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A környezetvédelem gazdasági 

áldozat? 
• A ‘70-es évek eleje óta tartja magát ez a nézet. 

• Más társadalmilag fontos célok elől vonja el a fejlesztési 
forrásokat. 

• Gazdásági szempontból ez nem igaz, könnyen cáfolható. 

• A nézet végleges megszűnése akkor várható, amikor a 
társadalom elér fejlődésének, anyagi jólétének egy olyan 
fokára, amikor az emberek már képesek sorsukról hosszú 
távon gondolkodni, és számukra az élet anyagi és nem 
anyagi feltételei azonos fontosságúvá válnak. 



A társadalom gazdasági tevékenységének az a 
célja, hogy a szűkösen rendelkezésre álló 
erőforrások lehető legkedvezőbb felhasználásával 
egyre bővülő mértékben teremtse meg a 
társadalom működésének anyagi feltételeit,  

gondoskodjon annak tagjai közötti szétosztásról 
úgy, hogy a társadalmi munkamegosztás 
különböző helyein lévő szereplők életesélyeit 
egyaránt megteremtse,  

és egyidejűleg a társadalmi javak előállításához 
szükséges érdekeltséget a társadalom minden 
tagjában fenntartsa. 



GNP (Gross National Product) 
• A társadalom teljesítményének mérésére általánosan a 

bruttó nemzeti terméket használjuk, amely egy adott 
országban egy adott évben termelt, végső felhasználásra 
kerülő összes jószág és szolgáltatás pénzben kifejezett 
értéke. 

• A GDP-től abban különbözik, hogy levonja a hazai 
devizakülföldiek teljesítményét, és hozzáadja a hazai 
állampolgárok és vállalatok külföldön szerzett jövedelmét.  

• A GNP a jövedelem-transzferekkel korrigált GDP (bruttó 
hazai termék).  

 
A GDP az egy területen adott idő alatt előállított javak (termékek és 

szolgáltatások) összességének értéke.  



• A GNP évenkénti alakulása jól tükrözi egy 
társadalom anyagi gyarapodását, de többek 
között figyelmen kívül hagyja azokat a károkat, 
amelyek a termelés és fogyasztás során 
fellépnek, és nem veszi számításba azokat a 
terheléseket sem, amelyek az emberek életét 
megnehezítik, egészségét, életkedvét 
befolyásolják. 

• Ezért mondják a jobb életminőség elérésére 
törekvők, hogy számukra a GNP bruttó nemzeti 
környezetszennyezést (Gross National Pollution) 
jelent. 



A GDP/GNP gyengeségei 
• Nem veszi figyelembe a környezetszennyezést, de a 

környezetvédelemre fordított munka növeli az értékét. 

• Nem tükrözi az erőforrásokban bekövetkezett 
változásokat. 

• Nem szerepelnek benne a természet szolgáltatásai. 

• A környezetvédelmi kiadásokból az utólagos 
környezetpolitikát, az „end of pipe” módszereket 
pozitívumként kezeli. 

• A megelőző jellegű környezetvédelem viszont negatívan 
hat a GDP-re. 

      Túlértékeli a jólétet. 



NEW (Net Economic Welfare) 

Nettó Gazdasági Jólét 
• Tobin és Nordhaus 1970 

• Jobban tükrözi egy gazdaság teljesítményének, az emberek 
életszínvonalának, életminőségének alakulását, ha a GNP-t 
korrigáljuk. 

• Levonjuk belőle a környezetszennyezés okozta károknak, 
valamint az embereket ért negatív hatásoknak (urbanizáció) 
pénzben kifejezett értékét. 

• Hozzáadjuk azoknak az előnyöknek az értékét, amelyek a 
több szabadidőből, a házimunkából, barkácsolásból adódnak. 

• Eredményként egy új mutatót, a nettó gazdasági jólétet 
kapjuk. 



GNP  

+  

• a társadalmilag nem szervezett munka (pl. a háztartásban végzett 
munka) 

• a feketegazdaságban folyó tevékenység egy része (például a „feketén”, 
számla nélkül végzett építési, javítási munka),  

• a szabadidő növekedése  

- 

• a környezeti károk (például a lég- és vízszennyezés),  

• az egészségkárosodás,  

• a városiasodásból származó hátrányok (zsúfoltság stb.), valamint  

• GNP és a GDP azon elemei, amelyek nem növelik a jólétet (például 
fegyverkezés)  

=NEW 

 

USA: sokkal lassúbb a NEW növekedése, mint a GNP-é 



ISEW (Index of Sustainable Economic 

Welfare) 

Fenntartható Gazdasági Fejlődés Indexe 

• Daly és Cobb 1980’ 

• A fenntartható gazdasági jólét (ISEW) mutatót kapjuk, ha a GNP-t 

korrigáljuk:  

– a fogyasztási egyenlőtlenségek változásának jólétre gyakorolt 

hatásával; vagyis a fogyasztás kiegyenlítettsége nyugodtabb 

társadalmi környezetet biztosít, 

– a hosszú távú környezeti károsodások jelenértékének figyelembe 

vételével. 

• Ez növeli egyben a mutató számításának bonyolultságát és 

bizonytalanságát is. 



Az ISEW-mutató az USA-ban azt  

tükrözte, hogy a gazdasági jólét nem 

növekedett a GNP-vel együtt, tehát a  

tömegtermelés nem javított az élet 

minőségén.  

 

Az ISEW értéke 1976 óta csökkent. 

 

Nagy Britanniában az ISEW a ’90-es  

évek elejére az ’50-es évek szintjére  

esett vissza. 

Ausztriában az 1980’ évekig nőtt az  

ISEW, majd stagnált, azután lassú  

csökkenésnek indult. 

Buday-Sántha A. (2006): környezetgazdálkodás 



Jóléti tényezők: 

•  személyi fogyasztás 

•  megoszlási egyenlőtlenség 

•  súlyozott személyi fogyasztás 

•  HTB munka 

•  tartós fogyasztási cikkek 

•  utcák, közutak 

•  egészségügyi, oktatási szolgáltatások 

•  színvonaltartás 

•  ingázási költségek 

•  városi telekár többlet 

•  tőkehalmozás/apadás 

•  tőke ki/beáramlás 

Környezeti tényezők: 

•  vízszennyezők 

•  levegőszennyezés 

•  zajártalmak 

•  vízi termőhelyek, termőföldek elvesztése 

•  hosszú távú környezeti hatások költsége 



A jólét új mutatói (jól-lét) I. 

46. lecke 



GPI (Genuine Progress Indicator) 

Valódi Fejlődés Indikátor 
• A Valódi Fejlődés Indikátor mutató hosszú távú szemléletet tükröz, és 

egyaránt számol a természeti és társadalmi tőke kimerülésével. 

• 1995 Cobb, Rowe, Halstead 

• A mutató számítása során meghatározzák az elfogyasztott termékek és 

szolgáltatások értékét (GDP)  és azt korrigálják 

– A kárenyhítési kiadásokkal, 

– A társadalmi költségekkel, 

– A környezeti vagyon és a természeti erőforrások 

értékcsökkenésével. 



A GPI-t befolyásoló főbb tényezők (életminőség): 

 

•  jövedelem eloszlás 

•  háztartás, gyermeknevelés, család értéke 

•  szabadidő alakulása 

•  önkéntes munka 

•  tartós fogyasztási javak szolgáltatásai 

•  bűnözés költségei 

•  környezetszennyezés - környezetvédelem 

 



A GPI 

összetevői 1. 

Tényező Hatás 

Személyes fogyasztás + 

Jövedelemelosztás Módosítja a fogyasztást 

A háztartási munka és 

gyereknevelés értéke 

+ 

Az önkéntes munka 

értéke 

+ 

Tartós fogyasztási cikkek 

szolgáltatásai 

+ 

A kormányzati tőke 

szolgáltatásai 

+ 

A bűnözés költségei - 

A válások költségei - 

A szabadidő-csökkenés - 



A GPI 

összetevői 

2. 

Tényező Hatás 

Az alulfoglalkoztatás 

veszteségei 

- 

A munkába járás 

(ingázás) költségei 

- 

A háztartásokban 

jelentkező szennyezések 

költségei 

- 

A gépkocsibalesetek 

költségei 

- 

A vízszennyezés 

költségei 

- 

A levegőszennyezés 

költségei 

- 

A zaj költségei - 



A GPI 

összetevői 

3. 

Tényező Hatás 

A nedves területek 

csökkenéséből adódó 

veszteségek 

- 

A termőföld-veszteségek - 

A nem megújuló 

energiaforrások 

csökkenése 

- 

Más, hosszú távú 

környezeti károk 

- 

Az ózonréteg-csökkenés 

költségei 

- 

Az őserdők károsodásai - 



A GPI összetevői 4. 

Tényező Hatás 

Nettó tőkeberuházások +/- 

Nettó külföldi kölcsön, ill. 

tartozás egyenlege 

+/- 



A GPI-t befolyásoló főbb tényezők 
• Jövedelemelosztás 

– Különbségeinek növekedése csökkenti, csökkenése 
növeli a társadalmi jólétet 

• A háztartási munka és a gyereknevelés értéke 
– A nők esetében a házimunkával töltött nem csökkent 

jelentősen, de munkába lépésükkel a szabadidejük 
jelentősen 

• A szabadidő csökkenése 
– Állandó sterssz forrása, a szabadidőnek nincs ára, de 

le kell róla mondani a több munka révén 
megszerezhető javakért 



• Az önkéntes munka értéke 

– Munkánk nagy részét nem pénzért végezzük, a barátok 
számára, közösségekben végzett munka tartozik ide 

• A tartós fogyasztási javak szolgáltatásai 

– A GDP az új tartós fogyasztási javak vásárlását veszi csak 
figyelembe, a továbbiakban nem törődik a jóléti 
szolgáltatásaival. A GPI szerint +, ha ezek a javak minél 
tovább szolgálnak. 

• A bűnözés költségei 

– A GDP-ben növekedést okoz, pedig a jólétet valójában 
csökkenti 

• Környezetszennyezés-védelem 

– A GDP a szennyező tevékenység bővülése révén 
növekszik, de a tisztítást is növekményként számolja el. 



A GPI hiányosságai 
Nem veszi figyelembe: 

• A biodiverzitás csökkenését 

• A munkahelyi környezet értékét 

• Az emberi tőke bizonyos szolgáltatásait 

(hatékonyságnövelő képesség) 

• A nagy vízügyi beruházások által okozott 

környezeti károkat 

• A fekete gazdaságot 



HDI (Human Development Index) 

Humán Fejlődés Indexe 
• A Humán Fejlődés Indexe 0-1-ig terjedő skálán mozog.  

• A világ országainak összehasonlítását teszi lehetővé a várható 
élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján. 

• Egy ország átlagos eredményeit mutatja az emberi fejlődés 
három alapvető területén: 

– hosszú és egészséges élet, amelyet a születéskor várható élettartam 
értékén keresztül ragad meg;  

– tudás, amelyet a felnőtt írástudás (kétharmados súllyal), valamint a 
kombinált alap-, közép- és felsőoktatási beiskolázási arány 
(egyharmados súllyal) segítségével mér;  

– tisztességes életszínvonal, amelyet a vásárlóerő-paritáson (PPP) 
dollárban számított bruttó hazai termékkel (GDP) mér.   



A jólét új mutatói (jól-lét) II. 

47. lecke 



Használatával megkülönböztethetők a fejlett, 

fejlődő és fejletlen országok, és mérhető a 

gazdaságpolitikák hatása az 

életszínvonalra.  

A mutatót 1990-ben dolgozta ki Mahbub ul 

Haq pakisztáni közgazdász, és 1993 óta 

használja az Egyesült Nemzetek 

Fejlesztési Programja (UNDP) az Emberi 

Fejlődési Jelentésben (HDR). 



A HDI a következő hiányosságokra keresi a 
megoldást: 

• a GDP abszolút értékének helyettesítése egy a 
változás irányát mutató, korábbi értékhez 
képesti viszonyszám segítségével; 

• a nemzeti valuta dollárárfolyama segítségével 
történő torz egységesítés elkerülése az egy főre 
jutó GDP adott gazdaságon belüli 
vásárlóerejének összehasonlításával; 

• az oktatás és a közegészségügy, mint érték 
beemelése a mutatóba  

 



www.grida.no  

http://www.grida.no/


HDI 2009-ben 

0,5 alatti érték alacsony fejlődési szintet jelöl 

0,8 feletti érték magas fejlődési szintet jelöl 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:UN_Human_Development_Report_2009.PNG&filetimestamp=20100206162357 



www.grida.no  

http://www.grida.no/


További mutatók 

• Az egy főre jutó gabonafogyasztás 

(ténylegesen az emberi alapszükséglet 

kielégítésére szolgál) 

 

• Ökológiai lábnyom 



http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt  

http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt
http://maps.grida.no/go/graphic/a-planet-in-ecological-debt


A környezetszennyezés 

gazdaságtana 



Külső gazdasági hatás 
• Fogalmát Alfred Marshall már a XIX. század 

végén megalkotta, de általánosan elismertté 
csak a XX. század második felében vált. 

• Externália: az a hatás, amit egy gazdálkodó 
szervezet tevékenységével nem szándékosan 
okoz másoknak, és azokat bizonyos gazdasági 
előnyökhöz juttatja vagy hátrányos helyzetbe 
hozza. 



Externália fogalma 

Externáliáról beszélünk, amikor egy 

pénzügyileg önálló egység, pl. egy 

vállalkozás közvetlenül befolyásolja egy 

másik, pénzügyileg önálló egység, egy 

vállalkozás vagy egy fogyasztó helyzetét, 

anélkül, hogy a piacon kerülnének 

kapcsolatba. 



Externália fogalma 

A neoklasszikusok a környezeti problémát a 

piac tökéletlenségével magyarázták.  

Az externális hatások internalizálása 

gazdasági, társadalmi kényszer.  



Az externália fogalma 

48. lecke 



Az externáliák közös tulajdonságai 

A jólét növekedéséért (pozitív externália esetén) vagy 

csökkenéséért (negatív externália esetén) a harmadik 

felet nem kötelezik a haszon ellenértékének a 

megfizetésére vagy a kárért nem kompenzálják. 

A harmadik fél részére előidézett hatás létrehozása nem 

szándékolt, vagyis a példánkban említett méheket nem 

kifejezetten azért vitték oda, hogy a beporzást 

elősegítsék, vagy nem kifejezetten azért füstölnek, hogy 

a közelben lakóknak kellemetlenségeket okozzanak. 



Az externáliák közös tulajdonságai 
A tevékenység valamely harmadik személynek 

vagy személyeknek a jóléti függvényét 

módosítja. 

A pozitív externália növeli a jólétét (a 

gyümölcstermesztőnek nő a termése). 

A negatív externália pedig csökkenti a jólétét 

(például az erőmű közelében lakók gyakrabban 

betegek és ezért csökken a jövedelmük). 



Externáliák megjelenési formái 
Technológiai externáliák: állattartó telep esetében képződő 

hígtrágya okozta környezeti problémák  

Pénzügyi externáliák: bevásárlóközpont hatása a 
kiskereskedésekre 

Nem kimerülő externália: tipikus példa a szennyezett levegő, 
amelyből attól, hogy valaki más is belélegzi a rossz levegőt, 
nem lesz kevesebb, vagyis mindenkinek "jut" . Főként 
közjavakhoz kötődik. 

Kimerülő externáliák: A szemét közgazdasági értelemben 
"magán" externália, mivel egyszerre csak egy helyen 
rakható le. Főként magánjavakhoz kötött. 



Externáliák kezelésének 

problémája 
Környezetpolitikai szempontból az igazi problémát 

nem az externália fajtája jelenti hanem az, hogy az 
externália nagysága a szennyező és a szennyezést 
elviselő áldozat szempontjából különbözőnek 
adódik.  

Ez az aszimmetria egyetlen piaci "ár" 
alkalmazásával feloldhatatlan. A szennyezőtől 
beszedett adóval elvileg kompenzálni lehetne az 
áldozatot.  



A környezetszennyezés 

gazdaságtana 

 



A környezetszennyezés 

gazdaságilag optimális szintje 

 



Az externália optimális 

nagysága 
 B: az externália gazdaságilag optimális szintje 

A+B: a tiszta magánhaszon társadalmi optimuma 

A: a társadalmi tiszta haszon maximuma 

C+D: az externália azon része, amit el kell kerülni 

C: a tiszta magánhaszonnak az a része, amit a 

társadalom nem ismer el 

Q*: a gazdasági tevékenység társadalmilag optimális 

szintje  

Qm:a gazdasági tevékenység azon szintje, amely 

mellett maximális a magánhaszon 



A pigoui adó 

• Pigou a társadalom ráfordításait a termelésre 

egységesen kivetett adók segítségével vélte 

internalizálhatónak. 

• Az adó optimális nagysága megegyezik az 

optimális szennyezési szinthez tartozó 

externális határköltséggel. 



A pigoui adó 
Problémák:  

• A hatóság általában nem ismeri az egyéni tiszta 

határhaszon görbék helyét és helyes lefutását. 

• Az egyéni termelő nem ismeri az általa okozott 

társadalmi károkat. Információ aszimmetria. 

• Tiszta piacgazdaságot feltételez, illetve egységnyi 

termeléshez egységnyi szennyezést rendel. 



Az externáliák kezelése adóval 

 



A Coase tétel 
• Nincs szükség állami beavatkozásra, ha tulajdon vagy 

rendelkezési jogok meghatározottak. 

• Függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a tulajdonosi 

jogokkal, alku útján a rendszer eléri a társadalmi 

optimumot. 

• A szennyeződés ugyanolyan mértékű csökkentése 

érdekében nem mindig a szennyezőre kell kivetni az 

adót, esetenként a károsultnak kellene fizetnie azért, 

hogy csökkenjen az emisszió. 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


