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ÚTON A ZÖLDGAZDASÁG FELÉ
Szira Zoltán – Varga Erika

Összefoglalás
Földünk egy véges világ és így a folyamatos növekedés fenntarthatatlan, viszont mára már
átléptük a Föld biológiai eltartó-képességének korlátait. Megoldhatatlan gondokat okoz a
népességnövekedés, az erőforrások kimerülése, a biodiverzitást érintő változások, valamint
a fenntarthatóság biztosítása.
Az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlődési Világbizottsága a fenntarthatóság elméletét
propagálta és terjesztette. A bizottság Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő
vezetésével a fenntartható fejlődést lehetővé tevő tervet dolgozott ki. A Zárójelentést „Közös
jövőnk” (Our common future) címmel hozták nyilvánosságra (BRUNDTLAND, 1987).
Az 1980-as években leírták a fenntartható társadalmat jellemző elveket, melyek szerint összhangot kell biztosítani a népesség növekedése, a társadalom anyagi igényei, a
természeti erőforrások hasznosítása és a környezetszennyezés minimalizálása között.
Amennyiben a fenntarthatóság elveit nem tudjuk betartani, a légszennyezés következtében fellépő klímaváltozás komoly veszélyt jelenthet. A fenntarthatóság szempontjainak betartása elmozdulást jelent a zöldgazdaság felé. A zöldgazdaság elképzeléseinek
érvényesítése a világ, Európa és Magyarország érdeke is, megvalósításuk csak világszinten
érvényesülhet.

Kulcsszavak: zöld gazdaság, környezet, fenntarthatóság, indikátor, szennyezés
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On the way to Green Economy
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Abstract
Our planet is not without boundaries so continuous development cannot be sustained.
Currently, we have exceeded the limits of the biological sustainability of the Earth. Challenges are posed by population growth, depletion of resources, biodiversity changes and
ensuring sustainability.
The Environmental and Development World Committee of UN spread the principle
of sustainability. Headed by Gro Harlem Brundtland the prime minister of Norway a
plan on sustainability was devised and published under the title of Our common future
(BRUNDTLAND, 1987).
In the 1980’s the principles of sustainable society were laid down according to which
population growth, the material requirements of society, the utilisation of natural resources and minimising environmental damage must be aligned.
If the principles of sustainability cannot be observed the climate change resulting from
air pollution can cause a serious problem. On the contrary, adherence to sustainable policies marks a shift to green economy. The prevalence of the ideas of green economy serves
the interests of the world, Europe and Hungary alike and they can only be implemented
on a global level.
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Bevezetés
Mi is valójában a fenntarthatóság?
Napjaink egyik gyakran vitatott kérdése a természeti erőforrások hasznosítása, megfelelő kihasználása és mindemellett a fenntarthatóság biztosítása. (Magda, 2008)
A Brundtland- jelentés (1987) értelmezésében „olyan fejlődés, amely kielégíti a
jelen igényeit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek lehetőségét arra, hogy
ők is kielégíthessék az igényeinket.”
A gyenge fenntarthatóság elképzelései szerint (Pearce, 1993) a természeti tőke, az
emberi tőke és az ember által előállított javak, mint tőke összegére kell kimondani,
hogy időben nem csökkenhet.
Az erős fenntarthatóság kritériuma alapján (Daly, 1991) „a külső környezeti korlátokat önmagukban be kell tartani, azaz a kibocsátások nem haladhatják meg a környezet felvevőképességét, a megújuló erőforrások használata pedig nem haladhatja
meg a keletkezésük mértékét.”
Costanza (1989) ökológiai szemléletű definíciót fogalmazott meg. Szerinte: „fenntartható az az állapot, ami biztosítja az ökoszisztémák számára a minimum körülményeket ahhoz, hogy azok stabilak és rugalmasak legyenek. A fenntarthatóság egy
reláció a humán gazdasági rendszerek és egy dinamikusabb, de általában lassabban
változó ökológiai rendszer között, amelyben:
1. az emberi élet fennmaradása hosszú távon biztosított,
2. az egyénnek lehetősége van saját és családja jólétének biztosítására,
3. az emberi társadalmak, kultúrák fejlődni képesek, de amelyben az emberi aktivitás hatásai korlátok között vannak azért, hogy ne rombolja le a diverzitást,
a komplexitást, és az ökológiai életfenntartó funkciókat.”
Sokan kételkednek az új energiaforrások gyors terjedésében. Kempf (2013) utal az
amerikai National Intelligence Council 2008-as jelentésére, mely szerint: „minden
ma létező alternatív technológia alkalmatlan a mai energetikai struktúra helyettesítésére, így az új energiaforrások 2025-ös távlatban nagy valószínűséggel nem terjednek
el a szükséges nagyságrendben.” Ez a helyzet a stratégia átgondolását és új döntéseket
tesz szükségessé.
Magda (2011, c) szerint a jelen kor nagy kihívásai közé tartozik a világ minden
országa – így Magyarország – számára is, hogy miként tudja kiváltani a fosszilis tüzelőanyagokat, úgy, hogy a környezet minél kisebb mértékben sérüljön és ez által a
fenntarthatóság is biztosított legyen.
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Anyag és módszer
Tanulmányunkban a zöldgazdaság lehetőségeit mutatjuk be és szemléletes ábrákon
ismertetjük a tendenciákat. Az összegyűjtött adatokat összefoglaló táblázatokban adjuk közre és szövegesen is értékeljük. Az ÜHG kibocsátás 10 éves adatsorára trendszámítást végzünk. Az értékeléshez KSH adatokat, a zöldgazdaság elemzésénél pedig,
széleskörű elemzést lehetővé tevő adatbázisokat használtunk. A tények és elemzések
alapján vonjuk le azokat a következtetéseket, melyek segíthetik a zöldgazdaság szükségességének megértését és a zöldgazdaság fejlődését.

Eredmények
Zöldgazdaság és zöld növekedés
A jelenlegi növekedési paradigmák fenntarthatatlanok. Ez azt jelenti, hogy a világnak
és Magyarországnak is – a fenntarthatóság érdekében – egy zöld növekedési elképzelést kell megvalósítani. Az ENSZ, az EU és az OECD is a „zöld növekedés” módszertanában úttörő szerepet tölt be. Célunk az, hogy kevesebb energia felhasználásával
érjük el a gazdasági növekedés és a környezetvédelem szinergikus viszonyának megteremtését (Pomázi – Szabó, 2013).
A zöld növekedés bekerült az OECD átfogó környezetpolitikai elemzései közé. Ez
az elképzelés környezeti innovációkat is igényel. Sokan gondolják viszont, hogy egy
véges világban a növekedés nem megvalósítható (Jackson, 2012). A nem-növekedésnek mára már külön közgazdasági iskolája van (Mészáros, 2011).
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja meghatározza a zöldgazdaság célját. Ez
az elképzelés az emberi jólét növelésére irányul a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése és a környezetet érintő terhelések nagyarányú csökkentése mellett (Pomázi,
2013a.) A zöld növekedési modell országonként változó lehet.
Az OECD Környezeti jövőkép (OECD 2012) szerint a legnagyobb kihívásokat
mind az OECD, mind a nem-OECD országok számára az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, a vízkészletekkel való nem-fenntartható gazdálkodás,
valamint a szennyezés és veszélyes vegyi anyagok egészségügyi hatásai jelentik. Más
tudományos kutatások kilenc potenciális határt azonosítottak a földi ökoszisztémákra, s ezek közül három esetében – éghajlatváltozás, globális nitrogénciklus és biológiai sokféleség csökkenése – ezt a határt már túllépte az emberiség (OECD, 2012;
Rockström et al., 2009).
Az energiafüggőség csökkentése érdekében nagyon fontos a rendelkezésre álló
energiaforrások gazdaságos és hatékony felhasználása. (Magda S. – Magda R. – Marselek, 2009)
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A 2011 januárjában közzétett Új Széchenyi Terv kiemelten foglalkozik a zöldgazdaság fejlesztéssel, és egyértelmű kapcsolatot deklarál a környezetipar (zöldgazdaság
fejlesztés), a foglalkoztatás, valamint a kis- és középvállalkozások fejlődése között.
A zöldgazdaság összetevőit az 1. ábra ismerteti.

1. ábra. Zöld gazdaság összetevői
Forrás: Új Széchenyi Terv, 2011.

A fenntarthatóságot a helyi erőforrások előnyben részesítése teszi lehetővé. A környezeti rendszereket csak teherbírásuknak megfelelően lehet hasznosítani. Törekedni
kell a környezet ökológiai jellemzőinek változatlanságára. Az energetikai hasznosítás
összhangban kell, hogy maradjon a fenntarthatóság elvével (Schmuck, 2010; Bujdosó
et al, 2013; Ladanai – Vinterbäck, 2009).
Földünk ökológiai egészségének helyreállítása a jövő érdekében elengedhetetlen.
A beavatkozást a helyi szinteken célszerű elkezdeni. Itt lehetséges az emberek mozgósítása, meggyőzése és oktatása. A fenntartható fejlődés globális és hosszú távú elve
ugyanis gyakran a regionális és helyi programokban bontakozik ki az adott szint
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hatóságainak szervezése, szabályozása és irányítása mellett (ABAYNÉ HAMAR –
MARSELEK, 2015).

Energiaigény és megújuló energiák
A népesség növekedése az energiaigény növekedését is jelenti. Az energiatermelés
visszafogása mellett is, a növekedés elkerülhetetlen. A növekedés nem az OECD országokban lesz, hanem a fejlődő országokban.
Az IEA – WEO 2012-es adatai a széntermelés növekedési ütemének szerény lassulását, és a földgáz felhasználás növekedését mutatják (1. táblázat).
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1. táblázat: A világ energiaigényének növekedése Mt olaj-ekvivalens egységben
Forrás: IEA – WEO, 2012.

Az ipari forradalom óta folyamatos a légszennyezés. A megújuló energiaforrások
potenciálisan felhasználható mennyisége viszont az emberiség teljes energiaigényének hússzorosát is fedezné.

Az üvegházhatású gázok hatásai
A klímaváltozás lehetősége már az 1980-as években felvetődött. A tudósok felhívták
a figyelmet, hogy az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának növekedése miatt, a Föld éghajlata melegszik, gyakoribbá válnak az aszályok és árvizek.
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A nemzetgazdasági ágak üvegházhatású gáz kibocsátása a hat üvegházhatású gáz
(CO2 – széndioxid, CH4 – metán, N2O – dinitrogén-oxid, HFC – fluorozott szénhidrogén, PFC – perfluor-karbon, SF6 – kén-hexafluorid) kibocsátását mutatja,
CO2-egyenértékre átszámolva. Ezek a gázok eltérő mértékben járulnak hozzá a globális felmelegedéshez, függően a sugárzási tulajdonságától, molekuláris tömegétől és
légköri tartózkodási idejétől (2. táblázat).
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2. táblázat: Az üvegházhatású gázok légtérben való tartózkodási ideje és globális
felmelegítő képessége (GWP)
Forrás: IPCC, 2011.

Jelentős szennyező a Föld rendszereire a közlekedés. Az elektromos autók terjedése
javíthat a helyzeten. A változás trendjét a 2. ábra mutatja.
Nemzetgazdasági ágak üvegházhatású gáz kibocsátása Magyarországon
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2. ábra. Nemzetgazdasági ágak üvegházhatású gáz kibocsátása Magyarországon
(teljes kibocsátás)
Forrás: KSH (A Fenntartható Fejlődés Indikátorai), 2015.
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A zöld célok megvalósítási lehetősége
Az OECD jelentős szerepet játszik a zöld stratégiában. Ennek érdekében 2011-ben
publikálta a Zöld Növekedés Felé című kiadványát. Az ebben leírtak a fejlődő országok kormányainak szólnak, mely szerint a gazdaságra és környezetre való együttes
odafigyeléssel új lehetőségek nyílnak a fenntartható jövő felé (OECD honlap, 2011).
A két fő terület az energia és a víz. A stratégia a zöldgazdaság megvalósításához
összetett, de kiemelt szerepet és odafigyelést kapnak a környezetvédelmi intézkedések, a pénzügyi befektetések és ráfordítások, a zöld adók bevezetése, a munkahelyek
megteremtésének szerepe, az oktatás fontossága, valamint az innováció és a kutatás-fejlesztés.
A változások csak egy fenntartható gazdaság esetén lehetnek tartósak. A fenntartható gazdaság képes új erőforrásokat mozgósítani a cél érdekében. Az állam a társadalom tényleges szükségleteinek kielégítését kell, hogy biztosítsa (FÁBIÁN et al.,
2006).

A zöldgazdaság foglalkoztatási szerepe
A növekvő energiaellátás igény mellett párhuzamosan jelen van a foglalkoztatás, mint
megoldásra váró feladat mely a világ több országában is markáns problémaként van
jelen. (Magda, 2011, b)
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja a zöldgazdaság fejlesztését támogatja
(Pomázi, 2013a). A Világbank jelentése a növekedés szükséges zöldítéséről ír. Az eddig alkalmazott növekedési paradigmák fenntarthatatlanok. Arra kell törekednünk,
hogy kevesebb energia felhasználásával érjük el a gazdasági növekedés és a környezetvédelem szinergikus viszonyának megteremtését (Pomázi – Szabó, 2013). Az Új
Széchenyi Terv (2011) egyértelmű kapcsolatot ír le a környezetipar (zöldgazdaság
fejlesztés), a foglalkoztatás, valamint a KKV-k fejlődése között.
Baranyi (2018) ismerteti, hogy az EU foglalkoztatási átlagára jellemző 4,2 fővel
szemben a magyarországi KKV-k átlagosan 3,1 főt foglalkoztatnak. A zöld gazdaság
a KKV-k terén jelentős foglalkoztatási tartalékokkal rendelkezik, részben a hulladékgazdálkodás terén.
Pomázi (2013b) a zöldgazdaság foglalkoztatási szerepét hangsúlyozza. A hatékonyabb hulladékgazdálkodás 2020-ra több mint 400 ezer embernek adhat munkát
(EC, 2012).
A jövő nagy lehetősége a környezetipar és a hulladékhasznosítás. Ezek a lehetőségek ma még egyáltalán nincsenek kihasználva (Szabóné Pap et al., 2012).
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A jövőben – amennyire lehetséges – a kevésbé képzett vagy képzetlen munkaerő
foglalkoztatásában is eredményeket kell elérnünk. A környezetipar és a hulladékhasznosítás erre alkalmas (Magda R., 2011, a).

A zöldipar a hazai foglalkoztatást is javíthatja.
Gergely – Némethy (2012) szerint a vidéki foglalkoztatás nagy lehetősége a megújuló
energia. Az ilyen jellegű foglalkoztatásra hosszú távon számítani lehet. A legnagyobb
foglalkoztatási lehetőséget a melléktermék és a szerves hulladék energetikai hasznosítása jelenti, több mint 23 000 fővel. Ezt követi a bioalkohol és az égetéses hasznosítású fa 18 750 fővel, majd a geotermális energia következik, több mint 18 000 fővel.
A „zöld munkahelyek” javíthatnak a vidéki foglalkoztatás helyzetén. Zöld munkahelynek nevezzük: az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerint az olyan számos
gazdasági ágazatban (nevesítve az energiaellátásban, az újrahasznosításban, a mezőgazdaságban, az építési ágazatban, valamint a szállításban) jelenlévő munkahelyeket,
amelyek segítik az energia, a nyersanyagok és vizek felhasználását, az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentését, a hulladék és a szennyezés okozta károk
megelőzését, védik és helyreállítják az ökoszisztémákat és a biológiai sokféleséget
(SZŰCS et al, 2016).

Következtetések és javaslatok
A jövő nagy kihívása a fenntarthatóság megteremtése. Ezzel el tudjuk kerülni a klímaváltozás pusztító hatásait. Az így kialakítandó modellben az energiatakarékosság,
az energiahatékonyság és a fenntarthatóság egyensúlyát kell megtalálni. A világ energiaigénye növekszik, ezért elkerülhetetlen a megújuló energiaforrások szerepének növelése.
Ez a program a zöldgazdaság megvalósításával érheti el célját, tehát új zöld iparágak fejlesztése, valamint a foglalkoztatás és a versenyképesség céljai megvalósítandók.
A fenntarthatóság stratégiájának megvalósítása igényli a változások mérését, melyhez indikátorokat használunk. Az indikátorokat az EUROSTAT folyamatosan fejleszti és finomítja.
Korsós-Schlesser – Marselek (2016) részletesen elemzi a fontosabb fenntarthatósági indikátorok változásait a korábbi évekhez képest. Hazánkban a változások komoly
javulást igazolnak a problémák viszont világszinten inkább súlyosbodtak.
A zöldgazdasághoz szükségesek a megújuló energiák. Ezen a téren a biomassza
felhasználás vezet, de növekszik a nap- és szélenergia szerepe is. A biogáz termelés a
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környezetkímélő energiatermelés lehetősége. A hulladékfeldolgozás során is lehetséges energiatermelés, amit nem használunk ki.
2020-ra a bioüzemanyag felhasználást 10%-ra kell növelni. Magyarország ezt hazai gyártásból meg tudja oldani.
A bioüzemanyag előállítás – a három éve hatályos direktíva szerint – legalább 35%kal kisebb környezetterhelést kell, elérjen, mint a hagyományos üzemanyag. Ezt az
arányt 2017-től 50%-ra növelték, melynek megvalósítása nehézségekbe ütközött.
A zöldgazdaság számos munkahelyet teremthet.
A zöldgazdaság fejlődése és a fenntarthatóság érdekében a következő feladatok
elvégzése fontos:
-

a lokális energiatermelés növelése,
alkatrészgyártás a megújuló rendszerekhez,
a közlekedés szennyező szerepének csökkentése, vasút preferálása,
a természeti értékek megőrzése, biodiverzitás megtartása,
termőföld és vízbázisok védelme,
a „szennyező fizet” elv fokozott érvényesítése.

Ez alapján fejlődhet a zöldgazdaság és kialakulhat egy élhetőbb világ.
Magyarország egyik legfőbb célkitűzése a foglalkoztatás növelése. A zöldgazdaság
számos területen növelheti a foglalkoztatást. A megújuló energiatermeléshez szükséges berendezések, alkatrészek gyártása is komoly foglalkoztatási lehetőség.
A gazdaság „zöldítését” elősegítheti az adórendszer. A zöld adók kivetésekor az
adóteher a társadalmi-gazdasági jókról (pl. foglalkoztatás) a negatív hatást kiváltókra
(pl. környezetszennyezés) tevődik át, s így sokan a CO2 adó bevezetését tartják a legjobb stratégiának a klímaváltozás ellen.
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