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Melyek a problémák?

Nincs elegendő erőforrás a 
gazdasági növekedés 
fenntartásához
Társadalmi igazságtalanság, 
növekvő konfliktusok
A környezet degradációja, 
az eltartó-képességen túli 
használat miatt
Erkölcsi hanyatlás



Gazdasági növekedés és társadalmi 
jóllét

Bruttó nemzeti termék és gazdasági jólét.
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Az ökológiai lábnyom

4 Ökológiai Intézet a Fenntartható
Fejlődésért Alapítvány, 2005



Élő bolygó jelentés 2004

AZ EMBERISÉG

ÖKOLÓGIAI

LÁBNYOMA

5 Az



Szociális igazságtalanság
 2006-ban 2.6 milliárd ember 

(40%- a világ népességének) 
élt napi kevesebb mint 2 
dollárból

 Ebből 1 milliárd kevesebb, 
mint 1 dollárból

 40% népességre jut a 
jövedelmek 5%-ka. 

 A leggazdagabb 20% a 75%-
ot, a leggazdagabb 10% az 
54%-ot birtokolja az összes 
jövedelemnek

 Elegy főre jutó
átlagjövedelem 10 000 dollár 



Társadalmi igazságosság? 
 A világon a 100 legnagyobb 

gazdaságból 58 ország, 42 
vállalat birodalom. 

 EU 13 4446 050 MD 
 USA 12 485 725
 Japán 4 571 314
 Németország 2 797 343
 Kína 2 224 811
 28. Wal-Mart stores 285220
 29. BP
 60. Magyarország 109483 

MD USD
 99. Kazahsztán 56 088
 100. Renoult Group 55 240



Társadalmi igazságosság?

 A Föld leggazdagabb 
három embere nagyobb 
vagyonnal rendelkezik, 
mint a világ 
legszegényebb 48 
államának bruttó
nemzeti terméke 
együttvéve

 A 225 leggazdagabb 
ember vagyona több 
mint ezer milliárd dollár, 
ami három milliárd 
ember éves 
jövedelmének felel meg



Válasz a problémákra:
A fenntartható fejlődés
Brundtland Jelentés: Lehetőség a 
jövő generációk számára a 
szükségletek kielégítésére
A környezet és fejlődés kérdései 
összefüggnek 
A rendszerben létező problémák 
nem oldhatók meg elkülönülő
intézményekkel, szakpolitikákkal

 Kétféle értelmezés:

1. Fenntartani az elért jólétet, 
gazdasági növekedést, 
intézményeket, környezetet, 
stb. 

2. A fenntarthatóság egy 
viszonyrendszer (kultúra), 
amely biztosítja az ember és 
környezete (társadalmi és 
természeti) közötti harmóniát



Hogyan valósítsuk meg a 
fenntartható fejlődést?  
Fenntartani a gazdasági növekedést
Még több tudás mindenkinek - a tudás társadalma
Ökohatékonyság
Felszámolni a szegénységet
A környezet védelme
Paradigma váltás



Az érvényes paradigma

A fejlődés célja a fenntartható gazdasági növekedés, hogy 
előteremtsük a társadalmi létminőség javulásának és a 
környezet védelmének forrásait.
Az ember és a természet eszköz, erőforrás
Tőkét kell teremteni, vagy bevonni a növekedés érdekében 

Probléma: nem lehet végtelenül növekedni, a növekedésnek 
ugyanúgy vannak szociális, mint környezeti határai







A techno-optimizmus, a tudás 
társadalma



A tudás társadalma

Még több tudás.
A válasz a technológiai fejlődés.
Mindent meg tudunk oldani tudományos és technikai alapon.

Problémák:
Társadalmi polarizáció
Tudás és bölcsesség 



Az ökohatékonyság



Ökohatékonyság
A verseny nagyobb ökohatékonyságra kényszerít
De a profitot újabb fejlesztésekbe fektetik
A nagyon sok hatékony együttesen túllépi a környezet 
eltartó- és tűrőképességét
Az új fejlesztések új munkahelyeket eredményeznek, 
amelyek új terheléseket hoznak létre a környezeten
A hatékonyság nem csodaszer



A szociális válasz



A szociális válasz

A szegénység felszámolása, 
mert
1. a szegénység környezeti 
problémákat okoz
2. A szegények nem jó
fogyasztók, gátolják a 
növekedést

 Válaszok:
1. A növekedés 

felgyorsítása, több forrás 
a szociális célokra 
(Verseny és polarizáció)

2. Tudás transzfer 
(alkalmazkodott kultúrák 
pusztulása)

3. Segélyek  



A környezetvédelem



A környezetvédelem a környezet 
védelme?
A különböző rendszerek egymás 
szabadenergiájából táplálkoznak, 
hogy fenntartsák rendezettségüket
Miközben elveszik a másik 
szabadenergiáját, azt rendezetlenné
teszik
Ha rendezni akarjuk 
környezetünket, akkor ahhoz újabb 
szabadenergiát kell befektetnünk.

 A helyi környezeti 
problémák „megoldása” –
szennyvíz, hulladék, 
levegőszennyezés – más 
rendszerek energiája árán 
valósul meg

 Átterhelések jönnek létre a 
globális környezeti 
rendszerben



Egy példa: az éghajlatváltozás 
„kezelése”
Az éghajlatváltozást az ÜHG 
kibocsátása okozza
Helyettesítsük a fosszilis 
energiahordozókat megújulókkal, pl. 
biomasszával
Az EU 2010-re 5.75%, 2020-ra 20%-
os biológiai eredetű üzemanyag 
használatot írt elő a teljes üzemanyag 
fogyasztásban eredetileg
Csakhogy egy 20%-os helyettesítés 
Európa egész termőterületét igénybe 
venné

A világon termelt összes cukor, 
keményítő és olajtartalmú, 
mezőgazdasági alapanyag az összes 
fosszilis üzemanyag alig több, mint 
10%-át helyettesíthetné!
Amennyiben az egész trópusi égöv 
természetes élőhelyeit átalakítjuk 
mezőgazdasági üzemanyag-termelés 
céljára, úgy a jelenlegi fogyasztás 
30%-ka lenne kiváltható
Miközben a természetes 
ökoszisztémák átalakítása során 
többszörös ÜHG mennyiség 
szabadulna fel a megtakarítottal 
szemben (ld. Indonézia)



Kiutak



Az új paradigma

A környezet eltartó-
képességének határain belül 
élni, hogy a jövő generációk 
is kielégíthessék 
szükségleteiket

A fejlődés célja a  
társadalmi jóllét
A gazdaság eszköz, nem cél. 
Közvetítő a társadalom és 
környezet között. 
A környezet korlát és 
lehetőség egyszerre.



Az új megközelítés

• A problémák 
rendszerben 
léteznek, nem 
oldhatók meg 
különálló intézmény-
rendszerekkel

• Amíg a problémák 
okai fennállnak, 
addig a problémák 
újratermelődnek

• A gazdasági 
válságnak, a 
társadalmi 
igazságtalanságnak, 
a környezeti 
problémáknak, az 
erkölcsi válságnak 
közös oka van



A környezet állapotát meghatározó ok-
okozati rendszer

állapot

terhelések

Fizikai struktúrák

Termelés-fogyasztás 

Intézmények rendszere

Társadalmi viszonyok rendszere

Értékek rendszere



A nem fenntartható társadalom 
gyökere 

A jóllétet meghatározó értékek

Egészség
szabadidő biztonság Szeretet

boldogság

Hozzáférés
az erőforrá-
sokhoz és 

intézményekhez

jogok

Anyagi 
jólét

Környezet
minőség



Az értékek egyensúlyának megteremtése, az 
erőforrások korlátosak



A pénz szerepe a társadalmi 
fejlődésben
A válságok közös oka a pénz intézményrendszere
A pénztulajdonos felényben van az árutulajdonossal 
szemben
A pénz kamatozó természetűvé válik
Kamatot mindenki fizet
A kamatterhekből kamatjövedelmek lesznek
Mindenki a növekedésben érdekelt
A növekedés miatt elkerülhetetlenek a környezeti problémák
Amit a társadalomban újra kellene éleszteni (kölcsönös 
nagylelkűség, szeretet, megértés), azt nem lehet pénzzel 
megtenni, mert azt a pénz tette tönkre


