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Bevezetés – a kutatás el ızménye 

 
 
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. 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, 1968-ban megjelent „On Economics as a Life Science” címő cikke 
tekinthetı az ökológiai közgazdasági gondolkodás legelsı megnyilvánulásának. 

Az ökológiai közgazdaságtani 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 kezdıdnek. 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 könyvrecenzióján kívül semmilyen reflexióra, kritikára 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 
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magyarul, amely az ökológiai irányzat szemléletmódját képviselte a hazai közönség felé.1 
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. 
 

1.táblázat: A környezetgazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan néhány jellemzı 
különbözısége  

 
 

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 

  

 

 

                                                 
1 Lásd például: ZSOLNAI, 1987; ZSOLNAI, 1989; KISS, 1994; ZSOLNAI, 2001; BODA, 2004. 
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Célkit őzések 
 

 

Vizsgálatom menete a következı. Az értekezésben elıször összefoglalom az ökológiai 
közgazdaságtan alaptételeit, bemutatom, miben tér el az ökológiai gazdaságtan a 
környezetgazdaságtantól (ennek összefoglalását itt az 1. táblázat adja), illetve hol és 
miként kritizálja a piacgazdaságot az ökológiai irányzat (az értekezés 1. fejezete szól 
errıl).  

A továbbiakban kiemelek három lényeges tételt az ökológiai közgazdaságtan 
alapvetései közül. E három tétel egy-egy reprezentánsa lesz az ökológiai közgazdaságtan 
logikája szerinti három elemzési szintnek, melyek a következık: 

(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.ábra: A gazdaságszervezés szintjei az ökológiai közgazdaságtan szerint és jelen 

dolgozat vizsgálatának tárgyai 
 

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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Dolgozatomban a következı vizsgálandó tételek fogják képviselni az ökológiai 
közgazdaságtan gazdaságszervezési modelljének szintjeit: 

(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. Az ökológiai közgazdászok szerint 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 egyenlıséget, a méret tekintetében pedig a természeti tıke hosszútávú 
fenntartását (szigorú fenntarthatóság) nevezi meg irányadó értéknek. 

Az értekezésben tehát sorra veszem és megvizsgálom azokat az alapvetı 
tételeket, ahol az ökológiai irányzat a legélesebben világít rá a „hagyományos” 
közgazdaságtan problémáira, s kiemelem az entrópia-korlátot (az értekezés 2. 
fejezetében), 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.  

 

 

Módszertan 
 

 

Mivel az ökológiai közgazdaságtan erısen multi- illetve transzdiszciplináris jellegő, így 
kritikai elemzése is óhatatlanul több tudományág ismereteinek alkalmazását igényli. Ezért 
érvelésemben felhasználtam a közgazdaságtan, a fizika, valamint a politikai filozófia egyes 
tételeit is.  

A választott vizsgálati módszer döntıen a meta-elemzés lett, azaz az irodalomban 
közölt kutatási, elemzési eredmények egymással való szembesítése, vizsgálata. Az 
értekezés 3. és 4. fejezeteiben ezt részben kiegészítették, részben felváltották statisztikai 
módszerek (korreláció-számítás, többváltozós lineáris regresszió) is. A 4. fejezetben 
számos esetben hivatkoztam 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. 
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Az értekezés tézisei  
 

 
(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 (meta-elemzése) volt. 
Tudományos érdekességnek tekintem, hogy míg a fizikusok regisztrálták, hogy 
megjelent egy közgazdasági elmélet, ami az entrópiának kiemelt jelentıséget és 
értelmet tulajdonít, s az ezzel kapcsolatos kritikákat számosan  publikálták, addig a 
környezetgazdászok és az ökológiai gazdaságtan képviselıi ezekre a kritikákra nem 
reflektáltak, s az entrópia-korlátra továbbra is sokan mint érvényes elméletre 
hivatkoznak.  
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 Gábor: Van-e a gazdasági tevékenységeknek termodinamikai korlátja? 
Közgazdasági Szemle, 55:1010-1022. (2008) 

(T2.0)   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, illetve az ökológiai gazdaságtan 
gazdaságszervezési modellje második elemének: az elosztási egyenlıségnek a 
vizsgálatakor négy alhipotézis elemzésén keresztül vezetett az út: 

(T2.1)  A fenntarthatóság mérésére jelenleg alkalmazott indikátorok 
rendkívül pontatlanok, érdemi gyakorlati útbaigazítás nem várható tılük, 
egyes indikátorok egymásnak is ellentmondanak. 

A második tézis vizsgálatának alapkoncepciója az volt, hogy az egyenlı hozzáférés, 
az egyenlıség különbözı adatait, indikátorait vetem össze a fenntarthatóság, a 
természeti környezet minıségét jellemzı mutatókkal. Ehhez megfelelı ökológiai, 
fenntarthatósági mutatóra volt szükségem. Az indikátorokra vonatkozó irodalom 
áttekintése, továbbá a mutatók korrelációjának vizsgálata után azonban kénytelen 
voltam regisztrálni, hogy jelenleg nincs minden aggály nélkül használható 
környezeti-fenntarthatósági mutató forgalomban. Azon két átfogó környezeti index 
(a környezeti teljesítmény index és az ökológiai lábnyom), melyet a világ legtöbb 
országára évrıl-évre kiszámítanak, éppen ellentmond egymásnak. A további 
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vizsgálat érdekében elıállítottam a környezeti teljesítmény index egy részmutatóját, 
amivel kapcsolatban kevesebb módszertani fenntartásom volt, s ezt is használtam a 
további elemzésekben. 

(T2.2)  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.   

122 ország adataira támaszkodó többváltozós lineáris regressziós elemzéssel 
bizonyítottam a tézist. Egyszerre vizsgáltam a jövedelem-egyenlıtlenség és az egy 
fıre esı GDP hatását a fenntarthatóságra. A vizsgálat eredményét a 2. táblázat 
foglalja össze.  

 
 

2. táblázat: Az egy fıre esı GDP és a Gini Index parciális hatása a fenntarthatóság mutatóira. 
Többváltozós lineáris regressziós becslések. (saját számítás)2 

  

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 
bizonyítékunk arra, hogy a gazdagabb országokban magasabb (vagy alacsonyabb) 
az EPI-ECO mutató (a paraméterbecslés nem szignifikáns). 
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 

                                                 
2 Az elemzéshez Bartus Tamás (Corvinus Egyetem) nyújtott módszertani segítséget. 
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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. 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) 

 
Ezek az empirikus eredmények kellı erıvel támasztják alá az egyenlı elosztással 
kapcsolatos, az értekezésben szintén bemutatott elméleti aggályaimat. 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. 

(T2.3)  A nem megújuló természeti erıforrások jövı generációk közötti 
szétosztásának, adagolásának problémája fıként a technológiai változások, 
de egyéb tényezık alakulásának megjósolhatatlansága miatt alig 
megoldható.   

A tézis melletti érvelés egyik lényeges eleme, hogy annak ellenére nincs a 
kezünkben gyakorlati eszköz a nem megújuló erıforrások beosztására, hogy 
elméletileg persze tudjuk: 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. 
Ellenben tudományos ismereteik, technológiai színvonaluk és felhalmozott 
gazdasági tıkéjük nagyobb lesz a mai generációkénál. A nemzedékek közötti 
viszony tehát – ebbıl a szempontból legalábbis – szükségszerően aszimmetrikus és 
egyenlıtlen. 
A természeti erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférés azért is illúziónak bizonyul, 
mert 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.  

(T2.4)  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 nemzedékek közötti igazságosság elvének érvényesítése jelenleg nem tőnik 
megoldhatónak, mert a disztributív igazságosságot mérı elvek használhatatlanok a 
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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. 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.  
A fenntartható fejlıdés fogalmának problémájaként azonosítottam, hogy a 
társadalmi pillér tartalmára vonatkozó normatív követelmények a fogalmat csak az 
egyenlıségelvő filozófiák hívei körében teszik elfogadhatóvá, s ezek a normatív 
követelmények nem vesznek tudomást a redisztribúció problémáit feltáró 
érvelésekrıl. 

A második téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk: 
BARTUS Gábor: A fenntartható fejlıdés rejtélyes fogalmáról. Kommentár, 1(6):55-63. 
(2006) 
BARTUS Gábor: Lehetséges-e konzervatív környezetpolitika? Közjó és Kapitalizmus 
Intézet Mőhelytanulmány No. 2. (2008)  (http://kozjoeskapitalizmus.hu/files/ 
MT02.Bartus_Vane_konzervativ_kornyezetpolitika.pdf) 

(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 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, hogy milyen alacsony hatékonyságú lehet az 
externáliákat orvosolni kívánó állami beavatkozás, 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, azt erısítve, 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. 
Példaként a Bıs-Nagymarosi Vízlépcsırendszerrel kapcsolatos magyar-szlovák vita 
szolgált. Kiemeltem, hogy a környezeti célállapot viszonylagos meghatározatlansága 
ellenére 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 hágai nemzetközi bíróság ítélete nem tisztázta egyértelmően és minden 
kétséget kizáróan, hogy a Duna partmenti államainak az „eredeti” természetes 
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állapothoz, vagy a folyó ésszerő mértékő gazdasági használatához van-e alapvetıen 
joguk. 
Az elemzés eredménye a környezeti szabályzóeszközök közötti választás egy olyan 
logikai láncának felvázolása lett, mely elsısorban a tranzakciós (és ezen belül az 
intézményi vagy információs) költségek nagysága alapján ajánl internalizáló 
módszert az állami beavatkozás számára. 
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. Az értekezés 4. 
fejezetében – ha csak példákon keresztül is – 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. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 
BARTUS Gábor: A csomagolóanyagokra kivetendı termékdíj alkalmazásának egyes 
vonatkozásai. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából készült 
kutatás zárótanulmánya. Budapest: Magyar Környezetgazdaságtani Központ. 
(2004) 

BARTUS Gábor: Alternatives for the governmental policies of the sustainable waste 
management in Hungary. Periodica Polytechnica Ser. Soc. Man. Sci. 13(2):181-192. 
(2005) 

BARTUS Gábor: A Bıs-nagymarosi Vízlépcsırendszer tervének költség-haszon elemzése 
(esettanulmány)  In: BARTUS G., MONOSTORI K. és SZABÓ M.: A fejlesztéspolitikai 
intézkedések teljes társadalmi költségének becslése. Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 3. 
Budapest: TÁRKI. (2005) 

BARTUS Gábor: A hulladékgazdálkodás alapjai (Tanári kézikönyv). Budapest: Nemzeti 
Szakképzési Intézet. (2006) 

BARTUS Gábor: Hulladékgazdálkodás In: Tiltandó támogatások – Környezetvédelmi 
szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban (Szerk: Kiss K.) Budapest: 
L’Harmattan. 286-299. (2006) 

BARTUS Gábor: Fejezetek egy kényszerházasságból. A bıs-nagymarosi magyar-
szlovák vita állása. Kommentár, 2(4):68-82. (2007) 
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Az értekezés új eredményeinek hasznosítási lehet ıségei  
 

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.  

- Az értekezés elsıként elemzi és értelmezi a Bıs-Nagymarosi Vízlépcsırendszer 
tervével kapcsolatos, évtizedek óta húzódó magyar-szlovák vitát a Coase-tétel 
segítségével. 

 
Az értekezés felhívja a figyelmet, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan mutató, 
mely megnyugtatóan, módszertani hibáktól mentesen nyújtana átfogó, aggregált képet az 
országok környezeti, ökológiai állapotáról, teljesítményérıl. További kutatások 
segíthetnek felszámolni az e téren fennálló hiányokat. A dolgozat alapján az én 
javaslatom – mely természetesen csak egy alternatívája a szükséges jövıbeni 
vizsgálatoknak – az EPI mutató „Ecosystem Vitality” részindexének finomítását 
helyezné elıtérbe.  
A dolgozat erdeményei azt sugallják, hogy az internalizálásban a Pigou-i koncepcióval 
egyenértékő a Coase-tétel, s hogy a környezetgazdaságtan hazai oktatásába érdemes lenne 
a „jog és közgazdaságtan” irányzat eredményeit is integrálni, szofisztikáltabb képet adván 
a Coase-tétel elméleti alapjairól és a gyakorlati alkalmazás lehetıségeirıl. 
A környezetpolitika számára tanulság lehet továbbá, hogy a fenntartható fejlıdés 
fogalmát, koncepcióját érdemes lenne felülvizsgálni, megfontolva, hogy milyen 
terjedelmő és tartalmú társadalmi-szociális elem beillesztésével lehetséges egyáltalán 
koherens, konszenzusteremtı elvvé tenni azt, vagy érdemes lenne inkább egy kifejezetten 
a természeti környezetre koncentráló fogalmat használni. 
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