Rawls munkásságának köszönhetıen93 – sok hívet szerzett magának 

(melynek következtében az igazságosság fogalma a jövedelmi egyenlıség 

                                                 
91 Az itt következı érvelés KEKES, 2004 munkáján alapul. 
92 RAWLS, 1971:372. Rawls igazságosság elmélete különösen népszerő a környezet- és ökológiai 
közgazdászok körében, lásd például SZLÁVIK, 2005 és ZSOLNAI, 2001. 
93 Lásd: RAWLS, i.m. 
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szinonimájává redukálódott), nézetem szerint tarthatatlan. A rawlsi igazságossági 

kritérium alkalmazásának torz következményeit KEKES [2004:57] így foglalja 

össze: 

„[A] Nobel-díjasoknak kárpótolniuk kell a Flat Earth Association 

tagjait, a sikeres befektetıknek a kótyagosokat, a nagy mővészeknek a 

giccstermelıket, mert így »kiegyenlítıdnek az esetlegességek torzításai«. 

(…) Mivel senki nem felelıs semmiért, a siker és a kudarc csak 

szerencse kérdése, az igazságosság pedig azt írja elı, hogy azokat 

egyenlıen osszák el.”  

Így az egyenlıtlenségek kapcsán az elsı igazságossági kritiériumot tartom 

helyesnek alkalmazni. Ekkor azt kell megvizsgálnunk, hogy egy szóban forgó 

egyenlıtlen helyzet vajon milyen cselekedetek eredményeképpen jött létre. 

Teljesen más nézıpontot foglal el ebben a vitában Hayek, aki szerint az 

igazságosság nem is vizsgálható – nincs értelme vizsgálni – a piacgazdaság 

eredményeire vonatkozóan. Érvelése szerint  

„nem lehet disztributív igazságosság ott, ahol senki nem oszt el. Az 

igazságosság csak emberi magatartás szabályaként értelmezhetı, és 

bármilyen szabályt írunk elı a piacgazdaságban egymást javakkal és 

szolgáltatásokkal ellátó egyének magatartására, az soha nem fog olyan 

elosztást eredményezni, amit igazságosnak vagy igazságtalannak 

minısíthetünk. Lehet az emberek magatartása a lehetı legigazságosabb, 

minthogy azonban az egyes egyénekre gyakorolt hatásuk nem 

szándékolt és nem látható elıre, a végeredmény sem nevezhetı 

igazságosnak vagy igazságtalannak. (…) Tevékenységek egész sora csak 

úgy tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, ha egyes 

tevékenységek javadalmazása megváltozik, tekintet nélkül az érintettek 

érdemeire vagy hibáira.”94 

Érdekes, hogy Hayek és Rawls tulajdonképpen ugyanabból az 

elıfeltevésbıl – nevezetesen abból, hogy a piac személytelenül, az egyes ember 

erıfeszítéseitıl, erényességétıl függetlenül osztja el a tevékenységek gyümölcseit – 

                                                 
94 HAYEK, 1995:211-212 és 309. 
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gyökeresen eltérı következtetésre jut. Én azonban éppen ezt az elıfeltevést nem 

látom igazoltnak, a piac igenis jelentıs szerepet oszt az ebben a gazdaságszervezı 

mechanizmusban tevékenykedı egyéneknek. Nem állítható, hogy a piaci szereplık 

eredményessége (jövedelme) csak és kizárólag exogén tényezık függvénye lenne. 

(Az egyén piaci mechanizmusban betöltött sajátos szerepére a 4.1. és 4.2. 

fejezetekben visszatérek.) A jövedelmi, vagyoni egyenlıtlenségeknek tehát van 

olyan aspektusa, amely az igazságosság mércéjével igenis megmérhetı. 

A fenntartható fejlıdés elve viszont anélkül, hogy megvizsgálná, a vagyoni 

különbségeknek mi a forrása, azok igazolhatók-e vagy sem, kategórikusan az 

anyagi, fogyasztási, jövedelmi egyenlıség, azaz az egyenlıtlen jövedelmek 

valamilyen fokú redisztribúciója mellett foglal állást. 

Az ilyen érvelés alapja legtöbbször az, hogy a növekvı jövedelmeknek 

csökkenı a határhasznuk. Azaz érdemes egy meghatározott X összeget 

átcsoportosítani a gazdagoktól a szegények felé, mert az ezen átcsoportosított X 

összegre jutó dU hasznosságnövekmény a szegényeknél nagyobb, mint a 

gazdagoknál. Ezzel kapcsolatban háromféle ellenvetésünk lehet: 

(1) Kérdés az, hogy a gazdasági összhaszon növekedése mennyi 

igazságtalanságot indokolhat? Eljárhatunk-e igazságtalanul pusztán azon az 

alapon, hogy ezáltal a társadalmi összhaszon növelhetı? 

(2) Kérdés az, hogy valóban igaz-e a csökkenı határhaszon által indokolt 

jövedelem-átcsoportosítás hatásossága? Ez az elıfeltevés akkor teljesül, ha az 

egyének jövedelem-hasznosság függvénye nagyjából hasonló.95 A közgazdasági 

irodalomban ismertek azok az elméletek is, melyek cáfolják ezt az elıfeltevést. A 

másik elıfeltevés itt általában az, hogy a vagyon-hasznosság függvény konkáv, ami 

megint nem feltétlenül igaz, például a társadalmakban nem is kis számban 

megfigyelhetı kockázatkedvelı embereké a mikroökonómia tankönyvek szerint 

konvex!96 2008-ban STEVENSON és WOLFERS pedig kimutatta, hogy kellıen nagy 

adatbázison vizsgálva az Easterlin-paradoxon is hamis, azaz a gazdagság 

                                                 
95 A jövedelem donor személy hasznossági függvénye meredekségének kisebbnek kell lennie az 
akceptor személy hasznossági függvénye meredekségénél a jövedelem-elvétel, illetve hozzáadás 
értékeinél. 
96 VARIAN, 2001:234-235. 



  61 

növekedésével a jólét érzése, az emberek megelégedettsége és boldogsága is 

növekszik. Ezek az elméletek kétségkívül óvatosságra inthetnek bennünket a 

jövedelem-kiegyenlítı redisztribúció társadalmi jólét növelı hatásosságát illetıen, 

bár az kétségkívül igaz, hogy a nagy jövedelem-egyenlıtlenség irigységhez, s így 

kisebb szubjektív boldogságérzéshez vezethet.97 

(3) Ha a jövedelem-átcsoportosítást nem tartjuk igazságtalannak, továbbá 

elméleti kétségeink sincsenek a redisztribúció jólét-növelı hatásával kapcsolatban, 

akkor pedig azokra a hatásokra kell felfigyelnünk, amely a jövedelem-kiegyenlítés 

más makrogazdasági hatásával kapcsolatosak. Elsısorban arra, hogy a magasabb 

jövedelmőek jóval nagyobb arányban rendelkeznek megtakarításokkal, mint az 

alacsonyabb jövedelmőek.98 A redisztribúció következménye ebben az esetben a 

csökkenı aggregált megtakarítás lesz, ami visszaveti a gazdasági növekedést, ami 

csökkenti az újraelosztható jövedelem nagyságát, valamint Chambers elmélete 

szerint visszaveti az egyenlıtlenségek csökkenésének természetes, a hosszútávú 

növekedésbıl fakadó folyamatát. Kérdés, hogy a redisztribúció fenti elınyösnek 

vélt, illetve itt vázolt kedvezıtlen hatásainak mi lesz az eredıje?  

 

3.2.3.2.  Empírikus vizsgálatok 

Dolgozatom kereteit szétfeszítené elıbbi problémák kimerítı elemzése, ezért 

inkább még annak vizsgálatára térnék vissza, hogy mi az egyenlıtlenség és a 

környezeti fenntarthatóság viszonya. Az ökológiai irányzat érvelése szerint az 

egyenlıtlenségek fokozódása egy fenntarthatatlanabb világhoz vezet bennünket. A 

létezı szocializmusban tapasztalatot szerzett megfigyelık joggal kételkedhetnek 

ebben, hiszen az 1945 és 1990 közötti idıszak központi tervgazdaságú államaiban 

ugyan a jövedelmi különbségek kicsik voltak, a környezetszennyezés azonban 

legalább annyira intenzív volt, mint a nagyobb jövedelmi egyenlıtlenséggel 

rendelkezı, nagyobb jövedelmő piacgazdaságokban. Az elızı alfejezetben számos 

elméleti összefüggés bemutatásával igyekeztem megmutatni, hogy az 

egyenlıtlenség és a környezeti, ökológiai fenntarthatóság között nincs 
                                                 
97 BLANCHFLOWER, 2008.  
98 BROWNING and LUSARDI, 1996; valamint FRANK, 1985. 
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összefüggés. Az elemzés jelen részében arra vagyok kíváncsi, mit mondanak errıl 

a kapcsolatról a társadalmakat jellemzı adatok. Ha igaz az, hogy az egyenlıtlenség 

és a fenntarthatatlanság között ok-okozati összefüggés van, akkor ennek a 

kapcsolatnak az országok egyenlıtlenségi és fenntarthatósági mutatóiban is meg 

kell mutatkozniuk. 122 országra találtam meg mind az öt, a következıkben 

használt gazdasági, társadalmi és fenntarthatósági (környezeti, ökológiai) mutatót, 

a vizsgált mintába tehát ennyi állam került be. (A világ jelentıs földrajzi területő, 

vagy nagy népességő, továbbá jelentıs természeti kincsekkel rendelkezı országai 

mind szerepelnek, tehát a kimaradt országok miatt következtetéseink biztosan 

nem lesznek helytelenek.) Arra a kérdésre keresek választ, hogy magyarázza-e az 

országok környezeti, ökológiai teljesítményét (amit az ökológiai lábnyom, a 

környezeti teljesítmény és ez utóbbiból származtatott természeti környezeti állapot 

indexekkel jellemezhetünk) az országon belüli egyenlıtlenség (ezt a Gini Indexszel 

mérhetjük) vagy az országok közötti jövedelem-különbözıség (amit a 

vásárlóerıparitáson számolt egy fıre esı nemzeti össztermék adatokkal vehetünk 

figyelembe). Az adatokat az 1. sz. mellékletben foglaltam össze.  

 Az elemzés elsı részében pusztán az Excel lehetıségeit használom ki az 

összefüggések keresésére (ez a módszer persze csak a korrelációs gyanú 

felkeltésére alkalmas), majd az ez alapján kialakuló elızetes benyomásokat 

pontosabb többváltozós lineáris regressziós számításokkal ellenırzöm, s ez 

alapján vonom le következtetéseimet. 

A következıkben az államokra vonatkozó legfrissebb jövedelem-

egyenlıtlenségi adatokat (az országok Gini Index értékeit) vetjük össze három 

fenntarthatósági mutatóval: a környezeti teljesítmény index (EPI)99, az EPI-bıl 

származtatott EPI-ECO mutató és az ökológiai lábnyom index (EF)100 értékeivel. 

A Gini Index adatainak forrása az ENSZ101, az EPI mutatót (és benne annak 

ECO összetevıjét) a Yale és a Columbia Egyetemek munkatársai vezetésével 

számítják ki és publikálják. Az EF index nemzetközi társadalmi szervezetek 

együttmőködésével készül. A Gini Index az országok polgárai közötti jövedelem-
                                                 
99 ESTY et al, 2008. 
100 EWING et al, 2008. 
101 UNDP, 2007. 
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megoszlás egyenlıtlenségét méri úgy, hogy 0 (vagy 0%) értéket rendel a teljes 

egyenlıséghez, illetve 1 (vagy 100%) értéket rendel a lehetı legszélsıségesebb 

egyenlıtlenséghez. A vizsgált országok között a legkisebb egyenlıtlenség 

Dániában volt megfigyelhetı (24,7-es Gini-érték), míg a legnagyobb jövedelmi 

egyenlıtlenség Sierra Leone-ban (62,9) van. Az ökológiai lábnyom esetében (itt a 

vizsgált mintában 0,5 és 9,4 globális hektár/fı között változnak az értékek) a 

minél, de legalább a  2,1-nél kisebb érték jelenti a fenntartható állapotot, az ennél 

nagyobb pedig a természeti erıforrások túlhasználatát. Minél nagyobb érték az 

EF, annál kizsákmányolóbb a természeti erıforrásait tekintve az adott állam. Az 

EPI és az EPI-ECO mutató normalizált, relatív index, itt a nagyobb érték jelenti 

az erısebb fenntarthatóságot (a maximum 100 lehet), a kisebb értékek pedig a 

túlzott szennyezést, illetve az ökoszisztémák rossz állapotát (a mintában a 

legnagyobb EPI érték 95,5, a legkisebb 39,1). A 3.8. ábrán az EPI mutatót, a 3.9. 

ábrán az EF indexet, a 3.10. ábrán az EPI-ECO értékeit ábrázoltuk a Gini Index 

értékeinek függvényében. 
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3.8. ábra: A környezeti teljesítmény index (EPI) a jövedelmi egyenlıtlenség (Gini Index) 
függvényében, 122 ország 2007-08-as értékei alapján (saját számítás) 

 

Az országokbeli jövedelem-megoszlásnak (az egyenlıtlenség nagyságának) nincs 

érdemi korrelációja az országok EPI mutatóval mért környezeti teljesítményéhez, 
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a környezeti fenntarthatósághoz (3.8. ábra). Az EPI értékek erısen szórnak a Gini 

Index értékeinek változásával. Véletlenszerő összefüggést talán csak annyit 

vélhetünk felfedezni, hogy ha a Gini Index értéke 30-nál kisebb, akkor például 

nem találunk 74-nél kisebb EPI értékő országot. A kb. 30-60-as Gini-index 

tartományban azonban gyakorlatilag közömbös, hogy milyen az egyenlıtlenség 

nagysága a környezeti teljesítményt tekintve. 

Az országok ökológiai lábnyom index-szel mért ökológiai teljesítményének 

– az EF index kisebb értékei az ökológiailag jobbak – sincs determinisztikus 

kapcsolata az országon belüli egyenlıtlenséggel (3.9. ábra). Egy nagyon halovány  

trend sejteti esetleg, hogy az országon belüli jövedelem-egyenlıtlenség 

növekedésével elıször erısen, majd gyengébben javul az ökológiai állapot, 

szélsıségesen nagy egyenlıtlenségeknél megint inkább romolhat. Érdemes 

felfigyelni arra, hogy a diagram mezıjének jobb felsı negyede üres, azaz a nagy 

egyenlıtlenség mintha „megóvna” a túlzott természeti erıforrás igénybevételtıl. 

Az is látható, hogy a nagyobb egyenlıség (GINI<30) kizárólag nagy biokapacitás-

feléléssel (EF>2,7) jár együtt. Ennek pontosan az ellenkezıjét sejtette az elıbb a 

30-asnál kisebb Gini Indexő országok EPI adata. 
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3.9. ábra: Az ökológiai lábnyom index (EF) a jövedelmi egyenlıtlenség (Gini Index) 
függvényében, 122 ország 2007-08-as értékei alapján (saját számítás) 
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3.10. ábra: Az ökológiai teljesítmény index (EPI-ECO) a jövedelmi egyenlıtlenség (Gini Index) 
függvényében, 122 ország 2007-08-as értékei alapján (saját számítás) 

 

Az EPI-ECO index értékei sem mutatnak semmilyen állandó trendet az 

egyenlıtlenség alakulásával (3.10. ábra). Az adatok különösen nagy szóródást 

mutatnak a nagyobb jövedelmi egyenlıség tartományában. 

Az elızetes korreláció vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy semmi 

értelmes összefüggést nem találunk az országok jövedelem-egyenlıtlenségi és 

környezeti, ökológiai mutatói között. 

 

A következı összehasonlítási csoportot a fenti fenntarthatósági mutatók és az 

országok közötti jövedelem-egyenlıtlenségeket mérı egy fıre esı GDP-adatok 

alkotják. A vizsgálat menete azonos az elıbbivel, de az országon belüli 

egyenlıséget mérı Gini Index helyett most az országok egy fıre esı – 

vásárlóerıparitáson és ezer USD-ben mért – jövedelméhez viszonyítok.102 

A nemzeti jövedelem növekedésével az országok EPI-vel mért környezeti 

teljesítménye javul. A 3.11. ábra tanúsága szerint az összefüggés meggyızı. Az 

országok közötti fejlettségbeli különbségek (egyenlıtlenségek) a környezetvédelmi 

teljesítményben is megmutatkoznak.  

                                                 
102 A GDP/fı adatok forrása: UNDP, 2007. Azon mintában szereplı országok esetében, ahol ez 
a forrás nem tartalmazott adatot, azt a CIA Factbook-ból pótoltam. 
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3.11. ábra: A környezeti teljesítmény index (EPI) az országok jövedelme (PPP GDP/fı) 

függvényében, 122 ország 2007-08-as értékei alapján (saját számítás) 
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3.12. ábra: Az ökológiai lábnyom index (EF) az országok jövedelme (PPP GDP/fı)  
függvényében, 122 ország 2007-08-as értékei alapján (saját számítás) 

 

Az elızı esettel hasonló egyértelmő összefüggést mutat a GDP-vel az ökológiai 

lábnyom index, de pontosan ellenkezı értelmőt. Amíg az EPI-vel mért 

fenntarthatóság javult az országok gazdagodásával, addig az EF-fel mért 
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fenntarthatóság romlik! Ha felidézzük, hogy az EPI és az EF indexek között 

egyértelmő negatív korreláció van, e fenti két eredmény nem is meglepı. 

 Az általam önálló használatra bevezetett EPI-ECO index alkalmazását 

hívhatjuk esetleg segítségül, hogy feloldjuk az egymással ellentmondó 

eredményeket. Az EPI-ECO mutatóval kapcsolatban azt tartom elınyös 

tulajdonságnak, hogy egyrészt mentes azoktól a (korábban már körülírt) 

módszertani problémáktól, amivel az ökológiai lábnyom rendelkezik, viszont az 

EPI mutató másik (az emberi életkörülményekre reflektáló, inkább civilizációs, 

mint tisztán ökológiai jellegő) felének leválasztásával valóban egy olyan indexet 

kapunk, ami a természeti erıforrások állapotát igyekszik mérıszámmal ellátni. 

 Az igazság pillanata a GDP–EPI-ECO összevetés során sem jön el. Míg az 

EPI és az EF robosztusan, de egymásnak ellentmondva korreláltak a GDP/fı 

értékekkel, addig az EPI-ECO nem mutat összefüggést a nemzeti össztermékkel 

(3.13. ábra).  
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3.13. ábra: Az ökológiai teljesítmény index (EPI-ECO) az országok jövedelme (PPP GDP/fı) 

függvényében, 122 ország 2007-08-as értékei alapján (saját számítás) 

 

Az elızetes vizsgálatok eddig azt mutatták, hogy kevéssé valószínő oksági 

kapcsolat az országon belüli jövedelem-egyenlıtlenség mértéke és a természeti 

erıforrások állapota, kimerítése avagy a fenntarthatóság között, az egy fıre esı 

nemzeti jövedelem és a fenntarthatóság közötti kapcsolat pedig lehet negatív, 
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pozitív avagy neutrális attól függıen, hogy melyik fenntarthatósági mutatót 

alkalmazzuk. 

 

A továbbiakban – az elemzés második lépcsıjében – egyszerre vizsgáljuk a 

jövedelem-egyenlıtlneség és az egy fıre esı GDP hatását a fenntarthatóságra. Az 

elemzés módszere a többváltozós lineáris regresszió. A regressziós modellben 

azokat a függvénytípusokat alkalmaztam, melyek az elemzés elsı lépcsıjében a 

legjobb közelítést adták. A vizsgálat eredményét a 3.2. táblázat foglalja össze.  

 

3.2. táblázat: Az egy fıre esı GDP és a Gini Index parciális hatása a fenntarthatóság 

mutatóira. Többváltozós lineáris regressziós becslések. (saját számítás)103 

  

Magyarázó változók EPI EF EPI-ECO 
    
GDP/fı  0.130** 0.052 
  (17.803) (0.763) 
GDP/fı 10-es alapú logaritmusa 18.220**   
 (14.577)   
Gini Index 0.038 0.029 0.127 
 (0.500) (0.384) (1.341) 
Gini Index négyzete  -0.000  
  (-0.377)  
Konstans 57.456** 0.535 65.218** 
 (16.017) (0.330) (15.082) 
A minta elemszáma 122 122 122 
R-négyzet 0.671 0.782 0.0152 
F statisztika 121.2 141.0 0.916 

Megjegyzés: A becslések azt mutatják, hogy mennyivel változtatná adott magyarázó változó 
értékének egységnyi növekedése a függı változó várható értékét, ha az összes többi 
magyarázó változó értékét konstanson tartanánk. A zárójelben szereplı számok t statisztikák. 

** p<0.01, * p<0.05 
 

Azt az elméleti tézist, hogy a nagyobb GDP-jő, azaz gazdagabb országok 

intenzívebb gazdasági aktivitásuk, magasabb fogyasztásuk miatt nagyobb 

mértékben élik fel a természeti környezetüket, csak az ökológiai lábnyom mutató 

támasztja alá, az EPI mutató ezzel ellentétes trendet jelez. Ezekkel szemben nincs 

                                                 
103 Az elemzéshez Bartus Tamás (Corvinus Egyetem) nyújtott módszertani segítséget. 
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bizonyítékunk arra, hogy a gazdagabb országokban magasabb (vagy alacsonyabb) 

az EPI-ECO mutató (a paraméterbecslés nem szignifikáns). 

Fontos megjegyezni még, hogy az EPI mutató egységnyi növekedése nem 

a GDP-vel, hanem annak logaritmusával függ össze. Adott országnál tízszer 

gazdagabb ország EPI mutatója 18,2 egységgel, míg a százszor gazdagabbé csak 

36,4-gyel nagyobb. Ha eredményeink tetszıleges ország idısoros adataira is 

érvényesek lennének, akkor ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés csökkenı 

mértékben növeli az EPI-vel mért fenntarthatóságot. Az ökológiai lábnyom 

esetében az összefüggés lineáris, azaz az egy fıre esı GDP növekedésével 0,13-

szorosan nı a lábnyom, azaz romlik a fenntarthatóság. 

Azt az állítást viszont – mely szerint a nagyobb belsı egyenlıtlenségő 

társadalmak (környezeti, ökológiai értelemben) nem fenntarthatóak – egyik 

fenntarthatósági mutatóval sem támaszthatjuk alá. A Gini Index változó 

paraméterbecslése egyik lineáris regressziós modellben sem szignifikáns, tehát 

nincs bizonyítékunk arra, hogy egyenlıtlenség és fenntarthatóság között 

összefüggés lenne. A regressziós elemzések tehát azt mutatják, hogy nem tér el a 

fenntarthatóság szempontjából az a két ország, melyekben ugyan eltérı az 

egyenlıtlenség, de azonos a gazdasági fejlettség mértéke.  

Ebbıl következıen nincs olyan környezeti-ökológiai makromutatónk, 

amely egyszerre mindkét állítást meg tudná erısíteni. A páros összehasonlítások 

eredményeit a következı táblázatban foglaltam össze. 

 

3.3. táblázat: Az országon belüli és az országok közötti jövedelem-egyenlıtlenségek 
korrelációja három környezeti-ökológiai makromutatóval – az eredmények összefoglalása  
 

Környezeti (fenntarthatósági) teljesítmény 
KORRELÁCIÓ JELLEGE 

Ökológiai lábnyom EPI EPI-ECO 

országon belüli egyenlıtlenség: 
GINI Index nagysága 

Nincs Nincs Nincs 

országok közötti egyenlıtlenség: 
GDP/fı nagysága 

Negatív* Pozitív Nincs 

* Matematikai értelemben a korreláció pozitív, de itt figyelembe vesszük, hogy az ökológiai 
lábnyom nagyobb értéke rosszabb ökológiai fenntarthatóságot jelez (az EPI és az EPI-ECO 
esetében a nagyobb érték jobb környezeti fenntarthatóságot jelez) 
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Ezek az empirikus eredmények kellı erıvel támasztják alá az egyenlı elosztással 

kapcsolatos elméleti aggályainkat. A különbözı társadalmak eltérı környezeti 

teljesítményét, a gazdaság mőködtetése következtében kialakuló ökológiai 

állapotot fentiek szerint nem magyarázhatjuk az országok közötti, vagy az az adott 

országon belüli jövedelem-egyenlıtlenséggel, annak mértékével. 

 

3.2.4. Az erıforrások adagolhatósága 

 
 

Az elızıekben az azonos idıben élık közötti országon belüli és országok közötti 

jövedelem-egyenlıtlenség és a környezeti állapot minısége közötti 

összefüggéseket vizsgáltuk. Most az „ökológiai elosztás” problémáját járjuk körül. 

„Ökológiai elosztáson” a természeti erıforrások felhasználásának, illetve a 

környezetszennyezésnek a térbeli és idıbeli eloszlását értjük.104 

A definíció szerint a fenntartható fejlıdés alapvetı célja a nemzedékek 

közötti igazságosság megteremtése a természeti erıforrásokhoz való hozzájutás 

tekintetében. Az ehhez kapcsolódó kritérium pedig, hogy bármelyik következı 

generáció számára a saját szükségleteik kielégítéséhez nélkülözhetetlen 

erıforrások rendelkezésre álljanak.  

Elıször is figyelemre méltó, hogy a kritérium nem a jelenleg általánosan 

elismert emberi igényeket vetíti ki a jövıre, hanem feltételül szabja azt, hogy 

tudatában legyünk az évszázadokkal késıbb élık szükségleteinek. Ezt a 

nyilvánvaló képtelenséget úgy enyhíthetjük, ha mégiscsak a mai szükségleteket 

tartjuk állandónak, irányadónak az idı folyamán. Mások elvonatkoztatnak a mai és 

a jövıbeni generációk tagjainak szükséglet azonosságának vagy különbözıségének 

problémájától, s azt tartják rendezıelvnek, hogy a jövı generációk tagjai számára a 

választási lehetıség megmaradjon, azaz szabadon választhassanak a különféle 

rendelkezésre álló erıforrások közül éppen akkori szükségleteik kielégítése 

érdekében. Azaz a jelen generációk kötelezettsége ez esetben mindegyik egymástól 

különbözı természeti erıforráshoz való hozzáférés lehetıségét fenntartani.  

                                                 
104 MARTINEZ-ALIER, 2004:501. 
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A fenntarthatóság teljesítése azonban így is problémás. A gyakorlati feladat 

a következı: Osszuk be a rendelkezésünkre álló természeti erıforrásokat úgy, 

hogy 1) a megújuló erıforrások (erdı, halpopuláció) használata (fakivágás, 

szennyezı anyagok semlegesítése, halászat) ne veszélyeztesse az adott természeti 

tıkejószág folyamatos megújulását, és ezáltal következı idıszaki hozamát; 2) a 

nem megújuló erıforrásokat csak olyan mértékben termeljük ki vagy használjuk 

el, hogy az utolsó generáció számára is az éppen szükséges mennyiség még 

rendelkezésre álljon (e szükséges mennyiség az idıben csökkenhet, ha az adott 

erıforrást más erıforrással lehet felváltani, vagy a technológiai fejlıdés 

következtében a szükséges mennyiség mérséklıdik).  

A megújuló erıforrások hosszútávon stabil használatának követelménye 

nem újdonság, s már a fenntarthatósági divat elıtt vizsgált probléma volt, amit 

elsısorban a túlhalászási válságok vetettek felszínre. Az ökológusok válasza a 

problémára a fenntartható hozam fogalma lett, mely elmélet megpróbálja 

modellezni az adott élı szervezet populációjának dinamikáját, meghatározni a 

még a populáció fennmaradását nem veszélyeztetı kivett hozam nagyságát. A 

probléma itt azért kezelhetı105, mert nincs különbség a rövid és hosszú távú 

fenntarthatóság feltétele között. Így nem szükséges ismernünk sem a jövı 

generációk számát (meddig lesz emberi élet a Földön?), sem jövıbeli szükségleteit, 

sem azt, hogy ezen szükségeletek az adott technológiai színvonal mellett milyen 

erıforrásokat igényelnek. Ha magunk és gyermekeink számára megırzünk egy 

megújuló erıforrást, akkor a szépunokáink számára is (feltéve, hogy a 

dédunokánk is így gondolja). 

A megoldhatatlan feladatot a nem megújuló erıforrások elosztása (vagy a 

megújuló erıforrások fenntartható hozam feletti, irreverzibilis romlást elıidézı 

megcsapolása) jelentené. Itt egy véges mennyiségő anyaghalmaz beosztása lenne a 

feladat úgy, hogy  

a) nem ismerjük az idıtartamot, amíg az erıforrásnak rendelkezésre kell 

állnia,  
                                                 
105 Legalábbis sokáig kezelhetınek tőnt, újabban mind elméleti, mind gyakorlati-tapasztalati 
kétségek merültek fel egyes megújuló természeti erıforrások fenntartható használatával 
kapcsolatban. 
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b) sok esetben nem ismerjük az erıforrás teljes elérhetı mennyiségét (csak 

azt tudjuk, hogy az egy véges érték),  

c) nem ismerjük az adott erıforrások segítségével kielégíthetı igények 

intenzitását és sokaságát a különbözı korszakokban,  

d) nem ismerjük az adott korra jellemzı technológiák sajátosságait a 

vizsgált erıforrás felhasználásának hatékonyságára vonatkozóan.  

Ha példának lakásunk földgáz-főtését szemléljük, s feltesszük, hogy a 

következı nemzedékek sem szeretnének majd télidıben fagyoskodni, akkor  

ad a) fogalmunk sincs, meddig lesz szükségünk földgázra a főtéshez (s 

mikor helyettesíti ezt egy másik erıforrás a technológia fejlıdése, változása 

során),106  

ad b) nem tudjuk, még mennyi lelıhelyre bukkannak a geológusok, s 

mennyi jelenleg ismert, ám gazdaságtalansága miatt kitermelhetetlennek ítélt 

mennyiségbıl válik készlet,  

ad c) nem ismerjük a főtési szükségleteket befolyásoló aktuális éghajlati, 

idıjárási viszonyok jövıbeni alakulását, s a népesség létszámát, megoszlását ezen 

övezetekben, s végül  

ad d) nincs információnk a főtési rendszer hatékonyságára vonatkozóan, 

azaz hogy naponta mennyi földgázra lenne szüksége a késıbbi generációknak a 

kívánatos hımérséklet eléréséhez.   

A feloldhatatlan helyzet itt az, hogy annak ellenére nincs a kezünkben 

gyakorlati eszköz a nem megújuló erıforrások beosztására, hogy elméletileg 

persze tudjuk, hogy egy véges, tehát valamikor a jövıben nagy valószínőséggel 

kimerülı anyaghalmazról van szó. A jövı generációk számára tehát biztosan egyre 

csökkenı mennyiségő nyersanyagkészlet áll majd rendelkezésre.107 Ellenben 

tudományos ismereteik, technológiai színvonaluk és felhalmozott gazdasági 

                                                 
106 A fenntarthatóság tárgyalásakor sok szerzı csak a természeti tıke–technológiai tıke 
helyettesíthetıséget vizsgálja, azt nem, hogy sokszor egy „új” természeti erıforrással 
helyettesítünk egy „régebbit”, lásd például a zab-kıolaj helyettesítést a közlekedésben. 
107 Feltéve, hogy nem amellett döntünk, hogy az egyenlıséget „az egyik generáció se fogyasszon 
semmi nem megújuló erıforrást” alapon valósítjuk meg. Ekkor azonban – kerozin vagy gázolaj 
híján – nem tudnánk elutazni a fenntartható fejlıdésrıl szóló konferenciákra. 
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tıkéjük nagyobb lesz a mai generációkénál. A nemzedékek közötti viszony tehát – 

ebbıl a szempontból legalábbis – szükségszerően aszimmetrikus és egyenlıtlen. 

Egy másik értelmezés szerint a fenntarthatóságot a természeti 

erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférés elveként kellene értelmezni. Ez az 

értelmezés azonban nem oldja meg azt a problémát, hogy a Föld különbözı 

pontjain, különbözı nemzetek keretében élık számára bolygónk természeti 

erıforrásokkal kapcsolatban nyilvánvalóan fennálló inhomogenitásaiból fakadó 

korlátokat elhárítsuk. Ezen korlátok egyrészt természetesek: az Egyenlítı mentén 

több a napsütés, a Szaharában nincs termıtalaj, a sarkkörök közelében fél évig tart 

az éjszaka, stb. Ezért aztán míg az egyenlítı mentén, a trópusi esıerdıkben 

átlagosan 2200 tonna nettó elsıdleges biomassza keletkezik 

négyzetkilométerenként (összesen a világ „termelésének” 22%-át adva), addig 

például a tundrákon csak 140 tonna (0,7%). Vajon hogyan férhetnének hozzá 

egyenlıen a trópusokon és tundrákon élık a nettó primer biomasszához mint 

természeti erıforráshoz? (A kiegyenlítés egy természetes módja a kereskedelem, 

amikor az adott helyen rendelkezésre álló természeti erıforrást vagy az abból 

készült terméket szállítjuk a világ más pontjaira, de ennek is van környezeti ára, a 

szállítási technológiák erıforrás-felhasználása és szennyezése. Ezért az ökológiai 

közgazdaságtan kritikus a szabad kereskedelemmel és a globalizációval szemben.) 

A természetes inhomogenitásból fakadó korlátokat azonban gyengítheti 

vagy erısítheti az adott nemzet által felhalmozott gazdasági és tudástıke mértéke. 

A Szovjetúnió óriási természeti tıke vagyona ellenére is csak alacsony jólétet 

tudott polgárainak nyújtani, míg Japán szerény saját erıforrásai ellenére lett gazdag 

ország.  A világ legszegényebb országai közül számosan éppen a leggazdagabb 

természeti erıforrás készlettel rendelkezı afrikai, trópusi országai közül kerülnek 

ki.  

A természeti erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférés tehát olyan illúzió, 

melynek megvalósítása egyrészt a Föld biogeokémiai változatossága, 

inhomogenitása miatt ütközik jelentıs akadályokba, másrészt az államok eltérı 

múltbéli teljesítményén alapuló fejlettségi különbözıségeinek rövid távon nem 

lehetségesnek látszó radikális kiegyenlítését igényelné.  
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3.2.5. A nemzedékek közötti igazságosság megvalósíthatósága 

 

Nem elkerülhetı annak rövid vizsgálata sem, hogy elvileg – a fentebb felsorolt 

gyakorlati problémák megoldását feltételezve – lehetséges-e egyáltalán a 

fenntartható fejlıdés mint a nemzedékek közötti igazságosság egy formájának 

megvalósítása? Huoranszki Ferenc szerint108 az elméleti problémák nehézsége 

miatt legfeljebb csak rendkívül nehezen. Ennek oka, hogy a disztributív 

igazságosságot mérı elvek használhatatlanok a nemzedékek közötti viszonyban: a 

meritokratív és egyenlıségi elvek azért, mert személyekre szabottak, 

kollektívumokra alkalmazhatatlanok, az utilitarizmus szélsıséges megoldáshoz 

(vagy a folyó fogyasztás szélsıséges felértékelıdéséhez vagy – éppen ellenkezıleg 

– a felhalmozás érdekében történı jelenbeli önsanyargatáshoz) vezetne, a 

rawlsiánus különbözeti elv pedig elfogadhatatlan következménnyel (a jelen 

generáció egyértelmő preferálásával a késıbbiekkel szemben) járna. A szerzı 

következtetése, hogy a nemzedékek közti igazságosság – amely fogalom inkább 

csak metaforikus értelemben használható – rendezı elve a stabilitás és a 

kontinuitás kell legyen. 

 Koherens és operacionalizálható nemzedékek közötti igazságosság-

elmélettel adós az ökológiai közgazdaságtan. Az eddigi kutatások a probléma 

feltárásához és néhány rendezıelv kimondásához vezettek. SPASH [2004] két 

kritériuma például –  (1) a generációk közötti kompenzációk szükségességének 

felismerése, és (2) a jövı nemzedékek valódi és sérthetetlen jogainak figyelembe 

vétele – kellıen általános ahhoz, hogy bármilyen gyakorlati megoldás akár 

védhetı, akár elvethetı lehessen. Spash ezek alapján többek között a veszélyes 

hulladékok országhatáron túli szállításának és ártalmatlanításának kogens tilalmát 

vezetné be.  

A jövı nemzedékek érdekeinek bevonására a jelenbeli döntésekbe mintha 

ma sem lenne több eligazító etikai parancsunk, mint amit 1790-ben Edmund 

                                                 
108 HUORANSZKI, 1994:57-65. 
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Burke megfogalmazott. A fenntartható fejlıdés elve, illetve az ökopolitika 

igazságos (egyenlıbb) intergenerációs elosztásra vonatkozó ideái mégsem 

azonosak a Burke-tézissel. Burke számára ugyanis nem csak a még meg nem 

születettek, hanem a már megholtak is fontosak voltak, márpedig a nemzetek 

közötti mai jólét-különbség egyik forrása éppen a korábbi generációk eltérı 

teljesítménye. Fontos megkülönböztetni a jelen és jövı generációk közötti 

kapcsolat jellemzıinek különbségét Burke és a fenntartható fejlıdés 

koncepciójában: míg az elıbbiben ez szimmetrikus (esetleg a múlt felıl mutat a 

jövı felé), és a folytonosságot, a hagyományok szerepét hangsúlyozza, addig 

utóbbiban egyoldalú, a feltételezett jövı irányából ró kötelezettséget a jelen 

generációkra. Van még egy lényeges különbség: a Burke-i generációk közötti 

„szövetség” nem valamely célnak van alárendelve, hanem önmagában való 

elıfeltétel,109 míg a fenntartható fejlıdés koncepciója szerint a nemzedékek 

közötti társulás a jövı generációk érdekében tett, tervezett természeti erıforrás-

beosztás mint cél megvalósításának eszköze. 

 

 

3.3 A fenntartható fejlıdés társadalmi pillérének alkalmazhatósága 
 

 

Ebben a fejezetben a második hipotézist vizsgáltam meg. Igazoltam, hogy a 

fenntartható fejlıdés – és ezen konstrukción belül a természeti vagy 

gazdasági erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférés – elve hamis, ezért az 

„elosztási probléma” megoldására alkalmatlan.  

Bemutattam, hogy  

(1) a fenntarthatóság mérésére jelenleg alkalmazott indikátorok 

rendkívül pontatlanok, érdemi gyakorlati útbaigazítás nem várható tılük, egyes 

indikátorok egymásnak is ellentmondanak; 

                                                 
109 Lásd errıl bıvebben: SCRUTON, 1995: 21-22. 



  76 

(2) a jelen generáción belüli (országok vagy társadalmon belüli egyének 

közötti) egyenlıtlenségek mértéke nem magyarázza az országok eltérı környezeti-

ökológiai teljesítményét;   

(3) a nem megújuló természeti erıforrások jövı generációk közötti 

szétosztásának, adagolásának problémája fıként a technológiai változások, de 

egyéb tényezık alakulásának megjósolhatatlansága miatt alig megoldható; 

(4) az egyenlıtlenség csökkentésére irányuló normatív követelmény a 

fenntarthatóság kritériumát csak az egyenlıségelvő ideológiák hívei körében teszik 

elfogadhatóvá, az egyenlıség kívánalmával szemben egyébként számos érv 

hozható fel. 

A fenntarthatóság általános rendezı elvként nem, csak egyes 

részterületeken használható ésszerően. Ilyen például a megújuló erıforrások 

használatával kapcsolatos fenntartható hozam fogalma, amely elvhez kapcsolódó 

függvények segítségével például optimalizálható az erdıgazdálkodás vagy a tengeri 

halászat. A nem megújuló erıforrásokkal kapcsolatban a fenntarthatóság jelentheti 

a Hartwick-szabály alkalmazását, jelesül, hogy a kitermelésbıl származó járadékkal 

egyenlı tıkeberuházások biztosíthatják az idıben állandó fogyasztást (gyenge 

fenntarthatósági kritérium). 

Általánosabb gazdasági összefüggésben használhatjuk a fenntarthatóság 

fogalmát a termelési lehetıségek határa stabilitási, non-degeneratív kritériumának 

metaforájaként. Értelmezhetjük – STAVINS etal, 2002 nyomán – fenntarthatóság-

ként a jólét dinamikus hatékonysági függvényének megfelelı kimeneteleit: 

(3.1) ττ τ decUtW
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ahol  W(t) a maximalizált teljes jólét, c(τ) a lehetséges fogyasztási alternatívák, U(c(τ)) 

általános, idealizált hasznossági függvény, mely a közvetlen fogyasztás és a nem piaci 

jószágok élvezetét is tartalmazza, r a (jelen esetben konstans) társadalmi 

diszkontráta. 

Mindezen közgazdasági megközelítések – melyeket áttekintıen mutat be PEZZEY 

és TOMAN [2002] – közös jellemzıje azonban, hogy a fenntarthatóság címkét egy 
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viszonylag szők értelemben meghatározott közgazdasági fogalom, jelenség vagy 

függvény jól meghatározott minıségeihez vagy kimeneteihez kapcsolják. Magam e 

megközelítés jogosságát és ésszerőségét tudtam bemutatni.   
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4. A piac védelmében 
 
 

 
Azt állítom, hogy a termelés központi 
tervezése (…) egyértelmően lehetetlen. 

(Polányi Mihály)110 
 

Ma a kapitalizmus tiszta formájától 
ugyanolyan messze vagyunk, mint a 
központi tervezés rendszerétıl.  
A világ jelenleg egyszerően az 
intervencionista káosz állapotában van. 

(Friedrich A. Hayek)111 
 
 
Mint azt láttuk, az ökológiai közgazdaságtan képviselıi szerint a piacgazdaság 

dominanciája mellett nem lehet a környezeti problémákat megoldani. Ezzel a tétellel 

kapcsolatban két alapvetı kérdés merülhet fel: 

1) Valóban képtelenek a piacgazdaságú társadalmak a környezeti problémákat 

megoldani? A piac mint gazdaságszervezı mód kibékíthetetlen ellentétben áll-

e a természeti környezet megóvásának követelményével? 

2) Feltéve, hogy a piacgazdaságú társadalmak valóban hátrányban vannak a 

környezetvédelemben (azaz az elızı kérdésekre „igen” a válasz), mindez 

elégséges indok-e a piacgazdaság korlátozására vagy kiiktatására (s valamiféle 

tervezéssel való felváltására)? Mit veszíthetünk a piac kiiktatásával, milyen árat 

fizetünk ebben az esetben a hatékonyabb környezetvédelemért?  

Ebben a fejezetben tehát azt vizsgáljuk meg, mik azok az értékek, amelyek a piaci 

mőködés szubsztantív velejárói. 

 
 
 
 

                                                 
110 POLÁNYI, 1992:15-47. 
111 HAYEK, 1995:169.  
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4.1. A piac mint közösségi jó 
 
 

A klasszikus közgazdaságtan lényeges attribútuma – emlékeztet minket Szalai112 –, 

hogy a piac intézményi keretében  

„az egyénileg bőnös (nyereségvágytól hajtott) egyének csak akkor érhetik el 

vágyaikat, csak akkor tehetnek szert nyereségre, ha a közösség számára 

hasznos tevékenységet folytatnak, a közösség számára hasznos, fontos 

szolgáltatásokat nyújtanak.” 

 Manapság divatos a piacot embertelen, kizsákmányoló mechanizmusként 

bemutatni, amelyet mintegy szükséges rosszként kell elviselnünk. Egy, a 

környezettudatos vállalatirányításról szóló könyv113 például így ír: 

„A nagyvállalatok strukturálisan olyan intézmények, amelyek az 

intézményesült önzést erısítik. Persze nem ezen a néven, hiszen iskolában 

ezt gazdasági racionalitásként tanuljuk.”  

Ezzel szemben – mint ahogy arra Balázs114 hívja fel a figyelmünket – a piac 

valójában csak erényes emberi magatartással mőködtethetı sikeresen. 

„Közhelynek számít, hogy a kapitalizmus önzésre, bezárkózásra, mások 

elutasítására nevel. Ezért vélhetıen még nehezebb igazolni az empátia és a 

kapitalizmus szoros kapcsolatát, mint a tisztességesség fontosságát. De 

hadd utaljak arra, hogy a szabadpiac mechanizmusának egyik legnagyobb 

hatású exponálója, Adam Smith, erkölcselméletében szintén kitüntetett 

helyet ad az empátiának. İt és David Hume-ot követve (s persze még egy 

sor további szerzıt) a XVII. század számos politikaelméleti szerzıje 

vélekedett ugyanígy. Nem voltak széplelkek, hanem realista filozófusok. 

Nem azt állították, hogy az emberek mindig, minden körülmények között 

egymás iránt megértéssel vannak, a békét és az egyetértést keresik. Azt 

sem, hogy az empátiából okvetlenül altruista, önkéntes szolidaritás 

következik. Hanem – végsı soron – azt, hogy megfelelı empátia nélkül 

                                                 
112 SZALAI, 2006:3-15. Lásd még ugyanerrıl: HAYEK, 1995:215-216. 
113 TÓTH G., 2007:97. 
114 BALÁZS, 2007b:12. 
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nem tudunk valódi, megbízható és számunkra is hasznos ismeretekhez sem 

jutni. Aki nem érdeklıdik embertársai iránt, nem tudja beleélni magát az ı 

helyzetükbe, az nem lesz képes arra, hogy szükségleteiknek, igényeiknek 

megfelelı módon reagáljon, s használható, értékes szolgáltatásokat 

nyújtson nekik. A valódi szabadpiaci versenyben az tesz szert elınyre, aki 

jobban ki tudja találni, mire van szüksége másoknak, akár a hitelek és 

biztosítások, akár a tudás, akár a közlekedés, akár az anyagi javak piacán. 

Természetesen van lehetıség a manipulációra, s mivel a legtöbb ember 

alighanem messze van attól, hogy saját szükségleteit, igényeit, érdekeit 

teljesen objektív módon tudja felmérni, ezért téved, hibázik, többek között 

úgy is, hogy számára fölösleges vagy haszontalan dolgokra támaszt igényt. 

De ennek alternatívája az a szocialista tervgazdaság, amelynek csıdje 

éppen abból adódott, hogy még náluk is kevésbé bizonyult képesnek a 

valódi érdekek és szükségletek felismerésére. A dolog veleje ugyanabban 

rejlik: ellentétben a közhelyekkel, ami igazán személytelen és empátiára 

képtelen, az nem a piac, hanem az állam. A „piac” ugyanis nem egyéb, 

mint egymásra figyelı emberek tranzakcióinak összessége, míg az állam 

szükségképpen személyre tekintettel nem lévı eljárások és szabályok 

mőködtetésének a felelıse. Mint ilyen, fontos része a kapitalizmusnak, csak 

éppen nem az empátia és a szolidaritás kikényszerítıjeként.” 

Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy a piaci mechanizmus mint a gazdasági 

allokáció megszervezésének eszköze nem mentesíti a piaci szereplıket az etikus 

viselkedés, a morális mérlegelés felelıssége alól. E dolgozatnak nem témája, hogy 

feltárja: a nem etikus, immorális szereplık miként áshatják alá a piaci hatékonyságot, a 

társadalmi kohéziót és mőködıképességet. A szerzı, amikor a piacról beszél, olyan 

intézményt lát maga elıtt, amit morálisan ép személyek mőködtetnek, egyben nem ért 

egyet azzal a nézettel, hogy a piac mint olyan csak immorális eredményre vezethet. 

 Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a piac (a magántulajdon 

intézményével együtt) a szabadság egyik legfontosabb záloga is. Másképpen 

fogalmazva, a piac az a gazdasági intézmény, amely a legnagyobb gazdasági 

szabadságot biztosíthatja az egyes egyének számára. A szabadság pedig – talán a 
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szocializmuson kívül – mindegyik lényeges és meghatározó politikai ideológia fontos 

alkotóeleme. A liberalizmusnak éppenséggel kitüntetett eszméje, de meghatározó a 

konzervatizmusban is mint a jó élet egyik politikai elıfeltétele115. 

 Hayek óta tudjuk, hogy a piac az emberi szabadság kifejezıdésének formája, s 

a gazdasági tevékenységek központosítása e szabadság korlátozását jelenti.  

„A gazdaság ellenırzése nem pusztán az emberi élet egy bizonyos részének 

kontrollja, amit el lehetne választani a többitıl, hanem kiterjed összes 

célunk eszközeire is. (…) A központi tervezés azt jelenti, hogy a gazdasági 

problémákat az egyén helyett a közösségnek kell megoldania; ez azonban 

azt is maga után vonja, hogy a közösségnek, helyesebben képviselıinek kell 

döntésre jutniuk a különbözı szükségletek egymáshoz viszonyított 

fontosságát illetıen.”116 

Hayek a gazdasági szabadságot minden más szabadság elıfeltételeként írta le. 

Hasonlóan vélekedik Milton Friedman is: 

„A politikai szabadságon az ember embertársa általi kényszeríthetıségének 

a hiánya értendı. (…) Azáltal, hogy a piac kivonja a gazdasági élet 

megszervezését a politikai hatalom ellenırzése alól, kikapcsolja a 

kényszerítı hatalom ezen forrását.”117 

 Ha ma végigtekintünk a Föld államain, azt látjuk, hogy a társadalmak teljesen 

vegyes mintázatot mutatnak a gazdasági szabadság és a társadalmi szabadság 

(demokrácia) megvalósításának, kiteljesítésének mértékét illetıen. Van, ahol a két 

szabadság kéz-a-kézben jár, tehát a gazdasági szabadság és a politikai szabadság is 

teljes (Japán, USA), vagy a gazdasági szabadság hiányával autokratikus, diktatórikus 

politikai rendszer társul (Algéria, Uganda). De vannak olyan társadalmak is, melyben a 

két szabadság ellentétesen alakul, például a gazdasági szabadság mellé a demokrácia 

valamilyen fokú hiánya párosul (Bahrain, Szingapúr), vagy a demokratikus 

rendszerhez a gazdasági szabadság korlátozott állapota (Argentína, Ukrajna). Azaz 

                                                 
115 Lásd errıl: KEKES, 2001, különösen: 44-51. 
116 HAYEK, 1991:131-132. 
117 FRIEDMAN, 1996:18. Megjegyezzük, hogy a politikai szabadság fogalma komplexebb, mint ahogy 
azt Friedman itt használja. 
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úgy tőnik, mintha Hayeknek nem lett volna igaza a gazdasági szabadság kitüntetett 

szerepét illetıen. 

  

4.1. táblázat: A gazdasági szabadság indexének (IEF) tartalma  
(Forrás: Heritage Foundation) 

 
A gazdasági szabadság 

területe tartalma 
üzleti élet milyen szabadon lehet vállalkozást alapítani, fenntartani és 

bezárni, milyen könnyen és gyorsan lehet a szükséges 
engedélyekhez hozzájutni 

kereskedelem mennyire szabad a kereskedelem, mennyire mentes vámoktól 
vagy más mennyiségi kvótáktól a gazdaság  

fiskális politika, adóztatás milyen mértékő az állami újraelosztás, a megszerzett jövedelembıl 
mennyi marad az adóztatás után a jövedelemtulajdonosoknál 

állami beavatkozástól való 
szabadság 

milyen mértékő szerepet játszik az állam a gazdaságban, a GDP 
mekkora hányadát költi el a kormányzat csökkentve ezzel a 
magánszereplık részesedését 

monetáris politika mennyire stabilak az árak, továbbá van-e állami árszabályozás, 
ártámogatás 

korrupciótól való mentesség mennyire mentes a korrupciótól a gazdaság 
befektetések mennyire szabad a tıkeáramlás, milyen mértékben korlátozás 

nélküli a külföldi befektetés az adott országban 
finanszírozás, bankok a banki rendszer relatív nyitottságát méri 
tulajdonjogok mennyire képes az állam biztosítani a magántulajdonhoz való jogot 

és fellépni a tulajdon megsértı ellen 
munka mennyire rugalmas a munkaerıpiac, mennyire szabadon 

állapodhatnak meg a munkavégzés feltételeirıl a munkaadók és a 
munkavállalók 

 
 

STROUP [2007] empirikus vizsgálata azonban hatásosan erısíti meg Hayek 

nézetét. Stroup azt vizsgálta, milyen szerepe van a gazdasági szabadságnak és a 

demokratikus berendezkedésnek (a politikai szabadságjogok intézményes 

biztosításának) az életminıség szintjére. A statisztikai elemzés során a gazdasági 

szabadság adott országbeli szintjét az IEF mutatóval (Index of  Economic Freedom)118 

mérték, melyet a Heritage Foundation évrıl-évre számít ki119. Az IEF mutató tíz 

gazdasági területen méri a szabadság fokát. A teljes gazdasági szabadságot biztosító 

ország indexe 100, a skála ellenkezı véglete a 0 érték. Az IEF tartalmát a 4.1. táblázat 

mutatja be. 
                                                 
118 Az EFI mutató 120 országra áll rendelkezésre, 1975-tıl 200-ig minden ötödik évre, 2000-tıl 
minden évre kiszámították.  
119 KANE, Tim, Kim R. HOLMES and Mary Anastasia O’GRADY, 2007. 



  83 

A politikai szabadság mértékét a Freedom House által publikált PRI mutatóval 

(Political Rights Index) mérte Stroup. 

 

 

 
 
4.1. ábra: A politikai szabadság (Political Rights Index) és a gazdasági szabadság (Index of 

Economic Freedom) összefüggése néhány országban Stroup [2007] szerint 
 
  
Stroup statisztikai eredményei szerint a gazdasági szabadság bármely mértékő 

növelése a politikai szabadság bármely adott és rögzített fokán a jólét valamennyi 

általa vizsgált tényezıjére (születéskor várható átlagos élettartam, gyermekmortalitás, 

írástudók aránya, felsıoktatásban résztvevık aránya, ivóvízzel való ellátottság, 

védıoltással ellátottak aránya) pozitív hatást gyakorolt. Ellenben, a politikai szabadság 

növelése a gazdasági szabadság változatlansága mellett kevésbé szignifikáns elınyös 

változást eredményezett. Ebbıl az következik, hogy egy adott társadalomban a 

gazdasági szabadság egységnyi növelése hatékonyabban növeli a jólétet, mint a 

politikai szabadság egységnyi növelése. 

Azt, hogy a gazdasági szabadság foka és a gazdaság teljesítıképessége között 

van kapcsolat, más empirikus tények is igazolják. Összehasonlítottam a világ 155 

országának IEF értékét az egy fıre jutó GDP nagyságával. Az eredmény az 4.2. ábrán 

látható. Európában a 2007-es rangsorolás alapján Nagy-Britanniában a legszabadabb a 
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gazdaság (81,6%), a további sorrend a top-5-ben: Írország (81,3%), Luxembourg 

(79,3%), Svájc (79,1%) és Észtország (79,1%). 

Magyarország a 41 európainak minısített120 ország rangsorában a 25. helyen 

található 66,2%-os értékkel. Hazánk ezen eredménye még akkor is lehangoló, ha az 

európai kultúrából és társadalomfejlıdésbıl következı értékrendünknek a teljes, 

100%-os gazdasági szabadság (például az állami szerepvállalás teljes hiánya) 

nyilvánvalóan elfogadhatatlan és megvalósíthatatlan lenne.  
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4.2. ábra: A gazdaság szabadsága (IEF, 2001, %-os érték) és az egy fıre jutó nemzeti 

jövedelem (GDP/fı, 2003, PPP USD) összefüggése a világ 155 országában 
(saját számítás) 

 

Látszik, hogy a nagyobb gazdasági szabadságot biztosító államokban nagyobb 

valószínőséggel lesz magasabb az egy fıre esı nemzeti jövedelem. Habár a kapcsolat 

korántsem determinisztikus, az világosan látható, hogy öt kivételtıl eltekintve a 155-

ös mintában (az országok ezen indexeinek adatbázisát a 2. sz. melléklet tartalmazza) 

nincs olyan ország, ahol 10 ezer dollárnál magasabb fejenkénti jövedelemre 

számíthatnának a 60%-os szabadsági fok alatti értékkel rendelkezık. A 75%-os 

                                                 
120 Az IEF rangsorban európainak számít Oroszország és Törökország is. 
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szabadsági értékkel rendelkezık pedig minden esetben 10 ezer dollárnál többre, de 

leginkább 20 ezer dollárnál is magasabb egy fıre jutó jövedelemre számíthatnak. 

 Ugyanezt az egybevetést érdemes megfigyelni az EU-hoz 2004-ben 

csatlakozott közép- és kelet-európai nyolc ország121 esetében is. Itt azonban egy 

speciálisabb esetet vizsgáltam. Arra voltam kíváncsi, hogy a gazdasági szabadság 

milyen összefüggésben áll (ha van ilyen kapcsolat) a gazdaság bıvülésével. 

Feltételezésem szerint amennyiben egy ország tartósan képes a gazdasági szabadságot 

magas szinten tartani, akkor nagyobb növekedésre képes. A 4.3. ábrán az 1997-2006-

os tíz év átlagos IEF mutatóját hasonlítottam össze az ugyanezen tíz éves periódus 

utolsó három évében (2004-2006) megfigyelt gazdasági növekedés átlagos értékével. 

Magyarország gazdasági növekedésben megfigyelhetı lemaradása122 (utolsó 

hely a vizsgált nyolc ország között az utóbbi három évben) részben annak 

köszönhetı, hogy a gazdasági szabadság a vizsgált évtized majd felében csökkent! 

1997-tıl 2001-ig az IEF érték folyamatosan nıtt 58,4%-ról 67,3%-ra, 2001 után 

azonban csökkent 2004-ig (63,1%-ra), 2005-ben 63,4% volt, s 2006-ra kapaszkodott 

vissza a 2001-es szintre (67,1%). A legfrissebb 2007-es érték újra kisebb: 66,2%.123 A 

nem túl fényes eredmény – az IEF mutatót készítı amerikai kutatók szerint – 

elsısorban a kiterjedt korrupciónak és az állami újraelosztás magas fokának 

köszönhetı. 

Bár az IEF mutató konstruálásában biztosan akadnak vitatható módszertani 

elemek, az index alakulása sokak mindennapi tapasztalataival egyezik meg. S nem 

lehet véletlen, hogy a legdinamikusabban növekvı három balti államban egyébként a 

gazdasági szabadság mértéke is a legnagyobb. Természetesen nem azt állítom, hogy a 

növekedés vagy fejlıdés egyetlen és kizárólagosan meghatározó motorja a gazdasági 

szabadság lenne, hiszen ez több tényezı függvénye, komplex eredménye124, de azt 

gondolom: a gazdasági szabadság nem elhanyagolható eleme ezen tényezıknek. 

                                                 
121 Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia. 
122 Lásd részletesebben errıl például itt: CEMI, 2006. 
123 Az IEF meghatározásában metodikai változás történt 2006 és 2007 között, ezért az indexek ezen 
határon át nem közvetlenül összehasonlíthatóak. 
124 A CEMI [2006] tanulmánya szerint a négy fı ok: „a magas költségvetési hiány vállalati 
beruházásokat kiszorító hatása (i), a más országokhoz viszonyítva magas kamatszint (ii), a vállalatokat 
körülvevı bizonytalan gazdasági környezet (iii) és a stabilan alacsony foglalkoztatottsági ráta (iv)”. 
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4.3. ábra: A gazdasági növekedés és a gazdasági szabadság összefüggése nyolc,  

az EU-hoz 2004-ben csatlakozott kelet- és közép-európai országban 
(saját számítás) 

 
  

Hayek és Friedman abban ugyan túloztak, hogy a gazdasági szabadság mintegy 

automatikusan politikai szabadságot is eredményez (hiszen láttuk: léteznek olyan 

országok, amikben viszonylag szabad piachoz diktatórikus politikai berendezkedés 

társul), azt azonban bizonyítani lehetett, hogy a gazdasági szabadság nagyobb foka 

hatékonyabb, eredményesebb gazdálkodást jelent (lásd: 4.2. és 4.3. ábrákat). Ez a tény 

két ponton kapcsolódik vizsgálatunkhoz. Egyfelıl a gazdasági szabadság széles volta 

tág teret nyit az egyéni kezdeményezéseknek, így kevéssé valószínő, hogy a piaci 

tranzakciók végeredménye, s annak igazságos volta valóban csak a gazdálkodó 

egyéntıl független tényezık eredménye lenne (ezzel a problémával a 3.2.3. fejezetben 

találkoztunk). Másfelıl világossá válik, hogy bármilyen alternatív gazdaságszervezési 

mechanizmust is keresnénk például azért, hogy a természeti erıforrásokkal 

hatékonyan gazdálkodjunk, s gátat vessünk a környezetszennyezésnek, ezen 

rendszernek is biztosítania kellene az egyének nagy gazdálkodási szabadsági fokát. 
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4.2. A piac mint koordinációs rendszer 

 
 

Bármilyen elv szerint is szervezi meg gazdaságát egy társadalom, mindenképpen 

választ kell adnia arra, hogy miképpen allokálja a jószágok elıállítását, s azok 

felhasználókhoz való eljuttatását. A mai piacgazdaságokban ez a kérdés – ki, kinek, 

mikor, mennyit termeljen – jellemzıen (de nem kizárólagosan) a piacon dıl el. A 

gazdaság megszervezıdése információk milliárdjainak hasznosításán alapul. Tudni 

kell, hol találhatók az erıforrások (tıke, munkaerı, ismeretek, természeti javak), 

mekkora azok mennyisége, milyen azok minısége, ezek milyen kombinációja 

szükséges az emberi igények (a kereslet) kielégítéséhez, mik az emberek igényei, 

melyek ezek közül a fontosabbak, stb. POLÁNYI Mihály [1992] nyomán a piacot olyan  

„spontán módon rendezett rendszernek tekintjük, amelyekben a személyek 

hosszabb idıszakon keresztül teljes munka-tevékenységüket kölcsönösen 

egymáshoz igazítják, ami tevékenységeik bonyolult és mégis 

nagymértékben alkalmazkodó koordinációját eredményezi.” 125 

Polányi azt is bizonyította, hogy a spontán módon rendezett rendszerek (mint 

amilyen a piac is) összehasonlíthatatlanul hatékonyabbak a korporatív rendszereknél 

(ahol a gazdaság a központi tervezésen alapul), egészen egyszerően azért, mert 

nagyobb számú információ-átadásra van bennük lehetıség (Polányi úgy fogalmaz, 

hogy nagyobb a „kiigazítható viszonyok száma”). Sıt, a két rend közötti mennyiségi 

különbség annál nagyobb, minél nagyobb maga a rend által felügyelt rendszer. 

Amikor a spontán rend rendszere megnövekszik, 

„ez szinte végtelen mértékben megnöveli az egy személyre esı, kiigazított 

kapcsolat rátáját. Ez éles ellentétben áll a korporatív rendszerben uralkodó 

viszonyokkal, ahol a növekedés nem fokozza jelentısen az egy személyre 

esı azon kapcsolatok számát, amelyeket újra lehet igazítani idıegység 

alatt”.126 

                                                 
125 POLÁNYI, i.m. 19-20. 
126 UO. 23. 
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Minél nagyobb az irányítást követelı rendszer, annál lényegesebb, hogy a spontán 

rend szerint történhessen a kapcsolatok kiigazítása.127 

 Polányi ezen piac-leírása feltőnı hasonlatosságot mutat a szabadpiac olyan 

elkötelezett hívei mint Friedrich A. von Hayek és Milton Friedman 

gondolkodásával.128   

 Friedman szerint is a gazdaság megszervezésének alapvetıen két útja, a 

központosított irányítás és az önkéntes együttmőködésen alapuló koordináció 

lehetséges.129 

 Hayek így foglalja össze a piaci koordináció lényegét: 

„Egy olyan rendszerben, ahol a fontos tényeknek az ismerete nagyszámú 

egyén között oszlik meg, az árak lényegében ugyanúgy koordinálják az 

egyes emberek egymástól elkülönült tevékenységeit, mint ahogy a 

szubjektív értékek segítik az embert abban, hogy egyéni tervének egyes 

részeit egymással összhangba hozza.”130 

A gazdaság globalizációja tehát hatékonyan csak piaci viszonyok között 

történhet meg. Másképpen: nem piaci, valamilyen korporatív rend szerint irányított 

(terv)gazdaság csak rendkívül kismérető rendszert képes hatékonyan uralni. 

Amennyiben elfogadjuk tehát, hogy a mai gazdaságok viszonylag népes 

embercsoportokat fognak egybe (legyenek azok egy nemzetállam, egy unió vagy egy 

együttmőködı országcsoport tagjai), a piac elvetése vagy lényeges korlátozása azzal 

fog járni, hogy a gazdaság rendkívül alacsony hatékonysággal fog mőködni. Mindez az 

erıforrások, ezek között a természeti tıke pazarlását fogja jelenteni. A természeti 

erıforrások szuboptimális felhasználását tehát nem lehet megakadályozni a piac 

kiiktatásával, mert a piac eliminálásának ára (nemcsak) a természeti erıforrások 

szükségszerően nem hatékony allokálása lesz. Mindeközben persze kezelnünk kell a 

piaci hibákból (externáliákból) adódó hatékonyságvesztést is. 

                                                 
127 A spontán koordináció sikerességérıl – de alkalomadtán kudarcairól is – számos példát találunk 
SUROWIECKI népszerő könyvében [2007]. 
128 Lásd errıl többek között FRIEDMAN, 1996 és HAYEK, 1995. 
129 FRIEDMAN, 1996:15. 
130 HAYEK, 1995:247. 
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A természettudományok legfrissebb eredményei131 további adalékkal 

szolgálnak ahhoz, hogy a piacot ne csak emberi nézıpontból tartsuk hatékonynak, 

hanem olyan rendszernek, mechanizmusnak tekintsük, melyhez hasonló a 

természetben is számos esetben elıfordul, mégpedig olyan esetekben, amikor egy 

populáció jelentıs számosságú csoportjának tagjai között kell hatékony koordinációt 

kialakítani.  

 
 

4.3. A magántulajdon szerepe 
 
 

A piacgazdaság lényegi eleme a magántulajdon döntı szerepe. A magántulajdon 

statikus funkciója véd a túlzott használat ellen. Ezt a szerepét vitatják az ökológiai 

közgazdaságtan hívei, mivel szerintük a magántulajdonos a minél nagyobb profit 

megszerzése, az egyéni haszonszerzés maximalizálása miatt a tulajdonát képezı 

természeti tıkejavak felélésében érdekelt. Ezért az ökopolitika szerint a 

magántulajdon hozzájárul a természeti erıforrások kirablásához.132 

Ez a nézet azonban elméleti és gyakorlati szempontból is vitatható. 

Tény, hogy a természeti erıforrások kifosztása elsısorban ott figyelhetı meg, 

ahol vagy elvileg sincs magántulajdon (szocialista tervgazdaságok, olyan közjavak 

mint a világtengerek halállománya), vagy egy átmeneti helyzetben a tulajdonjogok 

védelme nem szilárdult meg (erdık tarra vágása, falopás napjaink Romániájában133) 

vagy az állam gyenge, képtelen a tulajdon védelmére (az esıerdık kiirtása 

Brazíliában). 

A tulajdonjogokkal kapcsolatos átfogó áttekintést ad OSTROM [2000].  

A piaci koordináción és a magántulajdon védelmén alapuló környezetvédelmi 

tevékenységek lehetıségeit a továbbiakban az úgynevezett Coase-tétel segítségével 

fogom részletesebben megvizsgálni. 

 

                                                 
131 Egy példa ezzel kapcsolatban: PALLA et al, 2005. 
132 A magántulajdon ilyen kritikáját és a kritikával szemben felmerülı érveket összegzi SZALAI [2006] 
már hivatkozott mőve. 
133 Lásd errıl Lukács Csaba riportját, Magyar Nemzet 2006. 
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4.3.1. A Coase-tétel értelmezése 

 

 

A tulajdonjogok meghatározottságának fontosságára az externáliák kezelésével 

kapcsolatosan, elméleti síkon Ronald COASE [1960] hívta fel elıször a figyelmet. A 

róla elnevezett tételt azonban nem ı, hanem George Stigler fogalmazta meg 1966-

ban. A tétel szokásos, a környezeti erıforrásokra átszabott megfogalmazásában úgy 

szól, hogy ha a környezethasználattal (a természeti erıforrásokkal) kapcsolatos 

tulajdon- (vagy használati) jogok egyértelmően meghatározottak, s a 

környezethasználatban érintetteknek lehetıségük van elhanyagolható tranzakciós 

költségek mellett tárgyalásokat folytatniuk egymással, akkor ezen tárgyalások 

eredményeképpen a felek a számukra optimális szintő környezethasználatról (a 

természeti erıforrások optimális elosztásáról) fognak megállapodni, függetlenül a 

jogok kezdeti meghatározásának módjától.  

Az úgynevezett Coase-tétel interpretációja azonban nem egységes az 

irodalomban. Vannak, akik szerint a jogosultság meghatározása bírósági feladat.134 

Vannak, akik szerint a felek alkuja mindig ugyanahhoz a szennyezettségi szinthez 

vezet. Vannak, akik szerint Coase nem vette figyelembe a szükséges tranzakciós 

költségeket. 

Az alábbiakban áttekintem azokat a jelentısebb elméleteket, amelyek a 

tulajdonjogok meghatározottságának fontosságára hívják fel a figyelmet:135 

(1) Coase tételét (1960), 

(2) Demsetz két kiegészítését (1966, 1969), 

(3) Rothbard elméletét (1982), 

(4) Fox értelmezését (2007). 

Ronald COASE [1960] szerint a külsı költségek (externáliák) azért létezhetnek, 

mert a természeti erıforrások használatával kapcsolatos jogok nem egyértelmően 

tisztázottak. Ha valamilyen módon az erıforrások használatának joga egyértelmően 

rögzített, s az erıforrás használatában érdekeltek között lehetséges tárgyalás 

                                                 
134 Például így definiálja a tételt SZLÁVIK, 2005:191. 
135 Az áttekintés elsısorban az alábbi irodalmakra épül: TERRELL, 1999; PENNINGTON, 2005; 
MCCHESNEY, 2006. 
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lebonyolítása, akkor az érintett felek egymással megegyezésre tudnak jutni az adott 

erıforrás használatáról. Coase szerint ilyen esetekben mindig a társadalmi 

szempontból optimális erıforrás-használatban állapodnak meg a felek, függetlenül 

attól, hogy a kezdeti használati jogok melyik felet illették meg. A jogok kezdeti 

meghatározása történhet jogszabály-alkotással, a szokásjog alapján vagy a bíróság 

segítségével. Ezek bármelyike megfelelı lehet, bár Coase 1960-as cikkében döntıen 

bírósági eseteket sorakoztatott fel. 

A jog és közgazdaságtan (Law and Economics) irányzat képviselıi a Coase-féle 

elmélet alapján több különálló, de egymástól nem független tételt tartanak számon.136 

Ezek a tételek a következık: 

INVARIANCIA-TÉTEL: Ha nincsenek tranzakciós költségek, akkor a felek 

alkuja a tulajdonosi jogok törvényi szabályozásától függetlenül az erıforrások 

hatékony felhasználásához vezet. 

AZ INVARIANCIA-TÉTEL KÖVETKEZMÉNYE: Ha a tranzakciós 

költségek jelentısek, s emiatt a sikeres alku meghiúsul, akkor az erıforrások hatékony 

felhasználása a tulajdonosi jogok kezdeti eloszlásán múlik. 

NORMATÍV COASE-TÉTEL:  A jogszabályok (ezen belül a tulajdonosi 

jogok) rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a magánegyezményekhez szükséges 

tranzakciók költsége minimális, az alkut nem meghiúsító mértékő legyen. 

HOBBES-TÉTEL:  A jogszabályok rendszerét úgy kell kialakítani, hogy minél 

kevesebb veszteség származzon a magánegyezmények meghiúsulásából. 

A tranzakciós költségek egyaránt különböznek a tranzakció típusától és a 

lebonyolítás módjától függıen.137 

Coase elmélete világosan bemutatható például egy Edgeworth-négyszögben 

(lásd 4.4. ábrát), felhasználva a csere elemzésével kapcsolatos ismereteinket.138  

 A példa egy Coase által ismertetett eseten alapul (Sturges versus Bridgman). Az 

ábrán A-val jelölt személy cukrász, aki tevékenységével valamennyi zajt is kelt, míg B 

személy orvos, aki A szomszédságában, bıven hallótávolságon belül rendel. B 
                                                 
136 Lásd például: COOTER és ULEN, 2005:96-111. 
137 Lásd errıl például: MILGROM és ROBERTS, 2005: 57-65. 
138 Coase maga is említi, hogy elméletének kifejtéséhez tudat alatt valószínőleg Edgeworth érvelése is 
hozzájárult [COASE, 2004: 221]. Az elmélet kifejtését mi most VARIAN [1991: 644-649] nyomán 
mutatjuk be.  
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számára a zaj nemkívánatos, mert az zavarja a betegek vizsgálatában. Az Edgeworth-

négyszög vízszintes tengelyein pénzmennyiséget mérünk (feltesszük, hogy az A és B 

tulajdonában lévı pénzmennyiség meghatározott és rövid távon állandó), míg a 

függıleges tengelyen a zaj nagyságát mérik. A számára a rendelkezésére álló pénz 

balról jobbra nı, B-é éppen ellentétesen, jobbról balra. Míg a pénz kettıjük között 

tetszılegesen megosztásra kerülhet, addig a zaj mindkettıjük számára ugyanaz lesz, 

így a zaj mindkét tengelyen alulról felfelé haladva nı. Preferenciáikat tekintve a pénzt 

mindketten szeretik, a zajt azonban csak a cukrász, akinek ez a termelı munka 

szokott rendben történı lefolyását jelenti. Az Edgeworth-négyszögben a vékony 

folytonos vonal jelöli A preferenciáit, míg a pontozott vonal B preferenciáit. 

 

 
4.4. ábra: A Coase-tétel szemléltetése Edgeworth-négyszögben 

 
 
 Tegyük fel, hogy a jog nem korlátozza a termelı munkával járó zaj 

kibocsátását. Ekkor a kiinduló helyzetet E1 pont jelöli. Ha a felek tranzakciós 

költségek nélkül tárgyalhatnak egymással, könnyen elıfordulhat, hogy olyan 

változtatási lehetıséget találnak, amely mindkettıjük számára elınyös lehet. A 

cukrász visszafoghatja a zajkibocsátást, ha az orvos valamilyen összeggel kompenzálja 

E2 

E1 

A 

zaj 

B 

pénzvagyon  

 

SZ 
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ezért. A zajkibocsátás tehát csökkeni fog, míg a pénz esetében valamekkora összeg B-

tıl A-hoz vándorol. Ezt a változást az E1 pontból kiinduló nyíl jelképezi az ábrán. A 

zaj és a pénz „cseréjét” a felek mindaddig folytathatják, amíg már nem találnak olyan 

alkulehetıséget, melynek megvalósításával mindegyikük helyzete javulni fog a 

kiindulásihoz képest. Azon pontok halmaza, ahol már nem lehetséges mindkét fél 

helyzetét javító újabb megoldás, azaz ez a „csere” végpontját jelenti, alkotja a 

szerzıdési görbét (SZ). 

 Most tegyük fel azt, hogy a jog a csend megırzésében érdekelt felet illeti meg. 

Ebben az esetben az E2 lesz a kiindulási pontunk. Most a cukrászunknak kell 

megvásárolnia az orvostól a zajongás jogát. Az orvos némi kompenzáció fejében 

hajlandó lehet elviselni egy nem túl nagy zajhatást. A pénz és a zaj „cseréje” most az 

E2-bıl kiinduló nyíl irányába való elmozdulást fog jelenteni, mégpedig úgy, hogy a 

végállapot ismét csak a szerzıdési görbe egy pontja lesz (amennyiben a feleknek 

módjuk van a szerzıdéses viszonyt minden határon túl kiigazítani, finomítani). 

 Ahogyan Coase állította, függetlenül a jogok kezdeti megoszlásától (tehát ilyen 

szempontból mindegy, hogy E1 vagy E2 pontból indulunk), a zajkibocsátás mindkét 

fél számára hatékony szintjérıl állapodhat meg a cukrász (A) és az orvos (B). 

Természetesen abból a szempontból nem mindegy a jogok kezdeti megoszlása, hogy 

a megegyezés kinek a pénztárcáját fogja apasztani, s kiét dagasztani. Továbbá az sem 

biztos, hogy a jogok kezdeti allokációjától függetlenül a zajkibocsátás tárgyalások 

utáni ténylegesen megvalósuló szintje is ugyanaz lesz. Ezen eset akkor valósulhat 

meg, ha a szerzıdési görbe a vízszintes tengellyel párhuzamosan, végig konstans 

zajérték mentén fut. Ez akkor lenne így, ha a felek preferenciái kvázilineárisak 

volnának. 

Coase cikkének lényegi eleme – és errıl sokan megfeledkeznek, amikor Coase 

írására hivatkoznak –, hogy a természeti erıforrások optimális használatának 

meghatározásakor a „szennyezı” és a „szenyezett” egyetemlegesen felelıs. Ez élesen 

különbözik „a szennyezı fizet” elvtıl, mely szerint mindenkor a környezetbe 

valamilyen mellékterméket kibocsátó fél a felelıs a társadalmi szempontból hatékony 

környezethasználat szintjének eléréséért. Coase számára azonban elfogadhatónak, sıt 

kívánatosnak tőnt, ha bizonyos esetekben – amikor a társadalmi terméket így lehetett 
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maximalizálni – a „károsult” által megtett valamilyen módosításból (például egy 

ingatlantulajdonos elköltözhet egy erısen szennyezett ipari körzetbıl) fakadt a 

környezeti konfliktus feloldása. Azaz, ha a példánkban szereplı orvos kisebb 

költséggel tudna elköltözni, mint amilyen költséggel járna a cukrász elköltözése vagy 

zajkibocsátásának csökkentése, akkor az elıbbi alternatívát lenne érdemes 

megvalósítani. 

Coase írásának elején hangsúlyozta, hogy álláspontja különbözik 

mindazokétól, akik (a) a szennyezıkre a társadalmi és a magánköltségek különbsége 

alapján adót vetnének ki, vagy (b) a szennyezık tevékenységét közvetlen elıírásokkal 

szabályoznák (Coase a lakóövezetbıl való kitiltást írja példaként), vagy (c) a kibocsátót 

felelıssé tennék a szennyezéssel okozott esetleges kárért. Fıleg a harmadik 

különbségtétel fontos, mert Coase interpretálói olykor azt állítják, hogy az elmélet 

felelısségi szabályok megállapítására vonatkozik.  

S végül: Coase részletesen tárgyalja a tranzakciós költségek szerepét is a 

környezeti konfliktusok rendezésének általa javasolt módjával kapcsolatban (errıl szól 

1960-as cikkének VI. fejezete). Ezzel kapcsolatban két lényeges megállapítást tesz. 

Egyfelıl azt állítja, hogy bár teljesen természetes módon a tranzakciós költségek 

mindig felmerülnek, amíg a tranzakciós költségek nem haladják meg a tárgyalások 

révén elért, az erıforrások hatékonyabb használatából származó pótlólagos 

hasznokat, addig a tárgyalások végbe fognak menni, s a felek megegyezésére 

valószínőleg sor fog kerülni. Másfelıl azt is állította, hogy amennyiben a tárgyalásos 

megoldás a magas tranzakciós költségek miatt meghiúsulna, akkor sem szükséges, 

hogy az állam automatikusan beavatkozzon az eset megoldásába. Ugyanis az állami 

beavatkozások sem mentesek a tranzakciós költségektıl, sıt sok esetben ezek is 

nagyobbak lehetnek a beavatkozás hasznainál. A 4.3.2. fejezetben saját kutatási 

eredményeimbıl fogok majd ilyen példát bemutatni. 

Harold DEMSETZ139 két ponton jelentıs problémát érzékelt a Coase-tételben. 

Az egyik a tranzakciós költségeket, a másik magának a problémának a gazdasági versus 

jogi természetét illetıen merült fel. Demsetz szerint a külsı hatások akkor sem 
                                                 
139 Demsetz elméletét másodlagos forrásokból idézem, a következı munkákra támaszkodva: 
ROTHBARD, 1982; TERRELL, 1999; MCCHESNEY, 2006. Az eredeti források a következık: 
DEMSETZ, 1966; 1967; 1969. 
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tőnnek el, ha a Coase szerinti tárgyalások nulla tranzakciós költséggel 

lebonyolíthatóak. 

Coase és Demsetz mint a Chicago-i Iskola képviselıi, a probléma megoldását 

elsısorban a termelési érték maximalizálásához, másképpen a társadalmi hatékonyság 

optimalizálásához szükséges helyes jogallokációban találták meg. A következı elmélet 

képviselıje az Ausztriai Iskola nevében vitatja az elıbbi nézeteket, s a tulajdon 

konfliktusokat megoldó allokációjában, s a jogérvényesítés biztosításában hisz.140  

Murray N. ROTHBARD [1982] szembenáll Coase és Demsetz „értékmentes”, 

hatékonyság-alapú tulajdonjog allokálási elméletével. Nézete szerint a jognak a 

társadalomban elfogadott igazságossági elveket kell tükröznie, az igazságosság 

azonban egyáltalán nem érték-semleges, hanem alapvetıen normatív koncepció. 

Tétele két libertariánus axiómán nyugszik. Az elsı szerint mindenkinek joga van saját 

teste felett abszolút mértékben rendelkezni. A második arról szól, hogy bárki 

tulajdont (vagy rendelkezési jogot) szerezhet egy addig uratlan jószág vagy erıforrás 

felett, s hogy ezt a tulajdonát joga van eladni, elajándékozni vagy örökül hagyni. 

Mindezek mellett a törvénynek teljes szigorával kell védenie a szerzett jogokat, 

amennyiben azokat mások nem legálisan próbálják megszerezni vagy használni, azaz 

károsítani. Tulajdonképpen a „mindenkinek joga van szabadon cselekedni, amíg 

mások hasonló jogait nem sérti” liberális alapelvének megjelenésérıl van itt szó. 

Rothbard ezen alapelven egy komplex rendszert épít fel a jogok pontos 

definiálása érdekében.  

Az elsı lépésben az vizsgálandó, ki szerezte meg az adott erıforrás feletti 

rendelkezés jogát. Itt Rothbard az „eredeti foglalás elvét” követi, azaz, aki elıbb volt 

ott, annak van joga az erıforrást használni, például szennyezni. Illusztrációként 

említhetı az USA bírósági gyakorlatából a Bove versus Donner-Hanna Coke Co. (1932) 

eset. Bove asszony azért perelte a lakásával szemben mőködı vállalatot, mert az 

jelentısen szennyezte a levegıt, és mőködése erıs zajjal is járt. A bíróság 

megállapította, hogy Bove asszony már akkor költözött az említett helyre, amikor a 

vállalat ott már egy ideje mőködött, s a költözı személynek tudomása kellett, hogy 

legyen arról, a szóban forgó terület inkább ipari környék mintsem lakóhely. A 

                                                 
140 CORDATO, 2004:10. 
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levegıszennyezés és a zajkibocsátás már azelıtt megkezdıdött, hogy a felperes oda 

költözött volna, ezért a bíróság Bove asszony keresetét elutasította. Ez a bírósági eset, 

illetve a Rothbard-elmélet azt állítja tehát, hogy aki elıbb kezd használni valamilyen 

erıforrást, tulajdonképpen megszerezte a használattal kapcsolatos rendelkezési 

jogokat is. Amennyiben az eset fordítva történt volna, a vállalatnak nem lett volna 

joga olyan mértékő szennyezı-anyag vagy zaj kibocsátására, amivel zavarta vagy 

károsíthatta volna az oda elıbb települt lakost.  

Példánkban nem az a fontos, hogy egyetértünk-e az „aki elıbb volt ott, joga 

van szennyezni” elvvel, hanem az, hogy amennyiben a tulajdon- vagy használati jogok 

egyértelmően rendezettek, s az adott állam képes a valamilyen módon meghatározott 

jogok védelmére (azaz a jogok megsértıi felelısségre vonhatóak), akkor lehetıség van 

a szennyezés megfelelı szintjének beállítására. Természetesen ez az elv fordított 

helyzetben éppolyan elınyös helyzetbe hozza a lakóingatlan tulajdonosát, mint a 

fentebb említett bírósági esetben a vállalatot. 

A második lépésben az vizsgálandó, hogy a tulajdon zavarásának milyen a 

minısége. A késıbb jövı környezethasználó csak abban az esetben használhatja az 

elıbb érkezı által „lefoglalt” erıforrást, ha ez a használat teljesen ártalmatlan a 

jogosultra nézve. Ilyen példaként említi Rothbard a rádióadókat, mivel a 

rádiómősorok sugárzására alkalmas elektromágneses hullámok egyáltalán nem 

okoznak kárt az ingatlantulajdon levegıjében. Tegyük fel, hogy A személy 

földterületet vásárolt, s ott házat épített magának. Rothbard szerint ezzel megszerezte 

az ingatlan környezeti elemei feletti rendelkezési jogot. Ha ezek után a szomszédban 

B vállalat rádióadót épít, ugyan a rádióhullámok keresztül haladnak A telkének 

levegıjén, de ezt tőrni köteles, mivel a rádióhullámok semmilyen fizikai korlátozást 

nem jelentenek a tulajdon használatában. Más lenne a helyzet, ha B vállalat nem 

rádióadót, hanem acélgyárat építene, melynek kén-dioxid emissziója A ingatlanra már 

valódi, érezhetı fizikai hatást gyakorolna. Ehhez B-nek már nem lenne joga A 

engedélye nélkül. 

A minıségi hatás vizsgálatára Rothbard elmélete meglehetısen pontos 

rendszert ír elı. Ha az „eredeti foglalás elve” nem alkalmazható (mert pl. egy régóta 
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fennálló helyzet változik meg a szomszédok között az egyik tevékenységének lényeges 

módosítása által) akkor abban az esetben,  

a) ha a szennyezés közvetlenül érzékelhetı fizikai hatással jár (zajos, büdös, 

stb.), a szennyezı kibocsátásával megsérti a szennyezett ingatlanához főzıdı 

tulajdonjogát;  

b) ha a szennyezés köztudottan ártalmatlan (rádióhullámok), akkor nem léphet 

fel jogsértés, illetve a másik tulajdona nem károsodhat, ezért ezen tevékenység 

szabadon folytatható; végül  

c) ha a szennyezı ezen két kategória „közé” esik, azaz nincsen közvetlenül 

érezhetı fizikai hatás (a szennyezés nem zajos vagy nem büdös), de köztudottan nem 

is ártalmatlan, akkor a szennyezettnek kell bizonyítania, hogy minden kétséget 

kizáróan ı vagy a tulajdona kárt szenvedhet a hatás következtében, s ez a hatás 

kauzalisztikus. 

Glenn FOX [2007] szintén kritizálja Coase-t értéksemleges álláspontjáért, s 

egyetért a Rothbard-féle kiegészítéssel. Fox továbbá újraértelmezi a Coase-tételt is, s 

„A társadalmi költségek problémája” írás lényegét a következı két tételben foglalja 

össze: 

FOX ELSİ ÉRTELMEZÉSE: A negatív externáliaként megjelenı kárral 

kapcsolatos felelısség nem kizárólagosan a szennyezıé, hanem az érintett felek 

kapcsolata reciprociális. 

FOX MÁSODIK ÉRTELMEZÉSE: Ha a tranzakciós költségek megakadályozzák az 

önkéntes cserét, jogalkotói vagy bírósági cselekvésekkel növelhetı a hatékonyság úgy, 

hogy a tulajdonjog a magasabb használói értékkel rendelkezık számára kerül 

újraallokálásra. A jogok megváltoztatására csak akkor kerülhet sor, ha a jogalkotói 

vagy bírósági döntés nem eredményez kormányzati hibát.  

Az elsı értelmezést már érintettük korábban, amikor azt állítottuk, hogy Coase 

gondolatmenetének egyik következménye a „szennyezı fizet elv” érvényességének 

korlátozása. A második értelmezés viszont arra hívja fel figyelmünket, hogy az 

externáliák kezelésének a Coase szerinti modellben is korlátai vannak: ha annak 

meghatározása, hogy kinél is kellene lennie a tulajdon- vagy használati jogoknak 
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magasabb határköltséggel lehetséges, mint amekkora az externáliákból származó 

határkár, a Coase-féle rendezésnek sincs társadalmi jóléti értelme. 

 

4.3.2. A Pigou-féle internalizálás tranzakciós költségei 

 

 

A Coase-féle internalizáló megoldással szembeni kritika egyik leglényegesebb eleme, 

hogy a tulajdon- vagy a használati jogon alapuló szabályozás az érintett felek közötti 

magas tranzakció miatt végül nem fog létrejönni.141 Így a környezeti internalizálás 

realisztikusnak elfogadott módja a Pigou-féle megoldás lesz, ami általános, 

kiterjesztett értelemben azt jelenti, hogy az állam felméri, kiszámolja a 

környezetszennyezés optimális szintjét, s ennek elérésére, betartására ösztönzi (díjak, 

adók kivetésével: gazdasági ösztönzık) vagy kényszeríti (határértékek, szabványok: 

közvetlen elıírások) a környezethasználókat. Az alábbi példában azt kívánom 

megmutatni, hogy az állam ilyen irányú tevékenysége is jelentıs megoldandó 

feladatokat, s így kiadásokat eredményezhet, azaz a Pigou-féle internalizációnak is 

jelentıs tranzakciós, intézményi költsége lehet. 

2004-ben a környezetvédelmi kormányzat felkérésére háttérszámításokat 

készítettem a csomagolóeszközökre vonatkozó termékdíjas szabályozás átalakításával 

kapcsolatban (BARTUS, 2004). Az alapvetı kérdés az volt, milyen társadalmi 

költségkülönbségek vannak az egyutas (nem hasznosított) és a többutas (valahányszor 

újrahasznosított) csomagolóanyagok között. E kutatás eredményét a 4.2. táblázatban 

közlöm, ahol az adatok az egy csomagolóeszközre vetített költségeket mutatják be.  

Látható, hogy a legtöbb csomagolóeszköz esetében a többutas 

csomagolóeszköz használata jár kisebb költséggel, bár ehhez valóban jelentıs számú 

újratöltésre van szükség (a 2l-es ásványvizes palackot legalább 8-szor, a félliteres 

söröspalackot 10-15-ször kell újratölteni). Mivel az egyutas palackok alkalmazásának 

többletköltsége 5-58% közötti érték, legtöbb esetben nem nagyobb 10%-nál  

                                                 
141 FAURE, 2000; REVESZ and STAVINS, 2007. 
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(8-szori újratöltés esetében), mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy a 

költségtényezık különbözı változására miként reagál az eredmény. 

 

 

4.2. táblázat: A csomagolóeszközök társadalmi költsége Bartus [2004] szerint 
 

2004-es árakon, forintban 80 %-os visszagyőjtési hányad és 2 éves győjtırekesz élettartam mellett 

         
palackonkénti költség 

(Ft) 
  

élelmiszer 
csomagolás 
őrtartalma 

egyutas 
csomagolás 

többutas 
csomagolás 

alkalmazott 
betétdíj 

újratöltések 
száma 

egyutas többutas 

1a 6 32,92 

1b 8 27,00 

1c 

ásványvíz 2 l mőanyag mőanyag 40 Ft 

10 

28,94 

23,45 

2a 6 24,93 

2b 8 21,43 

2c 

szénsavas 
üdítı 

1,5 l mőanyag mőanyag 40 Ft 

10 

23,67 

19,33 

3a 6 26,36 

3b 8 22,45 

3c 

gyümölcslé 1 l társított doboz üveg 44 Ft 

10 

30,42 

20,11 

4a 6 21,58 

4b 8 18,64 

4c 

bor 0,75 l üveg üveg 28 Ft 

10 

29,42 

16,88 

5a 10 13,25 

5b 15 11,23 

5c 

sör 0,5 l fémdoboz üveg 25 Ft 

20 

12,45 

10,23 

6a 8 17,48 

6b 10 15,91 

6c 

szénsavas 
üdítı 

1 l mőanyag mőanyag 30 Ft 

12 

18,39 

14,87 

7a 8 16,79 

7b 10 15,02 

7c 

szénsavas 
üdítı 

0,5 l mőanyag üveg 30 Ft 

12 

17,80 

13,84 

 

 

Az egyutas versus többutas csomagolás társadalmi költségkülönbségének 

változását a költségmeghatározó tényezık változására a következıképpen elemeztem. 

Alapesetnek – viszonyítási pontnak – azt az esetet választottam, amikor nyolcszor 

kerülnek a palackok újratöltésre, két év a rekeszek élettartama és a fogyasztók a 

többutas palackok 80%-át váltják vissza a kereskedésekben. Az alapeset kiválasztása 

után minden egyes input adatot, de mindig csak egyetlen egyet, a többi tényezı 

változatlansága mellett 10%-kal megnöveltem, s azt figyeltem, miként, milyen 



  100 

arányban változik a két csomagolóanyag közötti költségkülönbség nagysága. Az 

érzékenységvizsgálat eredményét a 4.3. táblázat tartalmazza. 

 

4.3. táblázat: A költségelıny változása a tényezık ceteris paribus 10 %-os növekedése esetén 
Bartus [2004] szerint 

 

 tényezı index 

egyutas palack tömege: 2,357 
többutas palack tömege: 2,020 
újratöltések száma: 1,835 
palack ára: 1,831 
forint-euró árfolyam: 1,831 
rekesz élettartam: 1,423 
rekesz-fröccsöntés ára: 1,320 
többutas rekesz tömege: 1,287 
rekesz-alapanyag ára: 1,266 
visszavételi arány: 1,190 
kereskedelem többletköltsége: 1,142 
mosás anyag- és energiaköltsége: 1,115 
mosás bérköltsége: 1,105 
egyutas fóliázás költsége: 1,090 
akciórádiusz: 1,081 
gázolaj ára: 1,081 
visszfuvar-szükséglet: 1,056 
betétdíj: 1,052 
mosó gépsor beszerzése: 1,038 
hulladéklerakás költsége: 1,014 

 

 

A többutas csomagolások költségkülönbsége az egyutas csomagoláshoz képest 

legélesebben akkor változik, ha az eredmény a palackok tömegének és elıállítási 

árának, az újratöltések számának, illetve a forint-euró árfolyam változására reagál. 

Ugyanakkor elhanyagolható szerepe van a szállításnak, a hulladéklerakás költségének 

vagy a betétdíj mértéke változásának. 

A vizsgált esetben például, ha az egyutas palack tömege 10%-kal csökkenne, 

miközben a többutas palack tömege változatlan maradna, a többutas palackok 

költségelınye átfordulna az egyutas palackok költségelınyévé! 

Az érzékenység vizsgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy a várttól gyökeresen 

eltérı állapot következhet be egy olyan állami szabályozás hatására, mely a különös 

érzékenységet mutató inputok esetében téves információra alapozódott. 



  101 

Mivel a csomagolóanyagok hasznosításának társadalmi haszna változékony és 

érzékeny a tényezık költségeinek módosulására, az államnak szinte folyamatosan 

felügyelnie kellene ezen tényezıadatokat, s azok változásától függıen enyhíteni vagy 

szigorítani a hasznosításra vonatkozó szabályzókat. Nyilvánvaló azonban, hogy a 

szabályzók jogszabályban megkövetelt kihirdetése idıigényes folyamat, s a 

jogszabályok módosításának elıkészítése, megvalósítása olyan hosszú, hogy mire az új 

szabályzó hatályba lép, már régen el is avult. A jogszabályok gyors változtatásának 

ellentmond a jogstabilitásra vonatkozó társadalmi igény is.   

 

4.3.3. Következtetések az állami internalizáló elméletek kapcsán 

 

 

Most már minden szükséges tény együttáll, hogy a következtetések levonhatók 

legyenek: 

(1) Egy tranzakciós költségek nélküli világban, ha externáliával érintett felek 

között a tulajdon- és használati jogok egyértelmően rendezettek, nincs szükség 

Pigou-i beavatkozásra, mert az érintett felek egymás közötti koordinációja társadalmi 

jóléti optimumra vezet. 

(2) Egy olyan világban, ahol a tranzakciós költségek pozitívak, mind a Coase-

féle, mind a Pigou-féle externália-kezelés költségessé válik. A Pigou-i, a Coase-i 

beavatkozás, továbbá a nem beavatkozás egyaránt hatékony lehet attól függıen, hogy 

egymáshoz képest mekkora az externália révén elıálló társadalmi jóléti veszteség, az 

érintett felek között szükséges cselekvések költsége (a továbbiakban: tranzakciós 

költség) és az externáliák kezeléséhez, az állami szabályozáshoz szükséges 

információk összegyőjtésének (a továbbiakban: információs költség), a szabályozás 

bevezetésének és ellenırzésének közigazgatási költsége (a továbbiakban: intézményi 

költség). 

Mindebbıl az következik, hogy a coasiánus externália-kezelés ugyanolyan 

ésszerő alternatíva, mint a pigouiánus, s hogy a környezetgazdaságtani irodalom 

méltánytalanul bánik a Coase-féle megoldással, amikor egzotikus, a gyakorlatban nem 

alkalmazható ideaként mutatja be. 
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További lényeges megállapítás, hogy helytelen a Pigou-i és a Coase-i 

externália-kezelési metódusokat mint „állami beavatkozás”, illetve „magánmegoldás” 

dichotómiaként meghatározni. A Coase-elmélet nem abban különbözik Pigou-étól, 

hogy kiiktatja az államot, hanem abban, hogy alapvetıen más állami beavatkozást 

választ. Coase szerint szükség van olyan intézményekre, amelyek csökkentik a piaci 

szereplık közötti tranzakciós költségeket az erıforrások hatékony felhasználásáról 

való megállapodásuk elérése érdekében. Az azonban kétségtelen, hogy a Coase-féle 

állami beavatkozás jóval nagyobb szabadsági fokot hagy a piaci szereplıknek az 

optimális(nak vélt) megoldás megtalálásában. 

 

4.4. táblázat:  Az állami környezetvédelmi beavatkozás tág értelemben vett Pigou-i 

és Coase-i formája 

 A pigouiánus állam A coaseiánus állam 

Az állam feladata… … a szennyezési optimum 
kiszámítása, majd ezen optimum 
érvényesítése valamilyen 
szabályzóval (ösztönzéssel vagy 
kényszerrel) 

… megfelelı intézményi 
környezet kialakítása a 
szennyezık és szennyezettek 
közötti megállapodások 
elısegítésére 

Ilyen szabályzóeszközök: 
- közvetlen elıírások 

- gazdasági ösztönzık 

- jogallokálás 

- felelısségi szabályok 
(kártérítés) 

A szabályozásban alkalmazott 
alapvetı, Polányi Mihály szerinti 
koordináció: 

hierarchikus spontán (piaci) 

 

 

Alapvetıen téves a Coase-tétel olyan bírálata is, amely azzal érvel, hogy a 

coaseiánus megoldás magas tranzakciós költséggel járhat, ezért a pigouiánus 

beavatkozás az üdvözítı. Ez az érvelés arról felejtkezik el, hogy a Pigou-féle 

környezetszabályozáshoz a szabályzónak számos információt kell összegyőjtenie és 

kiszámolnia az optimális szabályozás érdekében (ahogyan azt a 4.3.2. fejezetben 

megmutattam). Tehát amíg a Coase-féle megoldás magas tranzakciós költségekkel 

járhat, addig a Pigou-féle magas információs és intézményi kiadásokkal. 

A 4.1-4.3 fejezetben azt mutattam be, hogy a kapitalizmus két lényeges 

összetevıje, a piac és a magántulajdon milyen lényeges pozitív társadalmi haszonnal 
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bír. Erre azért volt szükség, hogy a társadalmi és gazdasági paradigmaváltást sürgetı 

ökopolitikai nézetek kapcsán regisztráljuk, milyen veszteségek fakadnának a piac és a 

magántulajdon lényeges gyengítésébıl. A 4.4 fejezetben azt is meg fogom mutatni, 

hogy a piac és a magántulajdon alkalmas a környezet megvédésére is. 

 
 

4.4. A piac és a tulajdon a környezet védelmében 
 
 

Az elıbbiekben amellett érveltünk, hogy a piac számőzése az emberi közösségek 

életébıl veszélyes következményekkel járna a szabadság és a hatékonyság terén. Már 

önmagában ez is magas ár lehet bizonyos remélt környezeti elınyökért cserébe. 

Csakhogy az ökológiai közgazdaságtannak még abban sincs igaza, hogy a piac és a 

tulajdon alkalmatlan lenne a környezet védelmére. Állításomat példákon keresztül 

igazolom, mégpedig többek között a forgalmazható kibocsátási engedélyek – vagy 

más nevén: a szennyezési jogok – rendszerének esetével. Ez a környezetvédelmi 

szabályzóeszköz nézetem szerint a Coase-tétel gyakorlati megvalósítását jelenti.142 Így 

lehetıség nyílik egyszerre két ökológiai közgazdaságtani kritika elemzésére, ezek a 

következık: 

(a) A Coase-tétel a gyakorlatban alkalmazhatatlan. (Kiss Károly tétele.143) 

(b) A szennyezési jogok piaca alkalmatlan a környezet védelmére. (Boda 

Zsolt tétele.144) 

Elıször azonban még egy másik példán keresztül azt mutatom be, hogy milyen kíváló 

értelmezı eszköz lehet a Coase-tétel a természeti erıforrások alkalmazásáról folyó 

nemzetközi tárgyalások kimenetelének vizsgálatában. 

 
 
 
 
 
                                                 
142 Hasonlóan látja ezt KEREKES és SZLÁVIK, 2003:102 
143 „[Coase e]lmélete azonban inkább intellektuális játék, semmint a valóságot tudomásul vevı 
javaslat.” KISS, 1994:77. Egy újabb munkájában Kiss felhívja a figyelmet: annak ellenére, hogy Coase 
szerint bizonyos feltételek mellett nincs szükség állami beavatkozásra, a környezetgazdaságtan szinte 
kizárólag csak állami beavatkozásokkal operál. KISS, 2003:76. 
144 BODA, 2004:83-88. 
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4.4.1. A Coase-tétel mint nemzetközi tárgyalások kimenetelének értelmezı 
eszköze 

 
 

Példánk a Magyarország és Szlovákia között folyó, a Bıs-Nagymarosi 

Vízlépcsırendszer tervével kapcsolatos nemzetközi jogi vita lesz. 

 Az ügy története még az 1970-es évekre nyúlik vissza (bár még annál is 

korábbi elızményei is vannak), amikor az akkor még szocialista tervgazdálkodást 

folytató két ország megállapodott egy két vízlépcsıt tartalmazó vízgazdálkodási 

projekt megvalósításáról. A felek errıl 1977-ben szerzıdést kötöttek. Az eredeti 

tervek szerint nem sokkal Pozsony alatt, Dunakilitinél a Dunát egy mesterséges 

üzemvíz-csatornába terelték volna, mely víztömeg a Bısnél felépítendı vízlépcsın 

termelt volna áramot. A folyón épült volna még egy második vízerımő is, 

Nagymarosnál, részint a Duna hidropotenciáljának minél teljesebb kiaknázása 

érdekében, részint, hogy a Bısi Vízerımő csúcsüzemmódban is mőködhessen, 

részint, hogy a hajózás érdekében minél hosszabb szakaszon érvényesüljön a 

vízlépcsık duzzasztó, azaz vízszint-magasító hatása. 

 A rendszerváltáshoz közeledve, az 1980-as évek végén, Magyarországon egyre 

többen kérdıjelezték meg a projekt gazdaságosságát és figyelmeztettek a káros 

környezeti hatásokra. Ezért a magyar fél 1989-ben felfüggesztette az építkezést, s 

tárgyalásokat kezdeményezett a felmerült aggályok megvizsgálása érdekében. 

Csehszlovákia, majd a hamarosan önállóvá váló Szlovákia nem látta súlyosnak az 

aggályokat, s a projekt mihamarabbi teljes befejezése mellett érvelt. Mivel 

megállapodás nem született, Szlovákia befejezte a Bısi Vízlépcsı felépítését, majd 

ennek üzembehelyezése érdekében Magyarország hozzájárulása nélkül, egyoldalúan 

másik terelımővet felépítve Dunacsúnnál, szlovák területen elterelte a közös 

határfolyót. Még ezen építkezések befejezése elıtt Magyarország 1992-ben 

megszőntnek nyilvánította az 1977-es projektszerzıdést, s végleg leállította a 

nagymarosi munkálatokat. Mivel a felek egymás között nem jutottak dőlıre, a hágai 

Nemzetközi Bírósághoz fordultak, ami 1997. szeptemberében mondta ki döntését. 

Azóta – immár 11 éve – tárgyal a két ország a hágai ítélet végrehajtási módjáról. 
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Vajon miért nem sikerül megállapodnia a két félnek egy mindkettıjük számára 

kötelezı ítélet alapján?145 

 A nemzetközi jogi szakirodalomban a szerzık egyöntetően értelmezik a hágai 

ítéletet. Az ítélet szerint Szlovákiának nem volt joga egyoldalúan üzembehelyezni 

Bıst, s annak további mőködtetését csak Magyarország belegyezésével valósíthatja 

meg. Ugyanakkor a bíróság azt is állította, hogy vélhetıen lehetséges a bısi mőnek 

olyan üzemrendjét kialakítani, amely nem okoz visszafordíthatatlan ökológiai károkat. 

A feleknek a folyó mindkét oldali mellékágaiba az ökológiai értékek megóvásához 

elegendı mennyiségő vizet kell vezetniük. S bár Magyarországnak nem lett volna joga 

félbehagynia az építkezést, a fennálló helyzet ismeretében már nincs kötelezettsége az 

alsó vízlépcsı felépítésére. 

 Próbáljuk meg értelmezni a felek között fennálló helyzetet Coase elméletének 

segítségével (4.5. ábra)!  

 Az ítélet értelmezése elvezethet bennünket a szerzıdési görbe mőszaki-

környezetvédelmi tartalmáig. Mivel Magyarország nem köteles alsó vízlépcsıt építeni 

(s ez nem is áll érdekében), Szlovákia pedig nem köteles üzemen kívül helyezni a Bısi 

Vízerımővet (s ez nem is áll érdekében), bár mőködtetésének módjában meg kell 

állapodnia a magyar féllel, a folyó energetikai hasznosításának módja adottnak 

tekinthetı: energiatermelés egy vízerımőben történhet átfolyásos üzemmódban. A 

hajózóút kialakítása tekintetében a hágai bíróság nem adott meg konkrét 

paramétereket, csak annyit állapított meg, hogy a hajózás feltételeinek biztosítása a 

többivel egyenrangú cél. Így a két felet egyébként kötı nemzetközi megállapodások 

tartalma lehet mérvadó, ami az úgynevezett VI.b. osztályú viziút kialakításához 

vezethet. Az árvízvédelem terén a két fél hasonló biztonsági sztenderdek alapján 

tervez, itt adottnak tekinthetı a nagyjából azonos mőszaki tartalom. A legnagyobb 

bizonytalanság a környezetvédelmi cél teljesítésének mikéntjében lehet, hiszen a 

bíróság pusztán annyit állapított meg, hogy a felek közös kötelezettsége egyrészt a 

folytonosan alakuló nemzetközi környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés a 

Duna közös szakaszán, másrészt kielégítı mennyiségő vízhozam biztosítása a folyó 

                                                 
145 A bıs-nagymarosi magyar-szlovák vita történetét részletesebben lásd például: BARTUS, 2007.  
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mindkét oldali mellékágai és az eredeti meder számára az optimális környezeti állapot 

fenntartása érdekében. 

   

 
 

4.5. ábra: A magyar-szlovák Duna-vita az Edgeworth-négyszögben 
 
 

A környezeti célállapot viszonylagos meghatározatlansága ellenére tehát a szerzıdési 

görbe tartalma adottnak tekinthetı, a felek mégsem tudtak egy évtized alatt sem 

megállapodásra jutni. Ennek oka – számos egyéb tényezın kívül – az, hogy a bíróság 

ítélete nem tisztázta egyértelmően és minden kétséget kizáróan a felek jogait, azaz 

nem tisztázott az Edgeworth-négyszögbeli kiindulópont! Nem mindegy ugyanis, hogy 

a felek például az E1 vagy az E2 pontból jutnak-e el a szerzıdési görbe egy pontjára.  

 A bíróság ugyanis nem definiálta egyértelmően, hogy egy folyó partmenti 

államainak az „eredeti” természetes állapothoz, vagy a folyó ésszerő mértékő 

gazdasági használatához van-e alapvetıen joguk. 

 
 
 
 

a Duna  
állapota – 
inkább 
átalakított 

E2 

E1 

Magyarország 

a Duna  
állapota – 
inkább 
természetes 

Szlovákia 

pénzvagyon  

 

SZ 
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4.4.2. A szennyezési jogok piacának rendszere 

 

 
A szennyezési jogok piaca összetett környezeti szabályzóeszköz. A közvetlen 

elıírások, a gazdasági ösztönzık és a tulajdonjogok allokálásának egyes elemeit 

vegyíti, foglalja magába.  

 A szabályozás egy, a kibocsátási határérték elıíráshoz hasonló szabályozási 

lépéssel kezdıdik. A szabályozó meghatározza, hogy egy adott környezeti elemet 

milyen mértékben lehet egy meghatározott szennyezıanyag kibocsátásával összesen 

igénybe venni. Fontos, hogy a szabályzó ez esetben nem egyedi kibocsátási limiteket 

határoz meg (mint egyébként a kibocsátási határértékek esetében), hanem az összes 

kibocsátó teljes emittálási korlátját állapítja meg. 

 A második lépcsıben a megállapított teljes szennyezıanyag-kibocsátási 

potenciált a szabályzó megjeleníti kibocsátási jogosultságok formájában. Ennek során 

a teljes kibocsátási potenciált felosztja egységes elemi részekre, ezek lesznek a 

kibocsátási jog egységek. 

 Harmadik lépésben a szabályzó egyszeri, kezdeti lépésként szétosztja a 

kibocsátási jog egységeket a gazdasági szereplık (kibocsátók) között. A kezdeti 

allokáció számos, különbözı elven nyugodhat. 

 Negyedik lépésben minden egyes környezethasználó köteles tényleges 

szennyezését és az általa birtokolt kibocsátási jogosultságokat fedésbe hozni, azaz 

senki sem bocsáthat ki több szennyezést, mint amennyi kibocsátási jog egységgel 

rendelkezik. A „fedésbe hozás” megvalósulhat úgy, hogy a kibocsátó valamilyen 

technológiai megoldással (a termelési volumen csökkentése, pótlólagos 

környezetvédelmi technológiák alkalmazása) mérsékli szennyezését a jogok által 

meghatározott nagyságig. Vagy a piacon vásárolhat magának további kibocsátási jog 

egységeket, amennyiben van eladó ilyen jog az adott piacon. 

 Ez a rendszer a Coase-tétel alkalmazásának tekinthetı annyiban, hogy 

pontosan meghatározódik, kinek milyen mértékben van joga egy adott környezeti 

elem használatához (használati jog meghatározásáról van szó, nem tulajdonjogéról), 
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valamint, hogy a jogosultsággal rendelkezık a feljogosítás mértékét egymás között 

újraallokálhatják. Sıt, nemcsak a szennyezık egymás között adhatják-vehetik a 

jogosultságot, hanem elméletileg bárki vásárolhat ilyet, a szennyezéstıl szenvedık is. 

Ez esetben ık tényleges szennyezés-csökkentést hajthatnak végre, amennyiben 

megvásárolják a kibocsátási jogokat, de valójában nem bocsátanak ki szennyezést. 

 A szennyezési jogok piaca lehetıvé teszi a tranzakciós költségek csökkentését 

olyan esetekben, amikor annak eredetileg magas volta a jogok adás-vételét 

meghiúsítaná. A magas tranzakciós költség ugyanis a Coase-elmélet gyakorlati 

érvényesülésének legfıbb akadályának látszik. Például ezen az alapon állítja SZLÁVIK 

[2005], hogy a Coase-tétel gyakorlatilag csak a szomszédok közötti jogosultsági 

problémák kezelésére alkalmas (hiszen ık általában minimális erıfeszítésekkel alkuba 

bocsáthozhatnak egymással). A magas tranzakciós költségek pedig minden olyan 

esetben felmerülnek, amikor sokan érintettek egy szennyezés kapcsán. A szennyezési 

jogok piaca ezt a problémát egy intézményes közvetítı (az eddigi gyakorlatban: a 

tızsde) bevonásával oldhatja meg. A tızsde olyan intézmény, ahol rendkívül nagy 

számú érintett (eladó és vevı) találhat mérsékelt tranzakciós költségek mellett 

egymásra. Ez megalapozhatja, hogy a tulajdoni vagy használati jogok meghatározása 

által az eddig elgondoltnál szélesebb körben alkalmazzuk ezt az elvet a környezeti 

problémák megoldására. A szennyezési jogok piacát tehát viszonylag nagy számú 

szereplıt érintı környezeti problémák kezelésére is használhatjuk. A szereplık száma 

növekedésének az fog határt szabni, hogy a szabályzó (az állam) milyen széles körben 

képes ellenırizni, hogy az egyes érdekeltek tényleges kibocsátása nem haladja meg a 

náluk lévı kibocsátási jog egységek nagyságát. 

 A szennyezési jogok piacának másik nagy jelentıségő újítása, hogy az adott 

környezeti probléma esetében nem szükséges az adott környezeti elem 

tulajdonjogának megváltoztatása, ugyanis a szennyezı nem szerez tulajdonjogot az 

érintett környezeti elem felett. A tulajdonjog allokálása helyett az adott környezeti 

elem egy, pontosan körülhatárolt használati módjának meghatározása történik. Az 

európai szén-dioxid-kvóta kereskedelmi rendszerében a kibocsátók nem a levegı 

résztulajdonjogát szerzik meg, hanem a levegı bizonyos mértékő használatának a 

jogát. Érdemes ezen a ponton Coase érvelését felidéznünk: 
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„Az, hogy egy frissen felfedezett barlang azé-e, aki felfedezte, vagy azé, 

akinek a földjén a barlang bejárata nyílik, vagy azé, akinek a birtoka alatt 

húzódik, az kétségtelenül a tulajdonjog rendszerén múlik. De a jog csak azt 

határozza meg, hogy kivel kell szerzıdést kötni ahhoz, hogy megszerezzük 

a barlang használatának jogát. Hogy a barlangot banki iratok tárolására, 

földgáztartályként vagy gombatenyésztésre használják-e, az nem a 

tulajdonjogi szabályokon múlik, hanem azon, hogy a bank, a 

földgáztársaság vagy a gombakonszern fizet-e többet a barlang 

használatáért.”146 

Ez a megoldás olyan természeti közegek védelmét is lehetıvé teszi ezen módszer 

által, ahol az állami vagy a közösségi tulajdon megszőnése társadalmi szempontból 

elfogadhatatlan lenne. 

 A szennyezési jogok piaca sikeresen volt képes többek között a kén-dioxid 

kibocsátás szabályozására az Egyesült Államokban (lásd: 4.4. táblázat) vagy a szén-

dioxid emisszió kordában tartására az Európai Unióban. 

 A forgalmazható kibocsátási engedélyek rendszere fı elınyei, hogy 

• adott környezetminıségi állapotot a lehetı legalacsonyabb relatív (más 

szabályozókhoz viszonyított) kibocsátáscsökkentési költségek mellett 

képes elérni (hasonlóan például a kibocsátási díjhoz); 

• ugyanakkor elkerülhetı az állami redisztribúció növelése (ellentétben a 

kibocsátási vagy termékdíjakkal); 

• garantálható bizonyos aggregált környezetminıségi szint, állapot elérése 

(ha a szabályozás ellenırzése megfelelı, a szennyezés mértéke nem lehet 

nagyobb az összes allokált engedély mennyiségénél).147 

 

 

 

 

 

                                                 
146 COASE, 2004:217. 
147 Lásd errıl többek között REVESZ and STAVINS, 2007. 
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4.5. táblázat: Forgalmazható kibocsátási engedély rendszerek az USA-ban 

Szabályozó Feljogosított szereplık Hatályban lét 

ideje 

Környezeti és gazdasági 

hatások 

Levegıszennyezık 

kereskedelmi rendszere 

A Clean Air Act hatálya 

alá tartozó kibocsátók 

1974-tıl 5-12 milliárd USD kibocsátás-

csökkentési költség megtakarítás 

Ólmozott üzemanyag 

kivezetése a piacról 

Üzemanyaggyártó 

finomítók 

1982-1987 Az ólmozott benzin gyorsabb 

kivonása;  

250 millió USD éves megtakarítás 

Vízszennyezık 

kereskedelmi rendszere 

Nitrogén és foszfor 

kibocsátók 

1984-1986 Sikertelen program a „sapka” 

rossz megállapítása miatt 

Ózonvédelem CFC-kibocsátók 1987-tıl A környezeti cél gyorsabb elérése 

(az eredmény nagy 

bizonytalansággal terhelt) 

Nehézgépjármővek 

légszennyezése 

NOx és PM kibocsátó 

gépjármővek használói 

1992-tıl A környezeti cél teljesült, nincs 

adat az esetleges megtakarítás 

nagyságára 

Savas esı csökkentés SO2-kibocsátók, fıként 

villamosenergia-iparból 

1995-tıl SO2 kibocsátási cél határidı elıtt 

teljesült;  

1 milliárd USD/év megtakarítás 

RECLAIM program  

(Los Angeles régió) 

SO2 és NOx nagy 

kibocsátói 

1994-tıl Nem ismert 

Északkeleti ózonvédelem Fıként NOx kibocsátók 1999-tıl Nem ismert 

Forrás: REVESZ and STAVINS, 2007:69. 

 
 

A rendszer mőködésének azonban lehetnek problémái, ilyenek például: 

• a kibocsátás koncentrálódhat a szabályozási régión belül („forró pont”); 

• koncentráció történhet a termékpiacon; 

• magasak lehetnek a tranzakciós költségek; 

• non-profit maximalizálási magatartás léphet fel; 

• negatív hatása lehet a megelızı vagy párhuzamos szabályozási módoknak; 

• az ellenırzés és a kikényszerítés nem megfelelı foka. 

 A problémák általában elháríthatóak lehetnek, így például a forró pontok 

kialakulása megakadályozható, ha a régió nagyságától, a kibocsátók számától és a 

szabályozott szennyezı anyag tulajdonságaitól függıen korlátozzuk az egy kézben 

összegyőjthetı kibocsátási engedélyek maximális mennyiségét. 
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 Az európai szén-dioxid engedély rendszerrel (EU ETS) szembeni kritikák 

forrása általában az, hogy a szennyezési jogok piaca rendszerének bevezetése után 

sem csökkent elegendı mértékben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Ez 

azonban nem a szabályzóeszköz hibája, hanem a kormányzatoké. Azt ugyanis, hogy 

mennyi használati jogot osztanak szét a környezethasználók között, nem a piactól és 

nem is a használati jogosultságok elosztásának módjától fog függni, hanem az összes 

jogosultság nagyságának kormányzati meghatározásától. Erre a meghatározásra 

azonban bármilyen más szabályzóeszköz alkalmazásánál is ugyanígy sort kellene 

keríteni (akár kibocsátási díjat vetne ki az állam, akár technológiai kibocsátási 

határértéket írna elı). Ami tehát ebben az esetben a piac feladata, azt a piac meg is 

oldja.  

  

4.4.3. A kártérítés mint coaseiánus internalizáló eszköz 

 

Coase eszmefuttatását követve Calabresi és Melamed 1972-ben arra jutott, hogy a 

tulajdonjog allokálásnak és a felelısségi/kártérítési jognak van közös alapja, a 

jogosultságok (entitlements) védelme.148 

 

4.6. táblázat: Jogosultságok védelme 

A jogosultság birtokosa: Tulajdonjog Kártérítési jog 

Szennyezést elviselı Védelem a szennyezéssel 
szemben 

A szennyezés lehetséges, 
de a kibocsátó kártérítésre 
köteles 

Szennyezést kibocsátó A szennyezés lehetséges, 
nincs kártérítés 

Nincs kártérítési felelısség, 
a költségeket a szennyezett 
viseli 

Forrás: KRAUSS, 2000: 785. 

 

4.7. táblázat: Tulajdonjog versus felelısségi szabályok 

 Jelentıs információs 
költség 

Alacsony információs 
költség 

Nagy tranzakciós költség Mindkét internalizáló eszköz 
alacsony hatékonyságú 

A felelısségi szabályok 
alkalmazhatók 

Alacsony tranzakciós 
költség 

Mindkét internalizáló eszköz 
hatékony 

Mindkét internalizáló eszköz 
hatékony 

Forrás: KRAUSS, 2000: 789. 

                                                 
148 SWANSON and KONTOLEON, 2000.; KRAUSS, 2000. 
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Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a tulajdon- vagy használati jogok egyértelmő 

megállapításával, jogszabályban történı definiálásával az optimális természeti 

erıforrás használat (az externáliák csökkentése) elısegíthetı, ha a tranzakciós 

költségek nem jelentısek. Ha a tranzakciós költségek nagyok, a felelısségi szabályok 

(kártérítési jog) alkalmazása lehet megoldás. POSNER [1972:29] hívta fel figyelmünket 

arra, hogy a magas tranzakciós költségő esetekben az erıforrások hozzárendelése a 

legnagyobb haszonnal járó alternatívához, használóhoz ki lesz téve a tulajdonjoggal 

rendelkezık azon törekvésének, hogy a károk minimalizálása helyett jogaik legkisebb 

csorbítása ellen fognak fellépni. Ugyanezen helyzetben viszont elıfordulhat, hogy egy 

kártérítési per bírója számára a károk megítéléséhez szükséges tényezık, információk 

feltárásának információs költségei mérsékeltek, fenti tranzakciós költségeknél 

kisebbek lehetnek (POLINSKY, 1980). Ha azonban mind a tranzakciós költségek, mind 

az információs költségek magasak, akkor egyik internalizáló eljárás sem lesz képes 

társadalmi hatékonyságot eredményezni. Ez jelzi a tulajdon- vagy használati jogra, 

vagy a felelısségi szabályokra (kártérítési jogra) alapozott beavatkozás képességeinek 

határát. (Lásd a 4.6. és 4.7. táblázatot.) 

 Mindezek alapján felvázolhatjuk a piaccal és a magántulajdon rendszerével 

együttmőködı állam környezeti külsı hatásokat internalizáló lehetıségeit. 

 

4.4.4. Az internalizálás „menetrendje” 

 

A piaci mőködés externáliáit kezelı alternatívák közötti mérlegelés során a következı 

lényeges eligazító kérdések, szempontok adódnak: 

(a) Mekkorák azok a tranzakciós költségek, amelyek a különbözı jogosultságokkal 

rendelkezı felek között fellépnek, ha kölcsönösen elınyös alkut kívánnak lefolytatni 

érdekeik egyeztetésére, a szennyezés optimális szintjének megtalálására? 

(b) Mekkorák azok az információs költségek, amelyek egy, a felelısséget és a 

kártérítést megállapító eljárásban szükségesek a felelıs és igazságos döntés 

meghozatalához?  
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(c) Mekkorák azok az intézményi költségek, amelyek akkor lépnek fel, ha az állam 

(annak intézményei) megpróbálják kiszámítani, majd kikényszeríteni a szennyezés 

optimálisnak vélt nagyságát? 

 A következı oldalon bemutatok egy „utitervet”, melynek segítségével az 

optimális internalizáló módszer fellelhetı lehet. 

 Ésszerő állami beavatkozás alapján tehát a piac mőködése elısegítheti a 

környezeti állapot javulását, a piac és a természeti könyezet megóvása nem feltétlenül 

áll szemben egymással. Láttuk, hogy a piaci mechanizmusoknak és a magán- (ideértve 

a csoport-) tulajdonnak lényeges szerepe lehet a társadalmi jóléti szempontból 

optimális természeti erıforrás felhasználás elérésében. Ezzel a harmadik hipotézist is 

igazoltam, mely szerint nincs szükség alapvetı gazdasági paradigmaváltásra a 

környezeti problémák kezelésére. Érvelésem két úton haladt. Egyrészt amellett 

érveltem, hogy a piaci externáliák megszüntetése azáltal, hogy elimináljuk a 

gazdaságszervezésbıl a piacot, hibás, mert azáltal elveszítjük azokat a 

társadalmi elınyöket, amelyeket a piac képes nyújtani az embereknek. 

Másrészt azt kívántam megmutatni, hogy a piachoz és a magántulajdonhoz 

kapcsolódó jogosultságok védelmével lehetséges a természeti erıforrások 

használatához kapcsolódó externáliák kezelése. Ennek eredményeként úgy 

látom, hogy az ökológiai közgazdaságtani irodalomban gyakori piaci szkepszis nem 

minden esetben vagy körülmények között indokolt. 
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van 

Van-e a társadalmi jólétet 
befolyásoló externália? 

Mekkorák a tranzakciós 
költségek? 

alacsonyak magasak 

Tulajdon- vagy 
használati jogok 
allokálása 

Szennyezési jogok 
piaca 

Mekkorák az 
információs költségek? 

alacsonyak magasak 

Felelısségi szabályok 
megállapítása; 
Kártérítési jog 

Mekkorák az 
intézményi költségek? 

alacsonyak magasak 

Milyen a szennyezési 
határkár görbe? 

inkább 
meredek 

inkább 
lapos 

Közvetlen elıírások 
- határértékek; 
- elıírások; 
- engedélyezés. 

Gazdasági ösztönzık 

nincs 

A szennyezés folytonos 
vagy baleseti jellegő? 

folytonos, 
rendszeres 

eseti, 
baleseti 

Kibocsátási díj 
Termékdíj 

Letéti díj 
Kötelezı felelısség biztosítás 

Nincs 
internalizálás 
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5. Összegzés 
 
 

A közönséges emberek tömegei sosem 
bajlódtak a haladás gondolatával, s 
tán éppen ezért lehetne a dolgot rájuk 
bízni. 

(G. K. Chesterton)149 
 
 
Dolgozatomban egy ígéretesen és dinamikusan fejlıdı, számos érdekes és aktuális 

kutatási témát vizsgáló környezeti-gazdasági tudományos irányzat, az ökológiai 

közgazdaságtan (ecological economics) alapvetı állításait, vizsgálati modelljét 

tekintettem át. A tudományterület alapvetı irodalmainak (monográfiák, 

tankönyvek és az Ecological Economics folyóirat) elemzése révén igyekeztem 

kiemelni azokat a koncepcionális elemeket, melyek az ökológiai irányzatot 

alapvetıen megkülönböztetik klasszikusabb és legközelebbi rokonától a 

környezetgazdaságtantól (environmental economics). Megállapítottam, hogy az 

ökológiai közgazdaságtan egy olyan modell segítségével vizsgálja a 

gazdaságszervezés központi kérdéseit, mely három sorbakapcsolt elembıl áll. Az 

elsı lényeges feladat ezen modell szerint, hogy a gazdálkodás természeti korlátait 

megállapítsuk, azaz meghatározzuk a gazdaság maximális méretét. A méret 

megadása után a természeti erıforrásoknak az egyenlıség normatív kritériuma 

által vezérelt elosztására van szükség a nemzetek és a nemzetek tagjai, illetve a 

jelen és a jövı generációk tagjai között. S csak ha a méret és elosztás kérdéseit 

tisztáztuk, kerülhet sor a klasszikus gazdasági allokációra, melyben azonban 

fenntartásokkal kell élnünk a piaci mechanizmusok jóságát illetıen. (Ezekrıl a 

kérdésekrıl szólt a dolgozat 1. fejezete.) E dolgozatban az elıbbi modell minden 

elemének egy-egy reprezentáns alkalmazását vizsgáltam meg: a 

méretmeghatározás esetében az entrópia-korlátot (2. fejezet), az elosztás kapcsán 

az egyenlıség normatív követelményét, más megközelítésben a fenntartható 

                                                 
149 A negatív szellemrıl (ford. Lukácsi Huba). In: Eretnekek. Szent István Társulat, Budapest, 
1991:20. 
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fejlıdés koncepciójának harmadik, úgynevezett szociális pillérét (3. fejezet), végül 

az allokáció terén az ökológiai irányzatban majd mindenütt felbukkanó piaci 

szkepszist (4. fejezet). 

Úgy találtam, az ökológiai közgazdaságtan három alapvetı területén 

jelentıs problémákba ütközik: nincs igaza az entrópia szőkösségének állításában, 

abban, hogy a gazdaság optimális méretét meghatározná valamilyen 

termodinamikai mutató; ingoványos talajra téved a fenntartható fejlıdés, 

különösön annak egalitárius elosztásra vonatkozó részének eszméjével; s végül 

nem képes a piac helyébe más hatékony gazdaságszervezı rendszert állítani, 

miközben figyelmen kívül hagyja a spontán koordinációban rejlı lehetıségeket. 

Az értekezés tézisei tehát a következık: 

(T1.0)   Az entrópia nem tekinthetı a gazdaság megszervezése 

szempontjából releváns fizikai mennyiségnek. A gazdasági tevékenységek 

által okozott entrópiaváltozás mértéke nem irányadó a gazdaság méretének 

optimalizálásához. 

A tézis kimondásához vezetı módszer az e témával foglalkozó irodalom 

áttekintése, összefoglalása és meta-elemzése volt. Megállapítottam, hogy az 

ökológiai közgazdaságtan téved, amikor az entrópiát szőkös jószágként állítja 

be. A valóság az, hogy az entrópia növelésének óriási kapacitása áll 

rendelkezésünkre, mivel a Világegyetem még ma is rendkívül rendezett 

állapotban van, a gazdasági tevékenységekbıl származó entrópiatöbbletet a 

világőrbe exportáljuk, ráadásul az emberi társadalom nagyságrendekkel 

kevesebb entrópiát termel, mint élettelen környezete vagy más fajok. 

További vizsgálatra felvetettem, hogy ha van természeti korlátja a gazdasági 

tevékenységeknek, akkor azt lokálisan, az adott esetre vonatkozóan érdemes 

megállapítani és érvényesíteni, mert bármely természettudományos mutató 

aggregált értéke félrevezetı lehet a gazdaság aggregált, optimális méretének 

elıírásához. (A tézishez kapcsolódó publikáció: BARTUS, 2008a.) 

(T2.0)   A fenntartható fejlıdés, illetve ezen konstrukción belül a természeti 

erıforrásokhoz (és más erıforrásokhoz vagy jószágokhoz) való egyenlı 
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hozzáférés elve hamis, ezért az „elosztási probléma” megoldására 

alkalmatlan. 

A fenntartható fejlıdés elve társadalmi pillérének, illetve az ökológiai 

gazdaságtan gazdaságszervezési modellje második elemének: az elosztási 

egyenlıségnek a vizsgálatakor négy alhipotézis elemzésén keresztül vezetett 

az út: 

(T2.1)  Megállapítottam, hogy a fenntarthatóság mérésére jelenleg 

alkalmazott indikátorok rendkívül pontatlanok, érdemi gyakorlati 

útbaigazítás nem várható tılük, egyes indikátorok egymásnak is 

ellentmondanak. 

(T2.2)   122 ország adataira támaszkodó többváltozós lineáris regressziós 

elemzéssel bizonyítottam, hogy a jelen generációk tagjai közötti 

egyenlıtlenség (akár az országok között, akár az országon belül az adott 

társadalom tagjai között) és egy ország környezeti teljesítménye, 

fenntarthatósági szintje között nincs oksági kapcsolat.   

(T2.3)  Arra jutottam továbbá, hogy a nem megújuló természeti 

erıforrások jövı generációk közötti szétosztásának, adagolásának 

problémája fıként a technológiai változások, de egyéb tényezık alakulásának 

megjósolhatatlansága miatt alig megoldható.   

(T2.4)  Megállapítottam azt is, hogy az egyenlıtlenség csökkentésére 

irányuló normatív követelmény a fenntarthatóság kritériumát csak az 

egyenlıségelvő ideológiák hívei körében teszik elfogadhatóvá, az egyenlıség 

kívánalmával szemben egyébként számos érv hozható fel. 

(A tézishez – és az altézisekhez – kapcsolódó publikációk: BARTUS, 2006c és 

2008b.) 

(T3.0)   A környezeti problémák a piacgazdaság és a modern demokratikus 

állam intézményrendszereinek alkalmazásával kezelhetık, nincs szükség a 

gazdálkodást, a közgazdaságtant érintı paradigmaváltásra. 

A tézis igazolása két egymást kiegészítı bizonyításra épül. Egyfelıl azt 

kíséreltem meg kifejteni, hogy abban az esetben, ha tehetetlenek lennénk az 

olyan piaci hibákból, mint például a környezetszennyezési jelenségekért 
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felelıs külsı gazdasági hatásokból fakadó jóléti veszteségek 

kiküszöbölésében, akkor is érdemes összevetni ezen veszteség nagyságát 

azon (e dolgozatban röviden bemutatott) elınyök mértékével, melyek a piaci 

koordináció hatékonyságából erednek, s elvesznének, ha azt más 

koordinációval helyettesítenénk. Példákat mutattam arra a 

hulladékgazdálkodás körébıl (kapcsolódó publikációk: BARTUS, 2004, 2005a, 

2006a és 2006b), hogy milyen alacsony hatékonyságú lehet az externáliákat 

orvosolni kívánó állami beavatkozás (BARTUS, 2008b), s hogy a Pigou-féle 

internalizációnak is igen jelentékeny tranzakciós költségei lehetnek. 

Másfelıl arra is mutattam eseteket, amikor az állam a spontán (piaci) 

koordinációt nem gyengítve, a Coase-féle koncepció segítségével próbálja 

segíteni a jóléti hasznok maximalizálását. Az ökológiai közgazdászok által 

csupán intellektuális játéknak tekintett Coase-tétel más gyakorlati 

alkalmazásának lehetıségeire is felhívtam a figyelmet a nemzetközi 

környezeti konfliktusok értelmezésében és megoldásában körvonalazódó 

szerepének bizonyításával. (BARTUS et al, 2000; BARTUS, 2005b és 2007) 

 

Az értekezés számos ponton jelent újdonságot: 

- Munkám az elsı kísérlet itthon az ökológiai közgazdaságtan rendszeres, 

„mainstream” szempontból történı kritikájára. 

- Az országok friss gazdasági, társadalmi és környezeti makromutatóinak egy 

készletén empirikusan igazoltam, hogy nincs oksági kapcsolat az országok 

közötti vagy az országon belüli egyenlıtlenség mértéke és a környezeti 

teljesítmény között. 

- Az értekezés legfontosabb környezetpolitikai újdonsága – az elıbbi 

elemzés tanulságai alapján is – annak felvetése, hogy a „fenntartható 

fejlıdés” fogalmát, koncepcióját annak társadalmi pillére rendkívül 

vitathatóvá teszi, s egy fókuszáltabb, szőkebb tartalmú koncepció 

gyakorlati eredményei nagyobbak lehetnének.  
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- Az értekezés elsıként elemzi és értelmezi a Bıs-Nagymarosi 

Vízlépcsırendszer tervével kapcsolatos, évtizedek óta húzódó magyar-

szlovák vitát a Coase-tétel segítségével. 

 

Az ökológiai közgazdaságtan fontos tétele, hogy a gazdaság mőködésének, 

kiterjedtségének, az általa felhasznált inputoknak és a belıle származó 

outputoknak van természeti korlátja. A termelés és fogyasztás természeti, 

környezeti korlátainak figyelembevétele azonban lehetséges a piacgazdaság keretei 

között. A 4. fejezetben megmutattam, hogy ez miként lehetséges piaci megoldások 

segítségével. Kimutattam, hogy a környezet megóvása, a természeti korlátok 

figyelembevétele érdekében a modern demokratikus jogállamok és az azokban 

alkalmazott piaci rendszerek még korántsem használták ki lehetıségeiket. Sıt, a 

környezeti problémák egy jelentıs része éppen a piac csökevényességének, állami 

korlátozásának, a piac intézményes feltételeinek meg nem teremtettségébıl 

fakadnak. Ez azt a reményt adja azoknak, akik hisznek a jó élet politikai 

feltételeinek kiegyensúlyozott biztosításában, hogy a szabadságról, a biztonságról, 

a rendrıl, a szenvedés enyhítésérıl vagy a gazdasági hatékonyságáról nem 

feltétlenül kell lemondanunk a természeti környezet megóvásáért cserébe. 
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1. sz. melléklet 

 

A Föld országainak környezeti teljesítménye és 
az egyenlıtlenségre vonatkozó mutatók 

 

 COUNTRY GINI2007/08 GDP/cap2007 EF2008 EPI2008 
EPI-ECO 

2008 

  % 1000USD/cap gha/capita rel value rel value 

1 Albania 31,1 5,8 2,23 84,0 78,63 

2 Algeria 35,3 6,7 1,66 77,0 71,78 

3 Argentina 51,3 13,1 2,46 81,8 72,50 

4 Armenia 33,8 5,8 1,44 77,8 67,47 

5 Australia 35,2 37,3 7,81 79,8 60,36 

6 Austria 29,1 39,3 4,98 89,4 80,75 

7 Azerbaijan 36,5 8,0 2,16 72,2 67,92 

8 Bangladesh 33,4 1,4 0,57 58,0 62,43 

9 Belarus 29,7 10,6 3,85 80,5 65,56 

10 Belgium 33,0 36,2 5,13 78,4 58,01 

11 Benin 36,5 1,4 1,01 56,1 71,94 

12 Bolivia 60,1 4,4 2,12 64,7 68,17 

13 Bosnia and Herzegovina          26,2 6,1 2,92 79,7 66,35 

14 Botswana 60,5 14,3 3,60 68,7 68,74 

15 Brazil 57,0 9,5 2,36 82,7 78,38 

16 Bulgaria 29,2 11,8 2,71 78,5 62,24 

17 Burkina Faso 39,5 1,2 2,00 44,3 72,45 

18 Burundi 42,4 0,3 0,84 54,7 71,72 

19 Cambodia 41,7 1,9 0,94 53,8 68,45 

20 Cameroon 44,6 2,2 1,27 63,8 79,86 

21 Canada 32,6 38,6 7,07 86,6 74,40 

22 Central African Republic        61,3 0,7 1,58 56,0 76,95 

23 Chile 54,9 14,3 3,00 83,4 73,59 

24 China 46,9 5,4 2,11 65,1 58,80 

25 Colombia 58,6 7,4 1,79 88,3 85,20 

26 Costa Rica 49,8 11,1 2,27 90,5 87,66 

27 Côte d'Ivoire 44,6 1,7 0,89 65,2 73,04 

28 Croatia 29,0 15,5 3,20 84,6 72,67 

29 Czech Rep. 25,4 24,5 5,36 76,8 61,99 

30 Denmark 24,7 37,2 8,04 84,0 68,70 

31 Dominican Rep. 51,6 6,6 1,49 83,0 77,19 

32 Ecuador 53,6 7,2 2,20 84,4 77,04 

33 Egypt 34,4 5,0 1,67 76,3 72,96 

34 El Salvador 52,4 6,0 1,62 77,2 72,63 

35 Estonia 35,8 21,8 6,39 85,2 72,66 

36 Ethiopia 30,0 0,7 1,35 58,8 82,71 

37 Finland 26,9 36,0 5,25 91,4 83,58 

38 France 32,7 32,6 4,93 87,8 76,16 

39 Georgia 40,4 4,4 1,08 82,2 75,94 

40 Germany 28,3 34,1 4,23 86,3 73,25 
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 COUNTRY GINI2007/08 GDP/cap2007 EF2008 EPI2008 
EPI-ECO 

2008 

  % 1000USD/cap gha/capita rel value rel value 

41 Ghana 40,8 1,4 1,49 70,8 82,59 

42 Greece 34,3 30,6 5,86 80,2 63,09 

43 Guatemala 55,1 5,1 1,51 76,7 75,12 

44 Guinea 38,6 1,1 1,27 51,3 71,36 

45 Guinea-Bissau 47,0 0,6 0,90 49,7 62,79 

46 Haiti 59,2 1,3 0,53 60,7 71,30 

47 Honduras 53,8 4,3 1,77 75,4 73,56 

48 Hungary 26,9 19,3 3,55 84,2 70,12 

49 India 36,8 2,6 0,89 60,3 58,00 

50 Indonesia 34,3 3,6 0,95 66,2 62,87 

51 Iran 43,0 11,7 2,68 76,9 64,79 

52 Ireland 34,3 46,6 6,26 82,7 66,10 

53 Israel 39,2 26,6 4,85 79,6 61,26 

54 Italy 36,0 30,9 4,76 84,2 69,82 

55 Jamaica 45,5 7,4 1,09 79,1 70,98 

56 Japan 24,9 33,5 4,89 84,5 70,81 

57 Jordan 38,8 4,7 1,71 76,5 61,44 

58 Kenya 33,9 11,0 3,37 65,0 83,53 

59 Kyrgyzstan 42,5 1,7 1,07 69,0 63,05 

60 Laos 30,3 2,0 1,10 69,6 92,81 

61 Latvia 34,6 2,0 1,06 66,3 82,40 

62 Lithuania 37,7 17,7 3,49 88,8 77,36 

63 Luxembourg 36,0 16,8 3,20 86,2 66,87 

64 Macedonia 39,0 8,4 4,61 75,1 64,05 

65 Madagascar 47,5 0,9 1,08 54,6 71,58 

66 Malawi 39,0 0,8 0,47 59,9 85,84 

67 Malaysia 49,2 14,5 2,42 84,0 71,23 

68 Mali 40,1 1,1 1,62 44,3 75,23 

69 Mauritania 39,0 1,8 1,90 44,2 55,19 

70 Mauritius 37,0 11,3 2,26 78,1 58,47 

71 Mexico 46,1 12,4 3,38 79,8 68,33 

72 Moldova 33,2 2,3 1,23 70,7 56,44 

73 Mongolia 32,8 2,9 3,50 68,1 69,64 

74 Morocco 39,5 3,7 1,13 72,1 59,01 

75 Mozambique 47,3 0,8 0,93 53,9 82,39 

76 Nepal 47,2 1,0 0,76 72,1 83,95 

77 Netherlands 30,9 39,0 4,06 78,7 59,37 

78 New Zealand 36,2 27,2 7,70 88,9 78,77 

79 Nicaragua 43,1 2,8 2,05 73,4 73,96 

80 Niger 50,5 0,7 1,64 39,1 72,09 

81 Nigeria 43,7 2,1 1,34 56,2 71,70 

82 Norway 25,8 53,3 6,92 93,1 86,95 

83 Pakistan 30,6 2,4 0,82 58,7 62,69 

84 Panama 56,1 10,7 3,19 83,1 79,78 

85 Papua New Guinea 50,9 2,1 1,69 64,8 71,42 

86 Paraguay 58,4 4,0 3,22 77,7 82,07 

87 Peru 52,0 7,6 1,57 78,1 77,87 

88 Philippines 44,5 3,2 0,87 77,9 73,38 

89 Poland 34,5 16,2 3,96 80,5 67,35 

90 Portugal 38,5 21,8 4,44 85,8 73,06 
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 COUNTRY GINI2007/08 GDP/cap2007 EF2008 EPI2008 
EPI-ECO 

2008 

  % 1000USD/cap gha/capita rel value rel value 

91 Romania 31,0 11,1 2,87 71,9 66,09 

92 Russia 39,9 14,8 3,75 83,9 71,44 

93 Rwanda 46,8 0,8 0,79 54,9 77,53 

94 Senegal 41,3 1,7 1,36 62,8 67,27 

95 Sierra Leone 62,9 0,6 0,77 40,0 61,92 

96 Slovakia 25,8 20,2 3,29 86,0 72,91 

97 Slovenia 28,4 28,0 4,46 86,3 74,83 

98 South Africa 57,8 9,7 2,08 69,0 56,19 

99 South Korea 31,6 25,0 3,74 79,4 63,08 

100 Spain 34,7 33,6 5,74 83,1 68,11 

101 Sri Lanka 40,2 4,0 1,02 79,5 80,29 

102 Swaziland 50,4 4,7 0,74 61,3 61,63 

103 Sweden 25,0 37,5 5,10 93,1 86,87 

104 Switzerland 33,7 40,1 5,00 95,5 92,08 

105 Tajikistan 32,6 1,6 0,70 72,3 82,49 

106 Tanzania 34,6 1,3 1,14 63,9 75,55 

107 Thailand 42,0 8,0 2,13 79,2 72,84 

108 Trinidad & Tobago 38,9 25,4 2,13 70,4 52,31 

109 Tunisia 39,8 7,4 1,76 78,1 63,28 

110 Turkey 43,6 12,0 2,71 75,9 60,58 

111 Turkmenistan 40,8 5,3 3,86 71,3 64,41 

112 Uganda 45,7 1,0 1,37 61,6 81,57 

113 Ukraine 28,1 7,0 2,69 74,1 51,21 

114 United Kingdom 36,0 35,0 5,33 86,3 73,23 

115 United States 40,8 45,8 9,42 81,0 63,52 

116 Uruguay 44,9 10,8 5,48 82,3 75,65 

117 Uzbekistan 36,8 2,4 1,81 65,0 51,70 

118 Venezuela 48,2 12,8 2,81 80,0 71,63 

119 Viet Nam 34,4 2,6 1,26 73,9 71,50 

120 Yemen 33,4 2,5 0,91 49,7 51,20 

121 Zambia 50,8 1,4 0,77 55,1 79,41 

122 Zimbabwe 50,1 0,2 1,12 69,3 70,76 

 

MUTATÓK TELJES NÉV ÉRTÉKE 

   

GINI Gini Index 
0-tól 1-ig vagy 0-tól 100%-ig mér, 0 = teljes jövedelem-egyenlıség, 100 = 
teljes jövedelem-egyenlıtlenség 

GDP/cap Gross Domestic Product 
per capita 

PPP USD/fı: a gazdasági teljesítményt méri az elıállított termékek és 
szolgáltatások összesített gazdasági értékében, egy fıre vetítve, 
vásárlóerı-paritáson 

EF Ecological Footprint 
hektár/fı-ben méri a felhasznált természeti erıforrások mennyiségét 
(ökológiai szempontból a kisebb érték a jobb) 

EPI Environmental 
Performance Index 

relatív pontszám, a nagyobb érték fenntarthatóbb gazdaságot mutat - méri 
a tényleges szennyezést és az ökoszisztéma állapotát 

EPI-ECO Ecosystem Vitality 
az EPI mutató részindexe, itt önállóan alkalmazva. Értéke az EPI-vel 
megegyezı módon alakulhat. 
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2. sz. melléklet 

 

A Föld országainak gazdasági és környezeti teljesítménye 
válogatott mutatók alapján 

 

 COUNTRY IEF2001 EF2001 ECOLBAL ESI2005 HDI2003 GDP2003 

  % (0-100) ha/capita ha/capita rel value rel value pppUSD/cap 

1 Albania 53,1 9,90 -1,61 58,8 0,780 4 584 

2 Algeria 55,2 15,21 4,91 46,0 0,722 6 107 

3 Angola 24,3 6,41 38,30 42,9 0,445 2 344 

4 Argentina 70,5 23,05 16,20 62,7 0,863 12 106 

5 Armenia 65,7 5,20 2,36 53,2 0,759 3 671 

6 Australia 77,4 79,05 31,16 61,0 0,955 29 632 

7 Austria 70,7 51,13 -41,19 62,7 0,936 30 094 

8 Azerbaijan 47,5 20,60 -8,96 45,4 0,729 3 617 

9 Bahamas 75,2 n.a. n.a. n.a. 0,832 17 159 

10 Bahrain 79,0 n.a. n.a. n.a. 0,846 17 479 

11 Bangladesh 47,2 2,33 4,17 44,1 0,520 1 770 

12 Barbados 72,4 n.a. n.a. n.a. 0,878 15 720 

13 Belarus 34,1 35,17 -22,94 52,8 0,786 6 052 

14 Belgium 69,6 68,87 -61,69 44,4 0,945 28 335 

15 Belize 64,2 n.a. n.a. n.a. 0,753 6 950 

16 Benin 58,3 3,06 7,18 47,5 0,431 1 115 

17 Bhutan n.a. n.a. n.a. 53,5 0,536 1 969 

18 Bolivia 68,5 11,00 37,60 59,5 0,687 2 587 

19 Bosnia_Herzegovina 34,0 21,20 -13,07 51,0 0,786 5 967 

20 Botswana 62,7 16,42 47,19 55,9 0,565 8 714 

21 Brazil 57,9 14,11 15,05 62,2 0,792 7 790 

22 Bulgaria 52,7 33,65 -22,88 50,0 0,808 7 731 

23 Burkina_Faso 53,9 3,05 9,42 45,7 0,317 1 174 

24 Burma_(Myanmar) 44,9 2,58 9,40 52,8 0,578 n.a. 

25 Burundi 43,6 1,50 5,86 40,0 0,378 648 

26 Cambodia 61,0 1,51 9,05 50,1 0,571 2 078 

27 Cameroon 50,8 4,43 14,23 52,5 0,497 2 118 

28 Canada 71,9 83,03 2,92 64,4 0,949 30 677 

29 Cape_Verde 56,2 n.a. n.a. n.a. 0,721 5 214 

30 Central_African_Rep 57,0 4,19 43,21 58,7 0,355 1 089 

31 Chad 44,2 4,21 28,75 45,0 0,341 1 210 

32 Chile 76,5 19,44 20,40 53,6 0,854 10 274 

33 China 50,6 12,46 -4,10 38,6 0,755 5 003 

34 Colombia 61,9 11,17 7,41 58,9 0,785 6 702 

35 Congo_Dem_Rep 26,4 n.a. n.a. 44,1 0,385 697 

36 Congo_Rep_of 42,2 3,46 52,44 53,8 0,512 965 

37 Costa_Rica 67,3 14,32 4,54 59,6 0,838 9 606 

38 Cote_d'Ivoire 53,8 3,84 10,68 47,3 0,420 1 476 

39 Croatia 52,7 28,64 -15,77 59,5 0,841 11 080 

40 Cuba 31,1 13,10 -3,50 52,3 0,817 5 400 
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 COUNTRY IEF2001 EF2001 ECOLBAL ESI2005 HDI2003 GDP2003 

41 Cyprus 72,5 n.a. n.a. n.a. 0,891 18 776 

42 Czech_Republic 70,9 47,24 -37,30 46,6 0,874 16 357 

43 Denmark 68,6 61,84 -45,56 58,2 0,941 31 465 

44 Djibouti 57,0 n.a. n.a. n.a. 0,495 2 086 

45 Dominican_Republic 56,4 n.a. n.a. 43,7 0,749 6 823 

46 Ecuador 52,5 13,56 2,36 52,4 0,759 3 641 

47 Egypt 48,7 12,30 -3,05 44,0 0,659 3 950 

48 El_Salvador 72,6 7,57 -0,14 43,8 0,722 4 781 

49 Equatorial_Guinea 44,7 n.a. n.a. n.a. 0,655 19 780 

50 Estonia 79,0 29,84 -8,88 58,2 0,853 13 539 

51 Ethiopia 48,6 1,56 6,97 37,9 0,367 711 

52 Fiji 51,3 n.a. n.a. n.a. 0,752 5 880 

53 Finland 69,5 44,48 -12,33 75,1 0,941 27 619 

54 France 62,1 65,82 -54,54 55,2 0,938 27 677 

55 Gabon 54,7 24,06 96,15 61,7 0,635 6 397 

56 Gambia 54,1 3,78 6,86 50,0 0,470 1 859 

57 Georgia 53,7 7,60 1,76 51,5 0,732 2 588 

58 Germany 71,4 52,21 -43,77 56,9 0,930 27 756 

59 Ghana 61,7 3,23 7,54 52,8 0,520 2 238 

60 Greece 61,1 67,85 -56,06 50,1 0,912 19 954 

61 Guatemala 64,3 7,64 2,69 44,0 0,663 4 148 

62 Guinea 56,2 3,51 17,59 48,1 0,466 2 097 

63 Guinea-Bissau 40,3 3,65 24,95 48,6 0,348 711 

64 Guyana 50,7 n.a. n.a. 62,9 0,720 4 230 

65 Haiti 43,9 2,15 5,03 34,8 0,475 1 742 

66 Honduras 55,4 8,44 5,11 47,4 0,667 2 665 

67 Hong Kong 91,4 n.a. n.a. n.a. 0,916 27 179 

68 Hungary 67,3 34,93 -25,65 52,0 0,862 14 584 

69 Iceland 72,7 n.a. n.a. 70,8 0,956 31 243 

70 India 47,1 4,83 2,10 45,2 0,602 2 892 

71 Indonesia 49,2 8,03 4,50 48,8 0,697 3 361 

72 Iran 33,0 25,36 -12,91 39,8 0,736 6 995 

73 Iraq 16,5 n.a. n.a. 33,6 n.a. n.a. 

74 Ireland 82,4 65,42 -38,40 59,2 0,946 37 738 

75 Israel 62,3 56,42 -49,87 50,9 0,915 20 033 

76 Italy 66,5 41,51 -33,46 50,1 0,934 27 119 

77 Jamaica 62,9 25,90 -14,41 44,7 0,738 4 104 

78 Japan 74,0 53,21 -44,44 57,3 0,943 27 967 

79 Jordan 65,1 15,64 -6,58 47,8 0,753 4 320 

80 Kazakhstan 48,1 35,66 -1,05 48,6 0,761 6 671 

81 Kenya 55,8 3,87 8,83 45,3 0,474 1 037 

82 Korea_North 5,6 43,93 -34,82 29,2 n.a. n.a. 

83 Korea_South 71,2 39,69 -30,65 43,0 0,901 17 971 

84 Kuwait 63,3 154,91 -146,50 36,6 0,844 18 047 

85 Kyrgyz Republic 52,2 10,19 0,00 48,4 0,702 1 751 

86 Laos 30,4 3,26 20,55 52,4 0,545 1 759 

87 Latvia 64,9 24,11 -5,36 60,4 0,836 10 270 

88 Lebanon 61,1 23,90 -17,57 40,5 0,759 5 074 

89 Lesotho 52,3 2,72 9,69 n.a. 0,497 2 561 

90 Liberia n.a. 2,20 18,19 43,4 n.a. n.a. 
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 COUNTRY IEF2001 EF2001 ECOLBAL ESI2005 HDI2003 GDP2003 

91 Libya 32,2 39,50 31,60 42,3 0,799 n.a. 

92 Lithuania 65,7 37,51 -25,10 58,9 0,852 11 702 

93 Luxembourg 80,8 68,87 -61,69 n.a. 0,949 62 298 

94 Macedonia 53,2 25,92 -17,60 47,2 0,797 6 794 

95 Madagascar 54,0 3,46 20,39 50,2 0,499 809 

96 Malawi 52,3 1,86 6,64 49,3 0,404 605 

97 Malaysia 60,2 35,48 -18,38 54,0 0,796 9 512 

98 Mali 60,6 n.a. n.a. 53,7 0,333 994 

99 Malta 62,5 n.a. n.a. n.a. 0,867 17 633 

100 Mauritania 48,9 11,28 68,49 42,6 0,477 1 766 

101 Mauritius 66,7 22,31 36,11 n.a. 0,791 11 287 

102 Mexico 60,2 23,14 -8,81 46,2 0,814 9 168 

103 Moldova 51,0 9,52 -1,79 51,2 0,671 1 510 

104 Mongolia 58,1 26,77 163,12 50,0 0,679 1 850 

105 Morocco 63,7 6,22 4,43 44,8 0,631 4 004 

106 Mozambique 55,7 1,49 22,50 44,8 0,379 1 117 

107 Namibia 63,7 9,67 97,30 56,7 0,627 6 180 

108 Nepal 48,9 1,60 5,93 47,7 0,526 1 420 

109 Netherlands 74,1 69,09 -61,13 53,7 0,943 29 371 

110 New_Zealand 81,3 48,54 36,18 60,9 0,933 22 582 

111 Nicaragua 52,5 7,42 11,99 50,2 0,690 3 262 

112 Niger 47,2 1,92 24,91 45,0 0,281 835 

113 Nigeria 52,3 5,84 3,20 45,4 0,453 1 050 

114 Norway 66,8 93,13 -44,24 73,4 0,963 37 670 

115 Oman 63,3 n.a. n.a. 47,9 0,781 13 584 

116 Pakistan 51,9 4,69 2,39 39,9 0,527 2 097 

117 Panama 68,5 22,32 0,51 57,7 0,804 6 854 

118 Papua_New_Guinea n.a. 5,11 64,97 55,2 0,523 2 619 

119 Paraguay 58,3 9,86 24,51 59,7 0,755 4 684 

120 Peru 67,9 7,06 23,05 60,4 0,762 5 260 

121 Philippines 57,9 8,55 -0,56 42,3 0,758 4 321 

122 Poland 62,6 34,31 -25,13 45,0 0,858 11 379 

123 Portugal 66,3 49,20 -32,88 54,2 0,904 18 126 

124 Qatar 55,8 n.a. n.a. n.a. 0,849 19 844 

125 Romania 48,3 28,94 -20,71 46,2 0,792 7 277 

126 Russia 48,0 48,35 -12,42 56,1 0,795 9 230 

127 Rwanda 44,9 1,65 5,48 44,8 0,450 1 268 

128 Saudi_Arabia 55,5 68,10 -44,91 37,8 0,772 13 226 

129 Senegal 58,4 5,98 8,48 51,1 0,458 1 648 

130 Serbia_Montenegro 31,7 n.a. n.a. 47,3 n.a. n.a. 

131 Sierra_Leone 45,1 3,27 10,87 43,4 0,298 548 

132 Singapore 88,6 n.a. n.a. n.a. 0,907 24 481 

133 Slovak_Rep 60,1 36,22 -25,48 52,8 0,849 13 494 

134 Slovenia 59,2 38,57 -27,69 57,5 0,904 19 150 

135 South_Africa 60,6 40,62 -19,81 46,2 0,658 10 346 

136 Spain 66,5 50,68 -40,24 48,8 0,928 22 391 

137 Sri_Lanka 64,3 6,04 2,21 48,5 0,751 3 778 

138 Sudan 46,8 4,23 14,76 35,9 0,512 1 910 

139 Suriname 44,1 n.a. n.a. n.a. 0,755 6 552 

140 Swaziland 63,7 n.a. n.a. n.a. 0,498 4 726 
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 COUNTRY IEF2001 EF2001 ECOLBAL ESI2005 HDI2003 GDP2003 

141 Sweden 69,0 66,76 -40,38 71,7 0,949 26 750 

142 Switzerland 75,9 n.a. n.a. 63,7 0,947 30 552 

143 Syria 37,0 18,36 -10,39 43,8 0,721 3 576 

144 Taiwan 74,9 n.a. n.a. 32,7 n.a. n.a. 

145 Tajikistan 44,8 4,64 5,01 38,6 0,652 1 106 

146 Tanzania 55,7 3,39 12,42 50,3 0,418 621 

147 Thailand 71,2 15,95 -6,27 49,7 0,778 7 595 

148 Togo 42,9 3,83 5,23 44,5 0,512 1 696 

149 Trinidad_Tobago 69,6 62,31 -50,78 36,3 0,801 10 766 

150 Tunisia 60,8 10,35 0,35 51,8 0,753 7 161 

151 Turkey 63,4 16,25 -7,17 46,6 0,750 6 772 

152 Turkmenistan 40,9 27,86 -2,46 33,1 0,738 5 938 

153 Uganda 61,2 3,55 6,44 51,3 0,508 1 457 

154 Ukraine 46,1 40,46 -30,94 44,7 0,766 5 491 

155 Unites_Arab_Emirates 77,2 232,86 -213,43 44,6 0,849 22 420 

156 United_Kingdom 78,3 62,56 -52,11 50,2 0,939 27 147 

157 United_States 80,5 108,95 -88,58 52,9 0,944 37 562 

158 Uruguay 72,0 22,64 21,77 71,8 0,840 8 280 

159 Uzbekistan 34,9 20,58 0,00 34,4 0,694 1 744 

160 Venezuela 49,6 28,80 -9,05 48,1 0,772 4 919 

161 Vietnam 40,3 4,12 5,02 42,3 0,704 2 490 

162 Yemen 41,4 4,87 7,58 37,3 0,489 889 

163 Zambia 57,4 2,89 27,51 51,1 0,394 877 

164 Zimbabwe 37,0 9,03 7,32 41,2 0,505 2 443 

165 WORLD 57,4 21,91 -6,20 n.a. 0,741 8 229 

 

 

MUTATÓK TELJES NÉV ÉRTÉKE 

   

IEF Index of Economic 
Freedom 

0-tól 100%-ig mér, 0 = a gazdaság nem szabad, 100 = a gazdaság 
teljesen szabad 

EF Ecological Footprint 
hektár/fı-ben méri a felhasznált természeti erıforrások mennyiségét 
(ökológiai szempontból a kisebb érték a jobb) 

ECOLBAL Ecological Balance 
hektár/fı: az EF-bıl levonják az adott ország természetes biológiai 
kapacitását (ha pozitív, az ország önellátó) 

ESI Environmental 
Sustainability Index 

relatív pontszám, a nagyobb érték fenntarthatóbb gazdaságot mutat - méri 
a tényleges szennyezést és a környezeti intézményrendszer színvonalát 

HDI Human Development Index 
0 és 1 közötti mutató (a nagyobb érték fejlettebb országot mutat) - a GDP, 
a születéskor várható élettartam-mortalitás és az oktatás-írástudás értékeit 
kombinálja 

GDP Gross Domestic Product 
PPP USD/fı: a gazdasági teljesítményt méri az elıállított termékek és 
szolgáltatások összesített gazdasági értékében, egy fıre vetítve 

 


