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Mi képezi a nemzetek vagyonát? 
 
 
E kérdés megválaszolása hozzásegíthet ahhoz, hogy megérthessük, 
melyek a fenntartható fejlődés feltételei és lehetséges útjai szerte a 
világon. E tárgyban készült a Világbank megbízásából egy tanulmány1, 
amely arra a következtetésre jutott, hogy az általa vizsgált 120 ország 
többségében a nemzeti vagyon fő elemei – a tárgyiasult tőke, a termé-
szeti, valamint a humán és (a törvényesség érvényesülésének mértéke 
alapján mért) eszmei tőke – közül az utóbbi kettő képezi a legnagyobb 
részarányt. Milyen módszertani elvek és egyéb megfontolások, rész-
eredmények és következtetések állnak e fontos megállapítás mögött – 
az alábbiakban ebből a szemszögből adunk a (nem hivatalos világban-
ki véleményt tükröző) tanulmányról rövid ismertetést. 

 

 

A nemzeti vagyon összetétele és főbb jellemzői 

 

Az olajjövedelem kiugró részaránya miatt a jelentős fejlődő 
világbeli olajtermelők nem szerepelnek a megvizsgált 120 or-
szág között, amelyek nemzeti vagyonának összetételét az 1. 
táblázat mutatja be. A gazdaságelméletnek megfelelően a 
teljes nemzeti vagyon a jövőbeni fenntartható fogyasztás je-
lenértékének2 felel meg. A fenntartható fogyasztás számítá-
sánál 25 évvel – egy teljes nemzedék felcseperedése idősza-
kával – kalkuláltak, a felhasznált leszámítolási kamatlábat 

pedig a szociális szempontokat érvényesítő kormánypolitika szempontjából 
kedvező (nem magas) szinten állapították meg, egyúttal minden országra azo-
nos mértéket határoztak meg az összehasonlítás elősegítésére. A tárgyi va-
gyont múltbeli beruházási és más adatokból, az adott ország természeti va-
gyonának nagyságát pedig fizikai számbavétellel, majd az egyes vagyonele-
mek hozamának világpiaci árakon, a helyi költségviszonyok figyelembe vételé-
vel becsülték.  

                                                 
1 Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, © 2006 The International Bank 
for Reconstruction and Development/The World Bank. 
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf 
 
2 Egy jövőbeli pénzbevétel jelenértéke az az összeg, amelyet most kellene befektetnünk egy bizonyos 
kamatláb mellett ahhoz, hogy később azzal a bevétellel megegyező pénzünk legyen. 
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1. táblázat: A nemzeti vagyon nagysága és összetétele 2000-ben  
(1 főre jutó USA dollárban, illetve százalékban kifejezve) 

Termé-
szeti tőke 

Tárgyia-
sult tőke 

Eszmei 
vagyon 

Nemzeti 
vagyon 

összesen 

Termé-
szeti tőke 

Tárgyia-
sult tőke 

Eszmei 
vagyon 

Besorolás 
jövedelem 
szerint 

USA dollár % 
Kisjövedel-
mű orszá-
gok 

 
1 925 

 
1 174 

 
4434 

 
7 532 

 
26 

 
16 

 
59 

Közepes jö-
vedelmű 
országok 

 
 

3 496 

 
 

5 347 

 
 

18 773 

 
 

27 616 

 
 

13 

 
 

19 

 
 

68 
Magas jöve-
delmű 
OECD-
országok 

 
 
 

9 531 

 
 
 

76 193 

 
 
 

353 339 

 
 
 

439 063 

 
 
 

2 

 
 
 

17 

 
 
 

81 
Világ ösz-
szesen 

 
4 011 

 
16 850 

 
74 998 

 
95 860 

 
4 

 
18 

 
78 

Forrás: a szerzők 

Megjegyzés: Nominális USD-árfolyamon. 

 

A fenti táblázatban szereplő vagyonbecslés szerint a legnagyobb vagyonelem 
az eszmei tőke: a humán tőke és a formalizált, illetve formát nem öltő intéz-
ményi vagyonrész. Az egyes jövedelmi csoportoknál a tárgyiasult tőkeelemek 
részaránya közel egyforma, a legnagyobb a közepes jövedelmi csoportnál. A 
jövedelem emelkedésével a természeti tőke aránya csökken, az eszmeié vi-
szont nő, ami érthető, hiszen a gazdagabb országok jólétét elsősorban lakosaik 
szakértelme és intézményeik megléte és minősége alapozza meg. Ami az esz-
mei vagyon nagyságát illeti, azt a teljes nemzeti vagyonból a természeti és a 
tárgyiasult elemek levonásával határozták meg. A természeti tőke globális ösz-
szetételét a 2. táblázat szemlélteti. 

 

2. táblázat. A természeti tőke 2000-ben (egy főre jutó USA dollárban) 

Besorolás 
jövedelem 
szerint 

Föld 
alatti 

vagyon 

Külön-
féle 
erdő 

Nem fa-
anyagú élő 
erőforrás 

Védett 
terü-
letek 

Megmű-
velt föl-

dek 

Legelők Teljes 
termé-

szeti tő-
ke 

Kisjövedelmű 
országok 

 
325 

 
109 

 
48 

 
111 

 
1 143 

 
189 

 
1 925 

Közepes jö-
vedelmű or-
szágok 

 
 

108 

 
 

169 

 
 

120 

 
 

129 

 
 

1 583 

 
 

407 

 
 

3 496 
Magas jöve-
delmű OECD-
országok 

 
 
 

3 825 

 
 
 

747 

 
 
 

183 

 
 
 

1 215 

 
 
 

2 008 

 
 
 

1 552 

 
 
 

9 531 
Világ össze-
sen 

 
1 302 

 
252 

 
104 

 
322 

 
1 496 

 
536 

 
4 011 

Forrás: a szerzők 
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A természeti javak részben különleges, nem termelt erőforrások, de megfelelő 
kezelés mellett gazdasági hasznuk (hozamuk) is lehet, ami különösen a szegé-
nyebb országok számára képez fontos fejlesztési forrást. A nem megújuló ter-
mészetes ásványi erőforrások és a tiszta víz felhasználása tulajdonképpen e 
tőke felélését jelenti, ezért elfogyasztásuk abban az esetben fenntartható, ha 
az ennek révén keletkező hozamot más tőkeformák (helyettesítő alapanyagok, 
vízvédelmi vagy víztisztító művek) előállításába fektetik. Az élő természeti erő-
források egyediek, hiszen megfelelő gazdálkodás esetén megújulnak, és így a 
természet potenciálisan fenntartható erőforrásainak tekinthetők. Esetükben a 
velük folytatott fenntartható gazdálkodás az optimális út. Egy erdő mezőgaz-
dasági termelés céljából történő kivágása például csak addig a pontig tekinthe-
tő optimálisnak, ameddig a mezőgazdasági termelés hektáronkénti hozama 
megegyezik egy hektár erdő teljes értékével, vagy meghaladja azt (beleértve 
az erdő által nyújtott összes szolgáltatást, így többek között a szén-dioxid el-
nyelését is). A földterület, mint erőforrás fenntartható kezelése különösen a 
szegényebb országokban fontos, hiszen (a 2. táblázat adatai szerint) ott a ren-
delkezésre álló természeti erőforrások mintegy 70 százalékát képviselik. Amel-
lett, hogy a mindennapi élet alapjának számítanak, innen származik a felemel-
kedéshez szükséges pénzforrások döntő része is.  

Szemléltetésként a 3. és a 4. táblázatban bemutatjuk a vizsgált mintában sze-
replő tíz legmagasabb jövedelmű ország (és Magyarország), valamint a leg-
szegényebb tíz ország megfelelő adatait is.  

 

3. táblázat: A legnagyobb jövedelmű 10 ország és Magyarország adatai 

Ország (csökkenő 
1 főre jutó vagyon 

szerint) 

1 főre eső nem-
zeti vagyon  
(USA dollár) 

Természeti tő-
ke (%) 

Tárgyiasult tőke 
(%) 

Eszmei tőke  
(%) 

Svájc 648 241 1 15 84 
Dánia 575 138 2 14 84 
Svédország 513 424 2 11 87 
Egyesült Államok 512 612 3 16 82 
Németország 496 447 1 14 85 
Japán 493 241 0 30 69 
Ausztria 493 080 1 15 84 
Norvégia 473 708 12 25 63 
Franciaország 468 024 1 12 87 
Belgium-Luxemburg 451 714 1 13 86 

Magyarország 76 887 6 20 74 
Forrás: a szerzők 

 

A gazdag országok sorából csak Norvégia és Japán „lóg ki” – egyikük bőséges 
kőolaj és földgáz kincse, másikuk pedig gyakorlatilag kimerült nyersanyaglelő-
helyei és nagy összegű tárgyiasult tőkéje miatt. A hazánkban tekintélyes ará-
nyúnak minősíthető természeti tőkével való fenntartható gazdálkodás kulcsfon-
tosságú jövőnk szempontjából. 
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4. táblázat: A legkisebb jövedelmű 10 ország adatai 

Ország (csökkenő 
1 főre eső vagyon 

szerint) 

1 főre eső nem-
zeti vagyon  
(USA dollár) 

Természeti tő-
ke (%) 

Tárgyiasult tőke 
(%) 

Eszmei tőke  
(%) 

Madagaszkár 5 020 33 8 59 
Csád 4 458 42 6 52 
Mozambik 4 232 25 11 64 
Bissau-Guinea 3 974 47 14 39 
Nepál 3 802 32 16 52 
Niger 3 695 53 8 39 
Kongói Köztársaság 3 516 265 180 - 346 
Burundi 2 859 42 7 50 
Nigéria 2 748 147 24 - 71 
Etiópia 1 965 41 9 50 

Forrás: a szerzők 

 

A fenti táblázatban esetenként szereplő negatív eszmei tőke. közgazdaságilag 
azzal magyarázható, hogy ezekben az országokban a tőkeelemek fajlagos ho-
zadéka igen alacsony, ami determinálja a fenntartható jövőbeni fogyasztás ér-
tékét is (mint említettük, az eszmei tőke mutatóját a teljes nemzeti vagyon, 
valamint a természeti és a tárgyiasult tőke különbségeként képezik).  

A szegényebb országok fejlődése szempontjából az 1. táblázat legfontosabb 
üzenete az, hogy teljes nemzeti vagyonukban a természeti tőke aránya (26%) 
jóval meghaladja a tárgyiasult tőkéét, így természeti erőforrásaik hozzáértő 
kezelése különösen fontos jövőbeni felzárkózásuk szempontjából. Ehhez vi-
szont megfelelő reformokra lenne szükség az erőforrás-gazdálkodásban, foko-
zandó e gazdaságok felhalmozási képességét. Ami pedig a tehetősebb orszá-
gokat illeti, itt inkább a technológiai fejlődés, az intézmények megújulása, a 
felhalmozódó gyakorlati tapasztalat (learning by doing), a hatékony intézmé-
nyek és más hasonló tényezők serkenthetik a fejlődést. Az olajtermelőktől el-
tekintve, a fejlődő országok természeti tőkéjének közel 70 százalékát a meg-
művelt földek és a legelők képviselik. Az eszmei tőke csaknem mindegyik or-
szág esetében (és az egy főre eső jövedelemmel arányos mértékben) a legna-
gyobb eleme a nemzeti vagyonnak, aminek nem mond ellent, hogy kis haté-
konyságú hasznosításuk esetén az eszmei tőke látszólagos értéke akár negatív 
is lehet. Az adatok szerint nagyobb egy főre eső jövedelemhez nagyobb egy 
főre jutó természeti vagyon is tartozik, ami ellentmond annak a gyakran elő-
forduló feltételezésnek, hogy a környezet állapotának romlása és a természeti 
erőforrások kimerülése szükségszerűen a fejlődéssel jár.  
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A nemzeti vagyon változása és hasznosítása 

 

A felzárkózó országok fejlődésében kulcsfontosságú szerepe van a megtakarí-
tásnak3 – befektethető többletek képződése nélkül elképzelhetetlen a tovább-
lépés. Egy ország valós megtakarításai az úgynevezett tényleges felhalmozás 
korrigált értéke alapján ítélhetőek meg. E korrekció során figyelembe veszik a 
tárgyiasult vagyon amortizálódását, (az oktatási kiadások összegével mért) 
humán tőkét, az ásványi és energetikai készletek kimerülését, valamint az er-
dők fogyását, nemkülönben a helyi és globális környezetszennyezés okozta ká-
rokat is. A gazdaságelmélet4 szerint a nettó megtakarításnak meg kell egyez-
nie a jólét változásának jövőben várható mértékével, pontosabban a jövőbeni 
fogyasztás jelenértékével. Fejlődő országokkal kapcsolatosan végzett próba-
számítások szerint, amennyiben a tárgyiasult tőke növelésére fordított beruhá-
zásokkal együtt el tudják kerülni a természeti erőforrások kimerülését, úgy 
bízvást számíthatnak jóléti szintjük jövőbeni emelkedésére. Múltbeli adatok 
elemzése kapcsán megállapítható, hogy a kitermelő ágazatoktól nagymérték-
ben függő és negatív nettó megtakarítással jellemezhető országokban gyenge 
a gazdasági növekedés is. Figyelni szükséges arra is, hogy csökkenő népesség 
esetében (így a közép-európai országok többségénél is) az egy főre eső meg-
takarítás ezzel összefüggésben is nő, az általános jólét viszont csak akkor, ha e 
megtakarításokat elég hatékonyan (lépést tartva a technológiai fejlődéssel) 
használják fel. Az utóbbi tényező figyelembe vételével a népesség jelentős 
ütemű gyarapodása mellett is lehet számottevő népjólét-emelkedés, ahogy azt 
több dél-kelet-ázsiai ország példája is alátámasztja.  

Kulcsfontosságú ezért a megtakarítások képzésétől a beruházásra való áttérés 
módja is – ha ugyanis a beruházás nem jövedelmező, jóléti hatása megegyezik 
a fogyasztáséval, de ez a fogyasztás nem járul hozzá a jólét további növekedé-
séhez. Ami pedig a szóban forgó erőforrások tulajdonosaiként fellépni hivatott 
kormányokat illeti, adóztatniuk kell a természeti erőforrások hozamait – addig 
a mértékig, ameddig a magánbefektetők még hajlandók tőkét kockáztatni az 
adott természeti erőforrás kiaknázására. Ásványi készletek, erdők és halászati 
jogok esetében egyaránt, de az utóbbi kettőnél a fenntarthatóság követelmé-
nyével is számolni szükséges: ha ugyanis a szabályozás ezen erőforrások túl-
zott mértékű hasznosítására ösztönöz, ezzel – kimerülésük mellett – nem lesz 
fenntartható az ebből származó költségvetési bevétel sem. Ahol a természeti 
erőforrások jelentős turisztikai vonzerőt képviselnek, hozamuk realizálásához 
idegenforgalmi adók is alkalmazhatók.  

A bevételek befektetésétől a fentiekben megkövetelt jövedelmezőséggel kap-
csolatban azonban felmerül a kérdés, hogy az adott kormány mennyire képes 
produktív beruházási programok megvalósítására – rendelkezik-e ehhez meg-
felelő infrastruktúrával és munkaerővel, nincsenek-e túl nagy adósságai, mi-
lyen az adott beruházás várható társadalmi hozadéka egy másik, csaknem 
                                                 
3 Aminek természetesen pénzügyi válságok, társadalmi nyugtalanság, természeti csapások stb. vethetnek 
gátat. 
4 Hamilton és Hartwick, 2005. 
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ennyire ígéretes programhoz viszonyítva. Ennek kapcsán azzal is számolni kell, 
hogy bizonyos beruházások (például nemzeti parkok létesítése) a költségvetés 
számára közvetlenül nem annyira kifizetődőek, de számításba véve az ennek 
köszönhetően megnőtt idegenforgalmi bevételeket (és adókat) egy ilyen meg-
oldás is versenyképes lehet. Általában véve a természeti erőforrások hozamai-
nak befektetéséhez e bevételek stabilizálása mellett a kormányok számára ki-
adásuk középtávú kézbentartására alkalmas keretekkel és eszközökkel is ren-
delkezniük kell – tisztában kell lenniük pénzügyi mozgásterükkel. Itt nem is 
annyira a természeti javak felhasználásának csökkentésére, sokkal inkább a 
túlzott mértékű használatukat ösztönző elemek kiiktatására célszerű összpon-
tosítani a figyelmet.  

Regressziós elemzéssel a tanulmány megállapította, hogy globálisan az eszmei 
tőke nagyságát és változását mintegy 57 százalékban a törvényi szabályozás 
megléte és érvényesülése (rule of law), 36 százalékban pedig az iskolaévek 
számán keresztül minősíthető humán tőke határozza meg.   Miután az eszmei 
tőke számos eleme (például a munkaerő képzettsége, a társadalmi tőke, az in-
tézmények minősége) befektetési minőségében meglehetősen nehezen értel-
mezhető, ismerni szükséges a (maradványként képzett) eszmei tőke nagysá-
gát befolyásoló legfontosabb elemeket is. Erre vonatkozóan a tanulmány meg-
felelő rugalmassági és más vizsgálatokkal arra a következtetésre jutott, hogy 
az egy főre eső iskolaévek, a törvényesség érvényesülése és a vendégmun-
kások egy főre eső, külföldről érkező átutalásai az áttekintett országok között 
előforduló eltérések 89 százalékára magyarázatot tudnak adni, ami megbízható 
támasz lehet a politikai döntéshozók számára.   

A humántőke változásában a legfontosabb szerepet játszó tényezőkre vonat-
kozóan ad eligazítást az 5. táblázat, amelyből kitűnik, hogy a legfejlettebb 
OECD-országok egy főre eső kibocsátásának növekedésében a felhasznált erő-
források növekedése mellett a legnagyobb szerepet a munkatermelékenység 
játszotta. 

 

5. táblázat: Az egy főre eső erőforrás-felhasználás és kibocsátás növekedése  
(1960 és 1995 között, százalékban) 

 USA Kanada Egyesült 
Királyság 

Francia-
ország 

Német-
ország 

Olasz-
ország 

Japán 

Egy főre eső kibocsá-
tás növekedés 

2,11 2,24 1,89 2,68 2,66 3,19 4,81 

Egy főre eső rész-
vénytőke növekedés 

1,35 2,35 2,69 3,82 3,76 4,01 3,49 

Egy főre eső munka-
órák növekedése 

0,42 0,14 - 0,50 - 0,99 - 0,67 - 0,17 0,35 

A munka minőségi 
javulása 

0,60 0,55 0,44 0,85 0,43 0,31 0,99 

Munkatermelékenység 
emelkedése 

0,76 0,57 0,80 1,31 1,33 1,54 2,68 

Forrás: Jorgensen és Ylp, 2001. 
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Az intézmények minősége is fontos összetevője az eszmei tőkének, meghatá-
rozó elemeit egy másik tanulmány5 a következőkben jelöli meg: szavazati jog 
és elszámoltathatóság, politikai stabilitás és erőszakmentesség, hatékony kor-
mányzati működés, a szabályozás minősége, a törvényesség érvényesülése, a 
korrupció kézbentartása. Emellett fontos szerepe van a jövedelem-termelésben 
az üzleti élet nyitottságának és a magánberuházásoknak is.  

 

 

Környezettudatos szemlélet és gyakorlat 

 

A fenntartható fejlődés útjára lépő kormányok egyik legfontosabb feladata 
gazdaságpolitikáiknak a természeti erőforrásokkal folytatott gazdálkodás és a 
környezetvédelem célkitűzéseivel és gyakorlati követelményeivel való össze-
hangolása. Ezt szolgálja egyebek közt a környezetvédelmi szemléletű számvi-
teli politika is, amely 

• megfelelő mutatókkal és leíró jellegű statisztikai jelzőszámokkal rendel-
kezik a környezet és a gazdaság közötti kölcsönhatások, valamint a kör-
nyezeti célkitűzések megvalósulása nyomon követésére; valamint 

• számszerűsített adatbázissal a fenntarthatóbb fejlődési pályák kijelölésé-
vel és elérésük nyomon követésével kapcsolatos gazdasági elemzéshez 
és stratégiai tervezéshez.  

 

A környezetvédelmi szempontokat is számításba vevő számvitel az alábbi négy 
pillérre támaszkodik: 

• a természeti erőforrások számláira, amelyek főként ezen erőforrások ál-
lományát veszik számba, megfelelő információt szolgáltatva a nemzeti 
számlarendszerek módosítására és kiegészítésére; 

• nyilvántartások a szennyezőanyag- és nyersanyag-áramokra vonatkozó-
an, amelyek iparági szinten adnak tájékoztatást a termelés és a végső 
felhasználás által igényelt anyagok és energia mennyiségére, valamint a 
felhasználásukkal járó szennyezőanyagok és hulladékok keletkezésére 
vonatkozóan (a számlák kapcsolódnak a nemzeti input-output mérlegek-
hez is); 

• nyilvántartások a környezet és az erőforrások védelmét szolgáló ráfordí-
tásokról, a nemzeti mérlegekben szereplő iparágak, állami intézmények 
és a lakosság ez irányú kiadásait mutató bontásban; 

• aggregát makrogazdasági mutatók módosítása környezeti szempontok-
nak megfelelően (ilyen például a fenntarthatóság követelményei szerint 
módosított nettó hazai termék). 

 

                                                 
5 Kauffmann, Kraay és Mastruzzi, 2005. 
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A környezeti szemléletű eszközszámlák a nemzeti mérlegek megfelelő ré-
szeinek szerkezetét követik, tükrözik a nyitó- és záró állományt, valamint az 
évközi változásokat is, bemutatva, hogy az elemzési időszakban végbement 
változások közül mennyi függ össze gazdasági tevékenységekkel, és mennyi 
természetes folyamatokkal. Ásványi nyersanyagok esetében néhol valószínű-
ségi alapon kalkulálnak, másutt műre fogható készleteket is figyelembe vesz-
nek itt. Az értékelés nettó jelenértéken vagy nettó áron történik, ez utóbbi 
megegyezik az adott erőforrás egységére eső teljes hozammal. A jelenérték 
számításához feltételezett jövőbeni árakat, kitermelési költségeket, kitermelési 
ütemet és leszámítolási kamatlábat használnak.  

A környezetszennyezési és anyagáram-mérlegek iparágak és végső felhaszná-
lók szerint követik nyomon az anyag- és energiafelhasználást, valamint ennek 
kapcsán a környezetet szennyező anyagok keletkezését. Megfelelő input-
output táblákkal és társadalmi elszámolási mátrixokkal operálnak. A Hollandiá-
ban kidolgozott ilyen rendszert (NAMEA) később átvette az uniós statisztika 
(Eurostat) is.  

Széles körben használnak fizikai mennyiségekkel összeállított mérlegeket is, 
különös tekintettel a motorüzemanyagok káros kibocsátásainak nyomon köve-
tésére. Alkalmazzák ezt a módszert határokon átnyúló környezetszennyezés, 
újabban pedig az éghajlatváltozást okozó kibocsátások elemzésére, de igénybe 
vehető más szennyeződés- és hulladék-áramok kezelésénél is.  

Készülnek pénzügyi mérlegek is környezeti károkról, amelyekben a dön-
téshozók hasznos eszközhöz juthatnak intézkedéseik megalapozásához. A mér-
legek összeállításához szükséges értékbecslés főként az alábbi két módszerrel 
történik: 

 

• a szennyeződés meghatározott szintre csökkentésének költségei 
(maintenance, or avoidance cost approach); 

• az okozott kár felmérése, például mezőgazdasági hozamkiesés talajeró-
zió következtében, nagyobb mértékű korrózió savas esők következtében 
építményeknél, vagy egészségkárosodás vízszennyeződés miatt. 

 

A szűkebb területet átfogó környezetvédelmi és erőforrás-gazdálkodási 
ráfordítások számlái ugyan nem hoznak a nemzeti mérlegekhez képest új 
információt, de átrendezik és módosítják a meglévőt az említett szempontok-
nak megfelelően. E kiadások egyértelműbb megjelenítése és az elemzés meg-
könnyítése itt a cél. E nyilvántartások három alapvető csoportba sorolható ada-
tokat tartalmaznak: 

 

• az állami és a magánszektor környezetvédelmi és erőforrás-gazdálkodási 
ráfordításai; 

• a környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó iparágak tevékenysége; 
• környezetvédelmi és erőforrás-igénybevételi adók. 
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A környezetvédelmi célú kiadásoknál a szennyezés csökkentésére irányuló rá-
fordítások („csővégi megoldások”) mellett mind fontosabb szerepet kapnak a 
szennyezés megelőzését szolgáló új technológiák is, amelyek bevezetésére fő-
ként normál rekonstrukciók és kapacitás-bővítés kapcsán kerülhet sor. Eseten-
ként az ilyen integrált technológiai fejlesztés a környezetszennyezés mellett a 
működési költségeket is csökkenti – nem véletlen, hogy az EU szorgalmazza e 
fejlesztések külön statisztikai megfigyelését.  

A gyakorlatban a fenti környezeti szemléletű számviteli megoldásoknál a ha-
gyományos makrogazdasági mutatóktól eltérő globális és fizikai mérőszámokat 
is használnak. A NAMEA például az éghajlatváltozás, a légkör savasodása, az 
élővizek tápanyagokban történő feldúsulása, a szilárd hulladékképződés és ha-
sonló folyamatok jellemzésére is alkalmaz aggregát fizikai mutatószámokat 
(köztük a CO2-koncentrációt, illetve egyenértéket), amelyeket egybevet a 
nemzeti normákkal vagy célkitűzésekkel a fenntarthatóság megítélésére. Emel-
lett vizsgálni szokták az adott gazdasági szféra teljes anyagfelhasználását is, 
amelyben a nyers- és alapanyagok mellett a kitermelésük és feldolgozásuk so-
rán keletkező, a feldolgozási folyamatba nem belépő anyagmennyiségek is sze-
repelnek. Emellett elterjedtek olyan makrogazdasági modellek is, amelyek azt 
mérik fel, hogy miként alakulna az adott hagyományos mutató (például a 
GDP), ha számításánál a környezeti és a természeti folyamatok következmé-
nyeit is figyelembe vennék. A környezeti számvitel egyes elemeinek nemzetkö-
zi alkalmazásáról a 6. táblázat ad tájékoztatást:  

 

6. táblázat: Környezetközpontú számvitelt alkalmazó országok 

Szennyeződés- és 
anyagáramok nyilván-

tartása 

Ország Vagyon 

Fizikai Monetáris 

Környezetvédelmi 
és erőforrás-

gazdálkodási rá-
fordítások 

Aggregát 
makro-
mutatók 

Iparosodott országok 
Ausztrália X X  X  
Kanada X X  X  
Dánia X X  X  
Finnország X X  X  
Franciaország X X  X  
Németország X X X X X 
Olaszország X X  X  
Japán X X X X X 
Norvégia X X    
Svédország X X X X X 
Egyesült Királyság X X  X  
Egyesült Államok X   X  
Fejlődő országok 
Botswana X X Xa   
Chile X  Xa X  
Koreai Köztársa-
ság 

X X X X X 

Mexikó X X X X X 
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Moldva  Xa    
Namíbia X X Xa   
Fülöp-sz. X X X X X 
Alkalmi tanulmányok 
Kolumbia  X X X  
Costa-Rica    X  
EU15   X   
Indonézia X     
Dél-Afrika X X Xa   

Forrás: a szerzők. 
a Csak a vízre vonatkozóan 

Megjegyzés: Más európai országok is állítottak össze környezeti szempontokat követő számlákat, de kor-
látozott mértékű gazdaságpolitikai elemző képességük miatt itt nem szerepelnek. 

 

A fenti táblázatban olyan országok kaptak helyet, ahol rendszeresen végeznek 
a statisztikai hivatalok, illetve más kormányzati szervek ilyen elemzéseket. Ed-
dig a legtöbbet Ausztrália, Kanada, az Európai Unió és néhány fejlődő ország 
tette ezen a területen. E tevékenység egyszerűbb módja az adott területek vál-
tozásainak megfelelő mutatók és statisztikai módszerek segítségével történő 
leírását jelenti. Ennél magasabb színvonalú munka keretében speciális célokat 
szolgáló gazdaságpolitikai elemzésekre is sor kerül, amelyekhez általában kü-
lönleges szakértelemre és vizsgálati eszköztárra van szükség – ezekkel még 
nem mindenütt rendelkeznek a statisztikusok.  

 

Budapest, 2008. március 10. 
 

 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
a Levegő Munkacsoport megbízásából 


