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is, még akkor is, ha az eredmények gyakran 
felületesnek tűnnek, és időben elhúzódnak. 
Az Eurobarometer 2014-ben publikált, 28 Eu-
rópai Uniós ország állampolgárai körében 
készített felmérése szerint az európai polgárok 
41%-a nevezte meg a vállalati szférát mint a 
klímaváltozásért felelős szektort, ami 6%-os 
növekedés a 2011-ben készült felméréshez 
képest. Ennél csak a nemzeti kormányok 
felelősségét említették többen (48%), míg az 
Európai Unió felelősségét a válaszolók 39%-a 
nevezte meg. Érdekes, hogy a megkérdezet-
teknek csupán 25%-a tartotta saját magát is 
felelősnek a klímával kapcsolatos problémák 
megoldásáért (European Commission, 2014).

A klíma változásáért való felelősség megál-
lapításának igénye már a vállalatokat is érin-
tő konkrét civil akciókban is megnyilvánul. 
2015 szeptemberében a Greenpeace és a Fülöp-
szigeteki Újjáépítési Mozgalom (Philippine 
Rural Reconstruction Movement) vezetésével 
12 szervezet petíciót nyújtott be az Emberi 
Jogok Fülöp-szigeteki Bizottságához, amely-
ben a legfontosabb 50 CO2-kibocsátó vál lalat 
felelősségének kivizsgálását kérik a klímavál-
tozással kapcsolatos emberi jogi kérdésekben.

A Fülöp-szigeteken benyújtott petíció 
felhívja a figyelmet a vállalatok klímaváltozás-

sal kapcsolatos felelősségének néhány égető 
kérdésére is, nevezetesen a kommunikált célok 
és a tényleges eredmények között, illetve az 
új műszaki megoldásokba fektetett dollármil-
liárdok és a környezet állapotának folyamatos 
romlása között feszülő ellentmondásokra. 

A vállalati szféra hozzájárulása 
az üvegházhatású gázok kibocsátásához

Egy 2014-ben kiadott jelentés szerint (Moor-
head – Nixon, 2014) a világ ötszáz legnagyobb 
vállalata a globális üvegházhatású gázok ki-
bocsátásának több mint 10%-áért felelős, és 
e vállalatok kibocsátása a 2010-2013-as idő-
szakban átlagosan évente 1%-kal növekedett. 

Az IPCC jelentése (Fischedick et al., 2014) 
szerint az ipari termeléshez közvetlenül kap-
csolódó energiatermeléssel és egyéb folyama-
tokkal kapcsolatos üvegházgáz-kibocsátások 
a teljes kibocsátás 21%-át teszik ki. Ezen felül 
az ipar használja fel az előállított elektromos 
energia és hő jelentős részét, amely – a lakos-
sági és egyéb felhasználással együtt – a teljes 
üvegházgáz-kibocsátás 25%-áért felelős.

Az ipari eredetű kibocsátások mértékénél 
még aggasztóbbak a növekedés tendenciái. 
Az ipari eredetű üvegházhatású gázok kibo-
csátása 1990 és 2010 között évi 10,37 Gtonna 
szén-dioxid-egyenértékről 15,44 Gtonnára, 
azaz mintegy 50%-kal növekedett (Ázsiában 
például 2,61-ről 8,36 Gtonna szén-dioxid-
egyenértékre).

A klíma változása mindazonáltal nemcsak 
a kormányzatok és a lakosság számára hordoz 
kockázatot, hanem a vállalati szféra számára 
is növekvő költségeket okoz. A klímaváltozás 
USA-ra gyakorolt hatásaival foglalkozó Risky 
Business című jelentés szerint például csak a 
tengerszint emelkedése és a gyakoribb viha-
rok 7,3 milliárd dollár költséggel járnak a 
vízparti ingatlanok és infrastruktúra tulajdo-

nosai számára (URL1). A jelentés szerzői 
10%-os terméskiesést jósolnak előre néhány 
szövetségi államban, és úgy vélik, hogy a 
klímaváltozás miatt 95 gigawattnyi új erőmű-
vi kapacitásra lesz szükség, aminek költsége 
évi 12 milliárd dollárt tehet ki.

Erőfeszítések és eredmények

A vállalatok által készített beszámolók tanú-
sága szerint jelentős erőfeszítésekre került és 
kerül sor a környezeti hatások csökkentése, és 
ezen belül a klímaváltozás megelőzése érde-
kében. A „szennyezés megelőzése kifizetődik” 
(Pollution Prevention Pays) elv gyakorlati al-
kalmazásának úttörője több mint 2 millió 
tonna hulladék előállítását előzte meg 1975 
óta, aminek köszönhetően 1,9 milliárd dollárt 
takarított meg (URL2). A repülőgépgyártók 
az 1960-as évektől napjainkig 80%-kal növel-
ték az utazási és kereskedelmi célú repülőgé-
pek hatékonyságát, ami számos innovatív 
megoldás együttes eredőjeként jö hetett létre, 
mint például a hatékonyabb mo torok hasz-
nálata, a repülőgépek súlyának csökkentése 
és a járatok optimalizálása (ATAG, 2010, lásd 
még ICAO, 2010).

A fentiekben is illusztrált fejlemények a 
környezetvédelem hagyományos, csővégi 
felfogásáról a hatékonyság javítását célzó 
megoldásokra való áttérés sikerességét mutat-
ják. Mindazonáltal az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításában rejlő potenciál 
jelentős részét már kihasználták (legalábbis a 
fejlett országokban), ami azt jelenti, hogy 
további jelentős eredményeket csak alapvető 
technológiai változásoktól vagy újszerű ter-
mékek és szolgáltatások előállításától lehet 
várni (miközben a KKV-szektorban és sok 
fejlődő országban még most is komoly meg-
takarítási potenciálok vannak). Ezt azonban 
nehezíti az áttörést biztosító műszaki megol-

Az üzleti szféra környezeti hatásaival kapcso-
latos diskurzus kialakulásától fogva megoszt-
ja a szakértőket, azonban azt kevesen vitatják, 
hogy a vállalatoknak komoly szerepük van 
mind a problémák létrejöttében, mind azok 
megoldásában. Nem kivétel ez alól a klíma-
változás kérdésköre sem. A téma rendkívül 
szerteágazó, ezért e rövid tanulmányban csak 
néhány vonatkozására koncentrálunk, még-
pedig a vállalatok klímaváltozásban betöltött 
szerepére, az eddig elért eredményekre és a 
napjainkban gyorsan teret hódító innovatív 
üzleti modellek által a klímaváltozással kap-
csolatban felvetett legfontosabb kérdésekre.

A World Economic Forum (WEF) válla-
lati, akadémiai és civil szakértők körében ké-
szített felmérése szerint a potenciális károk 
tekintetében 2016 elején a legfontosabb glo-
bális kockázati tényező a klímaváltozás elleni 
védekezés elégtelensége. A bekövetkezés va-
ló színűségét tekintve a klímaváltozással kap-
csolatos problémák a vizsgált 29 tényező kö zül 
a harmadik legfontosabbnak bizonyultak 
(WEF, 2016).

A szakemberek és a lakosság környezeti 
ügyekben megnyilvánuló nyomása – a célzott 
kormányzati eszközök mellett – jelentős ha-
tást gyakorol a vállalati szféra tevékenységére 
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dások hiánya, illetve az, hogy az üzleti világ 
szereplői nem szívesen adják fel a számukra 
hosszú távon versenyelőnyt jelentő alapvető 
kompetenciáikat.

A műszaki korlátokra példa a már említett 
repülőgépgyártás, amely az inkrementális 
innováció lehetőségét egyre inkább kihasz-
nálva csak egy jelentősebb technológiai ugrás-
ban bízhat – ami azonban akár még évtize-
dekig is várathat magára. A repülőgépgyártók 
és megrendelőik évente dollármilliárdokat 
költenek ugyan műszaki újításokra,1 a globá-
lis flotta hatékonysága még így is csak kb. 
1%-kal javul évente, miközben a megtett 
utaskilométerek átlagosan évi 4–5%-kal növe-
kednek. Nem véletlen tehát, hogy az Európai 
Unió szén-dioxid-kereskedelmi rendszerébe 
(ETS) való belépés ellen éppen a légiközleke-
dési vállalatok tiltakoztak a legjobban. 

A műszaki innováció sikere ráadásul an-
nak gazdasági és társadalmi beágyazottságától 
is függ. Jól példázza ezt az 1990-es évek köze-
pén Kaliforniában bevezetett előírás, amely 
szerint az államban csak olyan gyártók érté-
kesíthették gépjárműveiket, amelyek forgal-
mának legalább 1%-a nulla kibocsátású jármű 
(Zero Emission Vehicle, ZEV) volt. Az így 
forgalomba helyezett elektromos meghajtású 
járművek azonban néhány év alatt eltűntek 
a forgalomból, aminek okát sokan a gyártók 
olajvállalatokkal való összefonódásában látták. 
Feltehető azonban az is, hogy a piac sem volt 
felkészülve a kis hatótávolsággal működő, 
szokatlan szerkezetekre. Az már az elmúlt 
évek fejleménye, hogy a működését Izraelben 
jelentős tőkebefektetéssel megkezdő Better 
Place nevű, elektromos autókat forgalmazó 
vállalkozás is kénytelen volt lehúzni a rolót 

párezer jármű értékesítése és néhány éves 
működés után. Felmerülhet a kérdés, vajon 
megérett-e a piac az alternatív hajtású jármű-
vekre? A Better Place által forgalmazott jár-
művek – meghajtásuktól eltekintve – átlagos 
családi autók voltak, amelyek elsődleges 
funkciója a személyszállítás volt. Napjaink 
sikervállalata, a szintén elektromos autókat 
forgalmazó Tesla, felismerve, hogy ez nem 
elegendő, presztízstermékeket állít elő, ami-
ket – sok vevő számára talán mellesleg – elekt-
romos meghajtással lát el. Pontosan ezért 
kérdéses, hogy a vállalat a kisebb, szélesebb 
tömegek számára egyelőre még csak tervezett 

„olcsó” modelljeinek segítségével megérheti-e 
a nyereséges működés időszakát.

A környezeti teljesítmény értékelése

A fentiekben részletezett problémákon túl 
nehézséget jelent a vállalkozások környezeti 
és társadalmi teljesítményének megítélése is. 
A vállalati környezeti teljesítményértékelésnek 
és kommunikációnak mára kifinomult esz-
köztára alakult ki, azonban a legfontosabb 
kérdések éppen az aprólékosan kidolgozott 
módszertanok mögött bújnak meg. 

A Global Reporting Initiative (GRI) 2013-
ban már negyedik útmutatóját (G4) tette 
közzé a vállalati fenntarthatósági jelentések 
készítésére vonatkozóan. Már korábbi útmu-
tatóiban is megjelent az a cél, hogy a vállala-
tok ne elszigetelten és öncélúan, hanem a 
tágabb társadalmi és környezeti problémák 
kontextusában mutassák be környezeti telje-
sítményüket (például a szén-dioxid-kibocsá-
tás mértékét az érvényben lévő nemzeti vagy 
nemzetközi célkitűzések függvényében), ám 
ezt a vállalatok a gyakorlatban csak elvétve 
követték. Ennek ellenére a GRI negyedik út-
mutatója sem határoz meg részletesebb elvá-
rásokat, ami komoly kritikákat váltott ki.

Új tendenciák az üzleti életben

A műszaki megoldásokban rejlő lehetőségek 
korlátaira kínálnak elegáns megoldást az el-
múlt években megjelent és gyors ütemben 
terjedő, gyakran modern információs techno-
lógiákon alapuló innovatív üzleti modellek, 
például a közösségi gazdaság, a nyílt innová-
ció vagy a finanszírozás alternatív módjai. Az 
ilyen modelleket megvalósító vállalkozások 
új, a piacon eddig meg nem jelent erőforráso-
kat mobilizálnak, és újfajta kapcsolatokat 
alakítanak ki a különböző társadalmi csopor-
tok között, amivel a pár százalékos hatékony-
ságjavulást akár jelentősen meghaladó, nagy-
ságrendi változásokat is eredményezhetnek. 

A klímaváltozás szempontjából különö-
sen érdekes megvizsgálni az egyre gyorsabb 
ütemben terjedő közösségi gazdaság néhány 
megjelenési formáját, hiszen ezek komoly 
ha tással lehetnek a lakosság fogyasztási szoká-
saira és a fogyasztói magatartással együtt járó 
kibocsátásokra is, akár már a közeli jövőben. 

Egy, az Európai Parlament számára készí-
tett tanulmány szerint a közösségi gazdaság 
lehetőségeinek kiaknázása 572 milliárd eurós 
gazdasági potenciált jelent az Unió számára. 
Még ha figyelembe vesszük a számos akadá-
lyozó tényezőt, rövid távon akkor is 18 milli-
árd, közép- és hosszú távon pedig 134 milliárd 
éves haszonnal kecsegtetnek a közösségi gaz-
daság különböző megnyilvánulási formái 
(Goudin, 2016).

A helyi és távolsági közlekedésben egy-
aránt elterjedt internetalapú gépjármű-meg-
osztási rendszerek a magánközlekedés kényel-
mét próbálják meg kombinálni a tömegköz-
lekedés hatékonyságával. A rendszer előnyei 
egyértelműek a zsúfolt nagyvárosokban, ahol 
a parkolás különösen nagy gondot jelent, 
ráadásul a környezetbarát járművek haszná-

lata az élettartamuk jelentős részében kihasz-
nálatlanul álló, magántulajdonban lévő jár-
művek számát is csökkentheti.

A szállásmegosztó platformok a piacon 
korábban meg nem jelenő szálláshelyeket 
kínálják fel a turisták számára, és ezáltal javít-
ják az ingatlanállomány kihasználtságát.

A közösségi navigáció a műholdas térké-
peket egészíti ki a közösségtől származó for-
galmi adatokkal, segítve ezáltal a felhasználók 
gyorsabb haladását és csökkentve üzemanyag-
felhasználásukat.

Az újfajta üzleti modellekkel szerzett 
korai tapasztalatok azonban óvatosságra in-
tenek azok átfogó társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásainak tekintetében. A közös-
ségi információkkal támogatott navigáció 
azokat is újra autóba ülteti, akik korábban 
ép pen a nagy forgalom miatt választottak más 
közlekedési módot, és segíti ugyan a felhasz-
nálót célja gyorsabb elérésében, de ezt azáltal 
éri el, hogy szükség esetén a főutakról a 
mellékutakra tereli őket, ami a helyi lakosság 
nyugalmát és egészségét is (levegőszennyezés, 
balesetek) veszélyezteti. A környezeti hatá-
soknak ezt a fajta szétterítését valósítja meg a 
Google által nemrég felvásárolt Waze közös-
ségi alapú navigációs alkalmazás is, amelynek 
Los Angelesben már mintegy egy millió fel-
használója van. Bár a forgalom növekedését 
nehéz egyedül a Waze-nak tulajdonítani, az 
egyre élesebben megfogalmazott kritikák 
ha tására a város 2015-ben egy adatmegosztá-
son alapuló együttműködést jelentett be a 
céggel, amelynek eredményeképpen még az 
is elképzelhető, hogy az alkalmazás kénytelen 
lesz korlátozni azoknak a sofőröknek a számát, 
akiket egy napon belül egy-egy utcába terel.

A különböző szállásmegosztó rendszerek 
az elmúlt években jelentős hatást gyakoroltak 
a helyi ingatlanpiacokra, az ingatlanok árának 
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1 Például az elmúlt években a repülőgépek szárnyain 
meg jelenő függőleges toldalékok, az ún. wingletek kb. 
egymillió dollárba kerülnek.
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és ezzel együtt a hosszú távú bérlemények 
díjának jelentős növelése révén. Az általuk 
gerjesztett forgalom pedig sokszor rövid láto-
gatásokat, ezáltal megnövekedett közlekedé-
si igényt (például nagyobb repülőforgalmat) 
generál, ami egyértelműen növeli az üvegház-
hatású gázok kibocsátását és a környezeti 
terhelést általában. A környezetre és így a 
klímaváltozásra gyakorolt kedvező hatást ár-
nyalja az is, hogy a lakásukat rövid távon 
kiadni szándékozók a szükségesnél nagyobb 
beruházásokat kezdeményezhetnek, a laká-
sok pedig gyorsabban avulnak el az intenzí-
vebb használat eredményeképpen.

A világszerte szállásokat közvetítő Airbnb 
már 2014-ben közzétette egy széles körű fel-
mérés eredményeit, amely szerint Észak-Ame-
rikában az Airbnb által kiközvetített szállások 
63%-kal kevesebb energiát használnak fel, 
mint a hagyományos szállodai szobák (Euró-
pában ez az érték 78%). Ennek eredménye-
képpen az Airbnb használói csak Észak-Ame-
rikában mintegy 300 ezer gépjármű üvegház-
hatású gáz kibocsátását takarították meg egy 
év alatt. A felmérés megemlíti azt is, hogy az 
Airbnb által kínált szolgáltatások megnövelik 
az utazási igényeket, de számszerű adatok 
helyett csak annyit állapítanak meg, hogy a 
kedvező hatások meghaladják a megnöveke-
dett fogyasztás negatív következményeit.

Az Európai Parlament számára készített 
tanulmány részletesen bemutatja a közösségi 
gazdaság várható gazdasági, társadalmi és 
kör nyezeti hatásait. A gazdasági hatások kö-
zött megemlíti a hagyományos vállalkozások 
piacvesztésének lehetőségét és azt, hogy kihí-
vással néznek szembe az adó- és egyéb hatósá-
gok is, de nem csupán az adminisztratív sza-
bályok betartatása, hanem a megszokott be-
vételi források tekintetében is. A hagyomá-
nyos termék- és szolgáltatáspiacokon kialakí-

tott fogyasztóvédelmi szabályok a közösségi 
gazdaságban gyakran nem alkalmazhatóak.

A közösségi gazdaság tágabb értelemben 
vett hatásai egyelőre nehezen számszerűsíthe-
tőek. Egy jól működő városi közösségi gép-
jármű-rendszer látszólag leginkább a hagyo-
mányos taxivállalatokat érinti, azonban ko-
rántsem egyértelmű, milyen hatással van a 
tömegközlekedésre vagy az útvonalhálózatra, 
a parkolóhelyek kialakítására.

Kérdés továbbá az is, hogy amikor a kö-
zösségi gazdaság szereplői hagyományos vál-
lalkozásokat szorítanak ki a piacról, akkor az 
új megoldások valóban hatékonyabbak-e a 
régieknél (például egy hibrid flottát üzemel-
tető hagyományos taxihálózat hatékonyabb 
lehet egy közösségi taxiszolgáltatásban hasz-
nált hibrid, benzines és dízelüzemű gépjár-
művekből álló flottánál).

Hogyan tovább?

Az üzleti szféra jelentős mértékben hozzájárul 
az üvegházhatású gázok kibocsátásához, és ez 
a hozzájárulás az alkalmazott technológiák 
fejlődése és az egyre környezetkímélőbb ter-
mékek és szolgáltatások ellenére is növekvő 
tendenciájú. A hatékonyság javulása nem tud 
lépést tartani a növekvő fogyasztással járó, a 
fejlett és fejlődő országokban egyaránt tapasz-
talható kibocsátásnövekedéssel. Ezen túlme-
nően korántsem egyértelmű, hogy az ígére-
tesnek tűnő új üzleti modellek, például a kö-
zösségi gazdaság, hogyan hatnak a kibocsá-
tásokra, akár már rövid és középtávon is.

Mindezek alapján megfogalmazható né-
hány, a gazdaság- és környezetpolitika által 
megfontolandó alapvetés.

Határozottan támogatni kell az új, inno-
vatív technológiákat, különösen az azokat 
még nem kihasználó KKV-k körében és a 
fejlődő országokban. Ez utóbbiakban a helyi 

érintettek gyenge elvárásai ellenére is töreked-
ni kell a legmodernebb megoldások alkalma-
zására, hiszen a klímaváltozás szempontjából 
a kibocsátások földrajzi helye nem bír jelen-
tőséggel. 

Felismerve emellett a technológiai megol-
dások különböző, fnetebb említett kor látait, 
a lakosság fogyasztói szokásaira is legalább 
akkora hangsúlyt kell fektetni, mint a terme-
lési technológiák hatékonyságának javítására, 
még akkor is, ha ezt politikailag nehezebb 
felvállalni, mint a termelési oldalon jelen lévő 
win-win típusú megoldások támogatását.

Végül, elengedhetetlen az új, innovatív 
üzleti modellek és azok fenntarthatósági ha-
tásainak alaposabb feltárása, amire még nem 
került sor, annak ellenére sem, hogy e model-
lek rendkívül gyorsan terjednek, és jelentő-
ségük folyamatosan nő. A megértés elsődle-
ges célja az új üzleti modellekkel kapcsolatos 

környezet- és gazdaságpolitikai döntések 
megalapozása kell, hogy legyen, mivel ezt a 
folyamatot jelenleg még a helyi erőviszonyo-
kon és a rövid távú, egyéni érdekeken alapu-
ló döntéshozatal jellemzi.

A sok kérdőjel mellett bizonyos mértékű 
optimizmusra adhat okot, hogy 2015 decem-
berében több tucat globális vállalkozás is fel-
iratkozott arra a listára, amelyet a párizsi klí-
macsúcs eredményeit támogató több mint 
hétszáz szervezet írt alá. Ezek a vállalatok 
ígéretet tettek arra is, hogy azonnal konkrét 
lépéseket tesznek a globális átlaghőmérséklet 
növekedésének 2 °C alatt tartása érdekében 
anélkül, hogy megvárnák a párizsi megállapo-
dás 2020-ban esedékes életbe lépését.

Kulcsszavak: ipari eredetű üvegházgáz-kibocsá-
tások, vállalatok társadalmi felelőssége, környe-
zeti kommunikáció, innovatív üzleti modellek
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