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Mi mennyi? A makrogazdaság készleteit és teljesítményeit  

jelző mutatók és a környezetgazdaságtan 

2006 2005 2006 

Világ 59.380 65.960
  

1. Európai Unió 12.370 13.080
  

2. Egyesült Államok 12.180 13.060
  

3. Kína 8.158 10.210
  

5. India 3.678   4.164
  

6. Németország 2.446   2.632
  

24. Lengyelország 489      554
  

36. Ausztria 269      284
  

46. Románia 186      202
  

53. Magyarország 159      175
  

97. Luxemburg 29        34
  

160. Szomália 5          5
  

Forrás: 

CIA (2007): The World Factbook 2006,  

 https://www.cia.gov/library/ 

publications/the-world-

factbook/rankorder/2001rank.ht

ml 

 (Frissítve 2007. nov. 1.) 

 

ÖHF: Milyen információk     

hiányoznak? 

 



Mi mennyi? A makrogazdaság készleteit és teljesítményeit  

jelző mutatók és a környezetgazdaságtan 

GDP USD/fő 

1. Bermuda 69.900 

2. Luxemburg 55.600 

5. Norvégia 42.300 

6. Egyesült Államok 41.800 

16. Ausztria 32.700 

24. Németország 30.400 

62. Magyarország 16.300 

70. Lengyelország 13.300 

99. Románia 8.200 

117. Kína 6.800 

160. India 3.300 

230. Szomália 600 

Forrás: 

World Facts and Figures (2006): 

GDP per capita (2004, 2005; becslések) 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2
004rank.html 

(Frissítve: 2006. október 5.) 

 
*Forrás: CIA (lásd az előző diát) 

 

ÖHF: Egy másik forrás szerint Magyarország 44. helyen 
van 6.400 USD/fő értékkel. 

http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/ 
PIBH2.html 

Valamelyik rossz? 

Magyarország (2006): 17.500 

(ppp, becslés, 2007. november 1.) 

http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/�PIBH2.html
http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/�PIBH2.html
http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/�PIBH2.html


Mi mennyi? A makrogazdaság készleteit és 

teljesítményeit  

jelző mutatók és a környezetgazdaságtan 

 Melyik ország a gazdagabb? 

 Két gazdaság közül melyik fejlettebb? 

 Melyik országban nagyobb a jólét? 

 Melyik országban nagyobb az életszínvonal? 

 Hogyan nő a gazdaság? (??? – Micsoda?) 

 Melyik gazdaságnak nagyobb a teljesítménye?  



Mi mennyi? 

 Mennyiségek (jelzőszámok) komplex rendszerekben 

Általános anyagi rendszerek mennyiségei:  

készletek                             áramok  

     stock mennyiségek                 flow mennyiségek  

  állapothatározók                  folyamathatározók    

       időpontra vonatkoznak                 időszakra vonatkoznak 

 

Néhány példa 

 Anyagi rendszerek: (sejt, élőlény, ökoszisztéma, Gaïa)  

 Gazdasági rendszerek: háztartás, vállalat, makrogazdaság  

 

ÖHF: népesség, munkaerő-állomány, állatállomány, vízkészlet, vadállomány, 
erdőállomány, gépkocsi állomány, ásványkincs készletek, lakásállomány, 
forgalomban lévő pénzmennyiség, árukészletek, adósságállomány, …biológiai 
változatosság …  

 információáram, tömegáram, energiaáram,  
termékáram, jövedelemáramlás, stb.   

 



Mi mennyi?  

Egy makrogazdaság aggregált készletei   

A nemzeti vagyon 
Az egyik legfontosabb aggregált készlet jellegű mutató:  

D0 

 A nemzeti vagyon egy meghatározott időpontban a társadalom 
rendelkezésére álló, a természet által adott és az ország történeti 
fejlődése során felhalmozott anyagi és szellemi javak összessége.  

 

A nemzeti vagyon csoportjai:  

• az emberi munkával létrehozott, felhalmozódott és  
az újratermelés folyamatában részt vevő anyagi javak   
      (technikai tőke); 

• a szellemi erőforrások együttese   (humán tőke); 

• a természet által adott, gazdaságilag értékelhető,  
az újratermelésben hasznosítható erőforrások  
      (természeti tőke). 



Mi mennyi?  

Egy makrogazdaság aggregált készletei   

A nemzeti vagyon 

A nemzeti vagyon főbb alkotó elemei:  
• termelő és nem termelő állóalapok 

 (épületek, gépek, utak stb.); 

• rendelkezésre álló, feltárt és használatba vett természeti erőforrások 
(pl. vízkészlet, erdővagyon, …); 

• a háztartások tartós fogyasztási cikkei; 

• az ország arany és devizakészletei, a külföldi tartozások és 
követelések egyenlege; 

• műkincsek. 

  (Hol a humántőke?)  
 Milyen értéken veszik figyelembe az erdővagyont? 



Mi mennyi?  

Egy makrogazdaság aggregált készletei  

A nemzeti vagyon – Nem monetáris mérés 

ÖHF: 

 Mennyi az erdők tömege? 

 Mekkora a magyar gazdaság (társadalom) tömege? 

 Mekkora a Magyarországon felhalmozott anyag belső energiája ? 

 Mennyi a Magyarországon felhalmozott információ? 

 

Ilyen kérdéseket a hagyományos közgazdaságtan nem tesz fel. Lehet, hogy nincs is 
értelmük?  

Van értelmük: az alternatív közgazdaságtan egyik irányzata hasonló típusú 
kérdésekre keresi a választ. 

 Integrated Environmental and Economic Accounting 

 



Mi mennyi? 

Egy makrogazdaság kibocsátása (outputja)  

Rendszerszemléletű bevezetés 

A „kétszereplős modell”: 

inputok    outputok 

input:  

 természeti erőforrások, 

 munka, vállalkozó, tőke 

szándékolt output: termékek; 

nem-szándékolt output: 

 környezetszennyező 

 kibocsátások  

(levegőszennyezés, vízszennyezés, szilárd 

hulladékok, zaj, rezgések, sugárzások …). 

ÖHF:  

Készítsenek részletesebb ábrát  

(több szereplővel,  

nevezzék meg az áramokat,  

a készleteket). 

 



Mi mennyi? 

 Egy makrogazdaság kibocsátása (outputja)  

 Történeti vonatkozások 

 A KSH módszertana: 

 az ENSZ, az Eurostat, az IMF, az OECD és a Világbank 
közreműködésével készített integrált rendszert,  

 az SNA-t (System of National Accounts /1993: reform/) követi. 

 Új irányok: a SEEA: System of Environmental and Economic 
Accounting 2003 (SEEA 2003) 

 Forrás: UN et al. (2003): Integrated Environmental and Economic 
Accounting (Handbook of National Accounting), UN – EC – IMF – 
OECD – World Bank, 2003, 572 p.   

 

http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/seea.htm 

http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/seea.htm


Mi mennyi? 

  Egy makrogazdaság kibocsátása (outputja)  

 Történeti vonatkozások 
Érdekességek: 

• Simon KUZNETZ  
(közgazdasági Nobel-díj, 1971) 

 

• MPS (Material Product System) 

 

• (szocialista országok: 1948 – 1968, …) 

 

• GDP, GNI (≡ GNP), GDI 

 

• Ismétlés  I. év: makro 



Mi mennyi? 

 Egy makrogazdaság kibocsátása (outputja)  

 A GDP hiányosságai 

A GDP alapvető hiányossága egyetlen rövidke mondatban összefoglalható: 

csupán a piaci folyamatokat veszi számba. 

• A GDP nem ad számot a háztartásban és a fekete gazdaságban folyó 
tevékenységekről. 

• A GDP Nem a jólétet méri — vetik szemére sokan. 

• A GDP nem ad számot a környezet minőségében és a természeti tőke 
mennyiségében bekövetkező változásokról. 

• A GDP tartalmazza a gazdaság által termelt szolgáltatásokat, ugyanakkor figyelmen 
kívül hagyja a természet által nyújtott szolgáltatásokat. 

• A környezetvédelemre fordított munkát, a környezeti kiadásokat a GDP 
növekményeként számolják el.  

•  A GDP-t ért kifogásokat új makromutatók létrehozásával kísérlik meg 
orvosolni.   



Mi mennyi? 

 Kísérletek új (monetáris) makromutatók alkotására 

A nettó gazdasági jólét – a NEW 

NEW : Net Economic Welfare 

Nettó Gazdasági Jólét 

 

W. Nordhaus és J. Tobin 

1972: MEW 

 
MEW = NNP + 

 + szabadidő haszna 

 + háztartásban folytatott tevékenység 

 + fekete gazdaság tevékenysége 

 – környezetszennyezés kárai 
 

Ez a legtöbb későbbi 

számítás elvi alapja. 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új (monetáris) makromutatók alkotására 

A fenntartható gazdasági jólét indexe – az ISEW 

A fenntartható gazdasági jólét 
indexe (ISEW) 

 UK, ISEW/fő, 1950-1998 

Forrás: FoE (1998): Supplementary Memorandum Submitted by 

Friends of the Earth,  

The United Kingdom Parliement, 19 June 1998, 9 p. 

 

Herman Daly és Clifford Cobb nevéhez 
fűződik (1989) 

GDP-ből indul ki, azt korrigálja. 

Fontos változás:  

 figyelembe veszi a fogyasztási 
egyenlőtlenségek változásának a jólétre 
gyakorolt hatásait, 

 beépíti a hosszú távú környezeti 
károsodások jelenértékét a mutatóba  
(az utóbbi olyan nagyléptékű változásokat 
jelzi, mint a globális felmelegedés és az 
ózonréteg vékonyodása).  



Mi mennyi? 

 Kísérletek új (monetáris) makromutatók alkotására 

Az ISEW egyik alkotója — egy modern közgazdász 

Herman DALY (1938 - ) 

University of Mariland 

 

1973: az „állandó állapotú gazdaság” első 

modellje 

 

1989: részt vesz a Nemzetközi Ökológiai 

Gazdaságtani Társaság megalapításában 

Néhány fontosabb könyve: 

Steady-State Economics (1977; 1991) 

Valuing the Earth (1993),  

Beyond Growth (1996) 

Ecological Economics and the Ecology of 

Economics (1999) 

For the Common Good (1989; 1994)  

  (with John B. Cobb, Jr.)  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Steady-State_Economics&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Steady-State_Economics&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Steady-State_Economics&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valuing_the_Earth&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Beyond_Growth&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecological_Economics_and_the_Ecology_of_Economics&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecological_Economics_and_the_Ecology_of_Economics&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=For_the_Common_Good&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Cobb%2C_Jr.


Mi mennyi? 

 Kísérletek új (monetáris) makromutatók alkotására 

A valódi fejlődés indikátora – a GPI 

A GDP és a GPI az Egyesült Államokban 

1970-2000 

Forrás: Prugh, T. – Assadourian, E. (2003):  

 What Is Sustainability, Anyway,  

 World Watch Magazine,  

 September/October 2003, pp. 10-21. (19. p.) 

A valódi fejlődés indikátora  

(genuine progress indicator – GPI)  

1995: Clifford Cobb, T. Halstead és J. 
Rowe nevéhez fűződik. 

 

A GPI is a GDP-t módosítja.  

 

 Az eddig felsoroltakon kívül a 
környezeti szempontú korrekciókon 
túl negatív tételként veszi számba 
többek között a bűnözés, a válások, a 
gépkocsibalesetek költségeit, az 

alulfoglalkoztatás veszteségeit.  



Mi mennyi? 

 Kísérletek új (monetáris) makromutatók alkotására 

Az új monetáris makromutatók kritikája 

Összefoglalva: 

 Mindegyik új mutató a GDP-hez ad hozzá és abból von le bizonyos 
tételeket, elméleti megfontolások szerint. 

 

ÖHF:   

 Becsülje meg ennek az előadásnak az értékét és vonja le vagy adja 
hozzá a magyar GDP-hez belátása szerint.   

 

  Bár komoly szellemi erők próbálkoznak ma is az új mutatók 
bevezetésével, elvileg hibásnak, módszertanilag helytelennek tartom  
ezeket az új mutatókat. 

 (Egyetlen statisztikai hivatal sem számolja őket.) 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Egy elfogadott próbálkozás: az Emberi Fejlődés Indexe – a HDI 

 Az Emberi Fejlődés Indexe (Human 
Development Index, HDI) 

  

 ENSZ Fejlesztési Programja által 
1990-ben kidolgozott mutatószám. 

 

 A HDI-nek három alkotórésze van: 

- az egy főre jutó GDP vásárlóerő 
paritáson számolva; 

- az iskolázottság szintje (a felnőtt 
lakosság olvasási aránya 
kétharmados, az iskolában eltöltött 
évek átlagos száma is 
egyharmados súllyal); 

- születéskor várható élettartam. 

 (1-re normálva: 0 < HDI < 1) 

ÖHF:   

Mit értünk az emberi társadalom 

fejlődése alatt? 

? 

+/‒     

Kábítószerfüggés 

Bűnözés 

Öngyilkosság 

Családok szétesése 

… … ...  

 

 

 

 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Egy elfogadott próbálkozás: az Emberi Fejlődés Indexe – a HDI 

http://hdr.undp.org/docs/statistics/indices/hdi_2004.pdf 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Egy elfogadott próbálkozás: az Emberi Fejlődés Indexe – a HDI 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Egy elfogadott próbálkozás: az Emberi Fejlődés Indexe – a HDI 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

Forrás: Hammer, M. – Giljum, S. – Hintenberger, F.: Material flow analisys of the 

City of Hamburg, Paper presented at the Workshop “Quo vadis MFA? Material 

Flow Analysis – Where do we go? Issues, Trends and Perspectives of Research for 

SustainableResource Use“, Wuppertal, 9.–10. October 2003. 

http://www.seri.at/Data/projects/neds/FHI_MFA-WI_MFA-Hamburg_2_MH.pdf 

A társadalmi-gazdasági 
rendszer 
   inputjai: 
      Abiotikus erőforrások 
      Víz  
      Levegő 
      Biotikus erőforrások 
 
  outputjai: 
      Szilárd hulladékok 
      Szennyvíz 
      Levegőszennyezés  

http://www.seri.at/Data/projects/neds/FHI_MFA-WI_MFA-Hamburg_2_MH.pdf
http://www.seri.at/Data/projects/neds/FHI_MFA-WI_MFA-Hamburg_2_MH.pdf
http://www.seri.at/Data/projects/neds/FHI_MFA-WI_MFA-Hamburg_2_MH.pdf
http://www.seri.at/Data/projects/neds/FHI_MFA-WI_MFA-Hamburg_2_MH.pdf
http://www.seri.at/Data/projects/neds/FHI_MFA-WI_MFA-Hamburg_2_MH.pdf


Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

Az anyagáram-elemzés (Material flow 

Analysis) 

néhány mutatója: 

 

TMR (total material requierement)  

 a teljes anyagigény 

 

TMC (total material consumption)  

a teljes anyagi fogyasztás 

 

DMC (domestic material consumption) 

a háztartások anyagi fogyasztása 

Input  Gazdaság Output 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

NSZK 

Hollandia 

USA 

Lengyelország 

Magyarország 

Japán 

EU(12/15) 

Az egy főre jutó teljes anyagigény (TMR) (tonna) 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

Rejtett áramok 

     Import 

     Hazai 

Közvetlen input 

     Import 

     Hazai 

Finland and The World Economic Forum comparison. Minister Jan-Erik Enestams 

slides, Vienna 7.3.2005  

http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en 

A teljes anyagigény (TMR) Finnországban (1970-2003)    (millió tonna) 

http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en


Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en 

Az egy főre jutó teljes anyagigény és közvetlen anyagi input Finnországban 

 

(tonna) 

 TMR/fő 

 

 

Δ DMI/fő 

 

 

 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

http://www.environment.fi/download.asp?contentid=32009&lan=en 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

 

Fosszilis fűtőanyagok 

Fémek 

Ipari ásványi anyagok 

Építési anyagok 

Kitermelt ásványi anyagok 

Biomassza 

Erózió 

Egyéb 
 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

DMC and GDP at constant prices, EU-15

90

95

100

105

110

115

120

125

1990 1991 1992 1993 1994 1995  1996  1997  1998  1999  2000

1
9
9
2
=
1
0
0

DMC

GDP at constant prices

A háztartások anyagi fogyasztása:  

DMC = Domestic Material Consumption 

Forrás: 

 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

Forrás: Kristof, Kora (2004): Umweltentlastung durch die Nutzung von 

Effizienzpotentialen, Fachgespräch zum Thema“ Materialeffizienz“ der 

undestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen,  16.11.2004, Berlin 

Anyagintenzitás és gazdasági fejlettség 



Mi mennyi? 

 Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására  

Új próbálkozás: az anyag-áram elemzés  – az MFA 

Finland's Natural Resources and the Environment 2004, 

http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/nature4.pdf 

 

http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/nature4.pdf


Köszönöm a figyelmet! 


