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Született 1944-ben Vii·
mányban. Közgazdász,
az MTA Világgazdasági
Kutató Intézetének tudo
mányos főmunkatársa. A
kelet- és közép-európai
országok gazdaságának
kutatója, kömyezet- és
gazdaságpolitikával fog
lalkozik.

Az ökoszisztémák
határai

Az új közgazdaságtan
körvonalai
Herman Daly, az új közgazdaságtan, a környezetgazdaságtan
egyik, talán legnagyobb hatású alapító atyja használta az alábbi
hasonlatot: az ipari forradalom idején kialakult neoklasszikus - és
lényegében ma is meghatározó érvényű - közgazdaságtannak kb.
akkora az esélye a mai globális gondok (környezetpusztulás,
Észak-Dél konfliktusa, munkanélkülíség stb.) megoldásában, mint
a 18. századi newtoni mechanikának az atom rejtélyeinek kifürké
szésében.

Továbbra is az analógiánál maradva: a newtoni fizika arra a fel
tevésre épült, hogy a fény sebessége végtelenül nagy, s az atomi
részecskék felfoghatatlanul parányiak. Amikor azonban a tudo
mány elkezdte e határterületeket feszegetni, a klasszikus fizika
alaptörvényei érvényüket vesztették (gondoljunk csak a Heisen
berg-féle határozatlansági relációra). Új tudományág született, az
atomfizika, a kvantummechanika, mely már e korábbi határterüle
tek törvényeit tárta fel.

így vagyunk manapság a hagyományos közgazdaságtannal is.
1993 végén maga az Európai Únió (azóta már leköszönt) elnöke,
Jacques Delors jelentette ki, hogy az ipari forradalom közgazda
ságtana -mára érvényét vesztette, és nemcsak hogy nem képes
hozzájárulni a mai világ gondjainak megoldásához - hanem ép
pen ellenkezőleg: elmélyíti azokat. Ennek megfelelően az Európai
Unió Fehér Könyve a térség előtt álló súlyos problémákat (nagy
arányú munkanélküliség, a nemzetközi versenyképesség csökke
nése, fokozódó környezeti ártalmak) hosszú távon már csak a
környezetgazdaságtan szellemében tartja megoldhatónak, s Iv. fe
jezete annak eszközeit használva vázolja fel a teendőket.

Az Adam Smith és David Ricardo nyomán kialakult és azóta
több lényeges átalakulásan is átment elmélet (például a laissez
faire) azon feltételezésekre épült, hogy a bioszféra egyensúlya meg
rendíthetetlen, az ökoszisztémák emberi civilizációt eltartó képes
sége végtelenill nagy, a természeti erőforrások kimeríthetetlenek,
s a szabad javak (levegő, víz, erdők-mezők, tengerek) korlátlanul
állnak rendelkezésre. A konvencionális közgazdaságtan képes volt
az általa szűkösnek tartott javakkal (emberi munkaerő, tőke, ter
mőföld) optimálisan gazdálkodni, de látóköre nem ért el a szabad
javakig, az ökoszisztémákig, a bioszféráig, s azokkal nemcsak hogy
nem gazdálkodott racionálisan, hanem korlátaikat sem vette fi-
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FenntarthatatJan
világgazdaság

A fejlődés korlátai

gyelembe, sőt egyenesen mérték nélküli kihasználásukra és el
szennyezésükre ösztönzött.

Az elmúlt évtizedekben érte el a hagyományos közgazdaságtan
azt a határterületet, amit a newtoni fizika a maga vonatkozásában
a századelőn: kiinduló feltételezései alapvetőert megrendültek, tör
vényei már nem érvényesek.

A világtermelés volumene a század elejétől máig ötvenszeresére
bővült, ezen belül az energiatermelés és -felhasználás harmíncszo
rosára. Az ipari forradalom óta a világgazdaság exponenciálisan
növekszik. A bioszféra viszont, amelyen belül az emberi civilizáció
és gazdaság elhelyezkedik, fizikailag nem növekvő,adott nagyságú
rendszer .(amely viszont mínöségí változásra, differenciálódásra
korlátlanul képes). Könnyű belátni, hogy ez a helyzet tarthatatlan;
ha egy változatlan nagyságú rendszer egyik alrendszere egyre na
gyobb lesz, szétfeszíti annak kereteit. (Mindez akkor is igaz, ha
a legfejlettebb országok növekedése az utóbbi időben lelassult, és
inkább a logaritmikus görbével írható le; ugyanis: 1. a világ or
szágainak többsége még - feltehetőleg - ezután fog a gyors
növekedés szakaszába lépni, 2. az emberi civilizáció jelenlegi mé
retei mellett már a helyzet akkor is tarthatatlan, ha a világgazdaság
volumene nem nőne tovább, mert a kibocsátott szennyező anyagok
akkumulálódnak.

A princetoni egyetemen Vitousek professzor és kutat6csoportja
kiszámolta, hogy az emberi civilizáció az asszimiláció eredménye
ként keletkező ún. nettó primer termékeknek (NPP) ma már kb.
a 20%-át teszi tönkre, illetőleg éli fel. Szárazföldi feltételekre vo
natkoztatva ez a szám 40%. Ez megdönti az ENSZ keretében mű

ködő Brundtland Bizottságnak azt az 1986-ból származó feltéte
lezését, miszerint a bioszféra súlyos károsodása ellenére is még
mindig van lehetőség arra, hogy a világtermelés 5-7-szeresére bő

vüljön, s ha ez elsősorban a szegény országokban, a harmadik
világban megy végbe, akkor világméretekben megszűnhet az el
maradottság.

Ha már az NPP 4O%-os kihasználásánál tartunk, a világtermelés
már a háromszorosára sem bővülhet, de megkétszereződésének

lehetősége is igen kétséges, hiszen mai mértéke mellett is irrever
zíbilis és globális kömyezetkárosodás megy végbe. Ilyenek: a fel
melegedés, mely valószínűleg klímakatasztrófába fog torkollni; a
savasodás; az erdőterületek vészes csökkenése; a termőtalaj hatal
mas méretú pusztulása (többnyire az erdőirtás következtében fel
lépő erózió miatt); a sivatagosodás; a trópusi esőerdők irtása miatt
a trópusok klímájának bizonyára hamarosan bekövetkező válto
zása; az ózonréteg elvékonyodása, a troposzferikus (azaz földkö
zeli) ózon felszaporodása; a tengerek és az édesvízkészletek el
szennyezése; stb.

Mind közül talán a legelszomorítóbb a fajok tömeges pusztulása,
a biodiverzitás vészes beszűkülése. (Mérvadó becslések szerint az
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Avilággazdaság
ökológiai feltételei

A kömyezetvédelem
elhanyagolása

évente kipusztuló, örökre eltűnő fajok száma néhány ezer, esetleg
néhány tízezer között van.) Ha azt vesszük, hogy a Föld lakossága
ma már közel 6 milliárd, és az elkövetkező fél évszázad alatt
minden bizonnyal meg fog kétszereződni, a növény- és állatvilág
nagy részére az elkerülhetetlen pusztulás vár, ha a jelenlegi trendek
és felfogás megmaradnak: a szaporodó emberiség egyszerűen el
veszi más élőlények életterét.

A környezettudományok az utóbbi években konkretizálták,
hogy mekkora is ezen globális és visszafordíthatatlan változásokat
előidéző okoknak a mértéke. A kritikus terhelési küszöbök azt fejezik
ki, hogy az egyes szennyezö anyagok mely határon túl váltanak
ki globális és irreverzíbilis változásokat. Sajnos, a legtöbb
szennyezö anyagnál már jóval túl vagyunk a határon. így például
az összes széndioxid-kibocsátást világméretekben és azonnal leg
alább 6Oo/o-kal csökkenteni kellene (a fejlett ipari országokban 80%
kal), hogy megálljon a klímaváltozás folyamata. A savasodást el
őidéző kéndioxid és nitrogénoxidok kibocsátása már 60-90, illetőleg
75%-kal lépi túl a kritikus terhelési küszöböt Európa nagy részén.
Az illékony szerves vegyületek kibocsátása Európában szintén
75%-kal magasabb a kritikus terhelési küszöbnél. A freongázok
kibocsátását - mint jól tudjuk - azonnal és teljes egészében meg
kellene szüntetni, hogy az ózonpajzs ne károsodjon tovább.

Minderre tekintettel egy ökológiailag fenntartható világgazda
ságnak jóval kisebb méretűnek kellene lennie. A szennyezési szin
tek lényeges csökkentése nem képzelhető el a világgazdaság mai
működésének, szerkezetének megtartása mellett. Különösen nagy
a minden ésszerű mértéket túllépő kooperáció, specializáció és az
abból következő, hallatlanul magas szállitásigény környezetpusz
tító hatása.

Egy fenntartható világgazdaság minden bizonnyal a régiók és
a városállamok világgazdasága lesz, ahol az anyagi termelés a
jelenlegi integrációs tendenciákkal szemben dezintegrálódik,az
önellátás, kisebb közösségek és térségek önfenntartó képessége
megnő. A világgazdaság és az emberi civilizáció integrációja fel
ületi kezelés.

A harmadik világ országai - érthető okokból - környezetvé
delemmel nem foglalkoznak. Ahol százezrek éheznek és halnak
éhen, törzsek és népek vándorolnak a szárazság és éhínség elől,

járványok és törzsi háborúk pusztítanak, ott a környezettel nem
törődnek.

Nem sokban különböznek ettől a korábbi szocialista országok
sem. A konzumerizmus és a haszonelvűség oly mértékben hódít
teret, hogy a környezetvédelem ugyan lépten-nyomon hangoztatott
elv, de a döntéshozók és az állampolgárok nagy többségének "pre
ferencialistáján" ugyancsak háttérbe szorul. (Gondoljunk Budapest
re: a belváros lassan lakhatatlanná válik a mindent elborító és
elfoglaló autöcsodáktól: a még meglévő zöld területeket, beépítet-
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len foghíjakat az önkormányzatok gyorsított ütemben értékesítik,
hogy ezáltal jussanak pénzhez. A főváros terjeszkedését, beépített
ségét korlátozó korábbi adminisztratív rendelkezéseket felszámol
ták, s így annak bővülése, lakosainak növekvő száma egyre na
gyobb forgalmat indukál. A légszennyezés magas szintje, a bizo
nyíthatóan ennek tulajdonítható betegségek, mint az asztma, tü
dőrák, diszlexia stb. gyors terjedése sem készteti az illetékeseket
hathatós intézkedések meghozatalára.)

A legnagyobb baj azonban az, hogy a világ legfejlettebb orszá
gainak könyezetvédelme és környezetpolitikája sem kezeli e gon
dokat megfelelő súllyal. Ez már csak azért is elvárható volna,
mert a globális környezeti ártalmakat elsősorban ők, és nem a
harmadik világbeli szegény országok vagy az átalakulóban lévő

volt szocialista országok okozzák. A világ népességének a legfej
lettebb országokban élő 24%-a fogyasztja el az energia, az erőfor

rások és a megtermelt javak SD-SO%-át, s így a szennyező anyagok
is ilyen arányban ott keletkeznek.

Felületi kezelés A fejlett országok környezetpolitikája azonban csak a felszínen
mozog, a meglévő termelési és fogyasztási struktúrák érintetlenül
hagyása mellett kíván eredményeket elérni. így például nem arra
törekszik, hogy a hallatlanul magas energia-felhasználás abszolút
mennyiségét csökkentse (ez például Nyugat-Európa legtöbb or
szágában fejenként és évente 4000 és 7000 kg között van széne
gyenértékben, az Egyesült Államokban pediglO OOO kg, szemben
a magyarországi 300ü-rel), hanem az energia-hatékonyságot kí
vánja fokozni. Azaz: hogy a felhasznált energiából minél több
nemzeti terméket állítson elő.

A helyzet javulását elsősorbana műszaki fejlődéstől várják. Cso
dákra azonban a technika sem képes: a motorizáció abnormális
szintjének fenntartása mellett az energia-fogyasztás nem csökkent
hető számottevő mértékben. Az igen pazarló fogyasztási szokások
és életmód gyökeres megváltoztatására, más értékek érvényesíté
sére, ember és természet más viszonyának kialakítására volna szük
ség ahhoz, hogy az erőforrás-felhasználás a fejlett ipari országok
ban számottevően csökkenjen. A jelenlegi fogyasztási szokások és
struktúrák mellett azonban a fejlett országok továbbra is a fenn
tarthatatlanság felé haladnak és arra sodorják a világot is.

Nem hoz lényeges javulást a reciklálás sem, sőt, inkább tekint
hető divatos és kis hatásfokú eszköznek, mintsem sokak által ki
kiáltott csodaszernek. A tapasztalat azt mutatia, hogy a reciklálás
bejelentése egy adott termék esetében inkább megnyugtatla, elal
tatja a környezettudatos fogyasztók aggodalmait, s így már ők is
vásárolnak belőle, az értékesítés fellendül. Magára a reciklálásra
azonban gyakorta sor sem kerül (lásd a hazai pillepalackok esetét),
vagy pedig nagy energiaráfordítással és további környezetszeny
nyezéssel történik meg.
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A
környezetgazdas6gtan

alaptételel

Élettér és környezet

Forrás:
Sustainable Netherlands.

Friends of the Earth,
1993, 21.

Az új közgazdaságtan alaptétele, hogy meg kell határozni a termé
szeti erőforrásokfelhasználásának és a szennyező anyagok kibocsá
tásának azon globális kvótáit, amelyeken a gazdasági tevékenység
nek belül kell maradni ahhoz, hogy a bioszféra és az ökoszisztémák
egyensúlya megmaradjon, illetőleg ne romoljon tovább.

Herman Daly e követelmény lényegét igen szemléletesen érzé
kelteti. Ha a Föld egy hajó, mely a végtelen világtengereken úszik,
s sorsa a konvencionális közgazdaságtanra van bízva, az bármikor
pontosan meg tudja mondani, hogy melyik része mennyivel ter
helhető, hogy fel ne boruljon. (Ez az ármechanizmus által érvé
nyesített optimalizálás 'funkciója.) De képtelen e régi közgazda
ságtan megmondani, hogy meddig terhelhetőa hajó. Igy miközben
kínosan ügyel arra, hogy fel ne boruljon, az szép lassan elsüllyed.
A kvóták· a merűlési vonal, a terhelhetőség funkcióját látják el.

Az új közgazdaságtan legújabb törekvéseinek középpontjában
áll e kvóták meghatározása, s lebontásuk kontinensekre, térségekre
és országokra. A Friends of the Earth nevű holland környezetvédelmi
szervezet szakértői - a világon elsőként - már erre alapozva
készítették el hosszú távúgazdaságfejlesztési koncepciójukat. A
szakirodalomban environmental space-nek nevezett kvóták Hollan
dia esetében a következők (néhány fontosabb termék egy főre jutó
fogyasztása, illetőleg a szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében):

Jelenlegi fogYllzI'"
A szüleléges

Idbocl'''s
Environmenti' ~ce csökkentés mértéke

"10.01"
energia
(évente kibocsátott 002 11 4,3 60
t<rlnát.n)

ivóvfz
130 aD 38

I (avfzhálÓlatból Jner/nap)

alumnium (kg évente) 10-12 2 80
mez6gazdaság (ha) 0,45 0,25 45
la (évente m~ 1,1 0,4 65

A környzetre a legnagyobb veszélyt mindenképpen a túlnépe
sedés jelenti majd. Ezért e kvötáknak a népesség nagyságára, a
szaporodás mértékére is ki kell terjedniük.

Remélhetőleg a nem távoli jövőben nemzetközi egyezmények
fogják meghatározni, hogy az egyes országok, térségek mekkora
erőforrás-felhasználásra,illetőleg szennyezőanyag-kibocsátásrajo
gosultak. Könnyen elképzelhető,hogy a szennyezési, illetőleg erő

forrés-felhasználási kvóták - az amerikai szennyezési jogok pia
cának mintájára - országok közötti csere, adásvétel tárgyát fogják
képezni.

Észak-Dél vonatkozásában pedig minden bizonnyal kialakul
majd az eróforrásért népességet csere: Északnak a túlzott erőforrás

felhasználásról, illetőleg szennyezőanyag-kibocsátásáról, Délnek
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pedig a gyors népességszaporodásról kell majd lemondania. Ez a
globális alku mai fejjel még elképzelhetetlennek tűnik, de aligha
van más megoldás a világ, az emberi civilizáció megmentésére.

Az új közgazdaságtannak más az erőforrás-értékelése. A régi mun
kaerő-megtakarítóstratégiát folytat, a szabad javak felhasználásá
val, illetőleg szennyezésével szemben viszont indifferens. Azaz:
azzal az erőforrással takarékoskodik, melyből a legtöbb van (gon
doljunk csak a mi 1,2 millió vagy az Európai Unió 18 millió
munkanélkiilijére), a természeti javakat viszont, melyekböl egyre
kevesebb van (tiszta víz, tiszta levegő, erdők, mezők, élővilág),

pusztítja és elszennyezi.
Zöld adórendszer Az erőforrás-értékelés megváltoztatása a zöld adórendszer révén

valósítható meg. Ez csökkenti az élömunkára (azaz a bérre) rakódó
terheket és járulékokat, s ugyanakkor megdrágítja a természeti
erőforrásokat, az energiát. A zöld adórendszer lényeges sajátossága
a költségvetés-semlegesség. Azaz: nem a meglévő adók mellett, a
meglévő adóterhet növelve kíván új adókat kivetni, hanem a ha
gyományos adóstruktúrát átalakítva az adóterhet a bérekről áthe
lyezi a természeti erőforrásokra és az energiára.

A negatív externáliákkal (azaz a természetes és az épített kör
nyezetben, az emberi egészségben okozott károkkal) a hagyomá
nyos közgazdaságtan érdemben nem foglalkozik, az kívül esik
hatókörén. Ezeknek a hagyományos üzleti tranzakciókban meg
nem jelenő károknak a: "beforgatása", a megjelenítése az árakban
szintén fontos követelmény, s környezeti adókkal, illetőleg illeték
ekkel érhető el..

Atermészet "ára" Az új tudomány két nagy alapító atyja, a már említett Herman
Daly és David Pearce részben ellentétes nézeteket vallanak. Míg
Daly a kvótákat alapvető fontosságúnak tartja, Pearce a konven
cionális közgazdaságtan meglévő eszközeinek fokozott alkalma
zását is elegendőnek véli. Azzal érvel, hogy a természeti tényezők
"beárazhatók", s így már megoldódik az értékelésük hiányából
fakadó helyzet, azaz megszűnik pazarlásuk és szennyezésük. Má
sok a "property rights", a tulajdonviszonyok iskolájának követői a
szabad javak tulajdonba adásától várják ugyanezt. Ez utóbbiak
körében Ronaid Coase - nem túl meggyőzöen - azzal érvel,

.hogy a tulajdonosok egymás közti alkui és tranzakciói során a
környezet is mindig megfelelő védelmet kap.

Pearce nézetei több szempontból is kritizálhatók. Először is, ha
valami örökre, visszavonhatatlanul eltűnhet. és semmi mással nem
helyettesíthető, annak az esetében árról beszélni értelmetlenség.
Különösen ez a helyzet az élőlényekkel - és magával az emberrel
is. Nem, de legalábbis nem kielégítöen árazhatók az esztétikai és
a kényelmi szempontok vagy a kulturális örökség részei sem.

A "beárazás" végső soron míndig a korlátolt, saját jövőjét disz
kontáló, a jövő generációk iránt felelőtlen, más élőlényekkelszem
ben önző és kíméletlen ember, azaz az emberiség preferenciáit,
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Apiacgazdaság csődje

Szerzőnk hamarosan
megjelenő könyve

Gazdaságfejlesztés és
ökológia. Egy ezredvégi
stratégia. (Tanú Kft v.

Kiadó)

fizetési hajlandóságát tükrözi. Ha egy kormány nemzeti parkja
vagy egy kihalófélben lévő faj védelmében nem hajlandó anyagi
áldozatot hozni, az már önmagában is "beárazás": a szóban forgó
értéket ennyire becsüli.

Pearce-nek filozófiailag (vagy éppenséggel a gyakorlat síkján)
viszont igaza van: ki más jogosult a "beárazásra", ha nem az
emberek által választott törvényhozók és demokratikus intézmé
nyek? Ha e demokratikusan választott törvényhozók és intézmé
nyek napi politikai döntéseik során a környezeti szempontokat
háttérbe szorítják, ezáltal is a társadalom környezeti "értékelését"
fejezik ki. Jogosult-e bárki is más szempontokat érvényesíttetni
velük, más árakat megszabni és kvótákat bevezetni?

A helyes válasz bizonyára abban rejlik, hogy ha az emberek
informáltabbak lennének, a környezetet érintő döntéseik követ
kezményeit jobban ismernék, valószínűleg másképp "áraznák" a
környezet javait.

Radikális környezetvédők gyakorta vallják azt az elvet, hogy
a piacgazdaság nem képes e hallatlanul nagy feladatok elvégzésére
s az új követelmények érvényesítésére. Szerintük mindennek csak
akkor tudunk megfelelni, ha alapvetőert kultúránkat változtatjuk
meg, ha kilépünk a haszonelvűséget elfogadó, s az élővilág feletti .
uralkodásra buzdító keresztény-zsidó kultúrkörből, s a természettel
harmonizáló buddhizmusra térünk át.

A görög-latin hagyományokra és a kereszténységre épülő eu
rópai kultúrát azonban bizonyára csak nagyon kevesen lennének
hajlandók feláldozni közülünk. Erre nincs is szükség, mert az el
múlt két évszázadban az is bebizonyosodott, hogy a piacgazdaság
tanulékony, az új követelményekhez alkalmazkodni képes formá
ció. Meggyőződésem, hogy a jóléti közgazdaságtan keretei tovább
tágíthatók, s az új követelmények beépítésével kialakítható az öko
szociális piacgazdaság.

A kérdés valójában nem is technikai jellegű, hanem azon múlik,
hogy törvényhozók és állampolgárok, azaz mi, emberek, hajlandók
vagyunk-e elfogadni a szükséges változásokat. Hajlandók lennénk
e többet fizetni a természeti erőforrásokért. az anyagi javakért.
Ezen "áldozat" bőségesen megtérülne. Egészségesebb környezet,
több szabadidő, harmonikusabb viszony a természettel, embertár
sainkkal s önmagunkkal lenne a jutalmunk.
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