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Bevezetés

• Fenntartható fejlődés

(1987., az ENSZ Brundtland jelentésében)

• Gazdasági növekedés

• A kettő ellentétben áll egymással, vagy 

összeegyeztethető?

• Összeegyeztethetőség          pozitív 

jövőkép



Megoldások és megoldási 

javaslatok

• Indikátorok

• Az IMF és a Környezeti Kuznets- görbe 

kapcsolata

• Okos növekedés: - Európában (Magyarországon)

- Az Amerikai Egyesült       

Államokban

- Svédországban



Alternatív növekedési indexek

• Egy főre eső jövedelmek helyett olyan 
mutatók, melyek környezeti és társadalmi 
értékeket is figyelembe vesznek.

• Gazdasági és Környezeti Elszámolások 
Integrált Rendszere (SEEA) 

• Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe 
(ISEW) 

• Valódi Fejlődés Mutatója (GPI) 

• Emberi Fejlődés Indexe (HDI) 



A környezeti ártalom és a GDP 

kapcsolata

A pozitív oldal:

• Simon Kuznets   Környezeti Kuznets-

görbe (Az IMF támogatásával)

• Elméleti alapokon fekszik csak

• Kimondja: A gazdaság felemelkedésével kezdetben 

növekszik a szennyezőanyag kibocsátás, azonban egy 

fordulópontot elérve a gazdaság növekedésével 

automatikusan megszűnnek a kibocsátással járó 

problémák. 



A környezeti ártalom és a GDP 

kapcsolata

A SO2 kibocsájtás 
környezeti Kuznetz-görbéje

• Fordított U alak: 

1. Arányosság

2. Szerkezeti átalakítás

3. Technika

• Nem valósul meg



A környezeti ártalom és a GDP 

kapcsolata

• A negatív oldal: kritikák

1. Fejlett országok áthárítják a fejlődő országokra 

a terhelést

2. Több lépéses rendszerben leírható

kritika ( árliberalizáció, kormányzati költségvetések

és szociális támogatások csökkentése,privatizáció)

3. Katonai erők által kialakított látszólagos 

stabilitás



Fenntartható fejlődés az Európai 

Unióban

• 1987. Gro Harlem Brundtland: „Közös 

jövőnk” (jelentés) 

• 1997. Amszterdam

• 2001. Göteborg: Ismét definiálták a 

fenntartható fejlődés fogalmát.
(A jelen generáció szükségleteinek kielégítése anélkül, 

hogy kompromisszumot kötne a jövőjük számára)



Okos növekedés: EU

• Globális szemlélet/ cél: egységesítés

• Jobban összpontosít a 3 alappillére: 

Gazdasági-, társadalmi-, környezeti

• 2005. Gleneagles: „okos növekedés” 

• A jövő: Európa 2020. (2010. március 3. 

egy új tíz éves terv előkészítése)



Magyarország

• Épít EU célkitűzéseire, szem előtt tartja 

nemzeti sajátságokat

• 2007: Fenntartható Fejlődési Stratégia

• 2011: Nemzeti Reform Program

Európa 2020. célkitűzései



Okos növekedés: USA

• Lokális, szerveződések települések 

szintjén

2006.: 20 szervezet

2002-2010: 695 pályázat



Okos növekedés: USA

• Stapleton- Denver: 

Cél: elvándorlás 

meggátlása.

• North- Kentucky: Sűrűn 

lakott területen esővíz 

elvezetésének alternatív 

módjai. Szennyvíz 

kezelés megkönnyítése.



Svédország:

• Globális és lokális

• európai példákból jól ismert elveket veszik 
alapul 

• Sokat fektetnek K+F-be

• új és hatékonyabb technológiák 
kialakítása

• társadalmi összefogás 

• Az okos növekedés megvalósítói, 
követendő példa!



Köszönöm a  figyelmet!


