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Nyomdai előkészítés: Line & More Kft., Budapest



3
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ELŐSZÓ

Az 1960-ban alakult Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD)
Magyarország 1996. május 7-én vált a tagállamává. A Szervezet történetében így számos
olyan környezetpolitikai szakterület van, amelynek kialakulása időben messze megelőzi
Magyarország taggá válását.

Az OECD-ben, mint nemzetközi szakmapolitikai elemző műhelyben, az 1970-es évek
elejétől indult meg a környezetvédelem és közgazdaságtan kérdésköreinek együttes
vizsgálata. A környezetvédelem gazdaságpolitikába történő integrációjának egyik kulcs-
területe a természeti értékek, és azon belül is a biológiai sokféleség figyelembevételének
kérdésköre. A témakör egyre nagyobb nemzetközi jelentőségére való tekintettel, az
OECD Környezetpolitikai Bizottságának kezdeményezésére, mintegy 10 éve alakult meg
a Szervezeten belül a Biológiai Sokféleség Közgazdasági Vonatkozásaival Foglalkozó
Szakértői Munkacsoport. A Munkacsoport legfőbb feladata, hogy – közgazdasági és
szakmapolitikai eszközök bemutatásával és értékelésével – a Biológiai Sokféleségről szóló
1992. évi ENSZ Egyezmény alábbi három céljának megvalósítását segítse:

• a biológiai sokféleség megőrzését;
• a biológiai sokféleség összetevőinek fenntartható használatát;
• a genetikai erőforrások használatából származó előnyök igazságos és méltányos 

megosztását.

A Munkacsoport eddig már jó néhány szakkönyvet összeállított és megjelentetett,
amelyek közül a legutóbbi időszakból kettő (Handbook of Incentive Measures for
Biodiversity: Design and Implementation [OECD, 1999], Handbook of Biodiversity
Valuation: A Guide for Policy Makers [OECD, 2002]) alapján készült el ez a magyar 
nyelvű kötet. A Munkacsoport kiadványai általában a természetvédelmi politika alkotói,
természetvédelmi szakemberek és a természetvédelmi döntések előkészítői számára
készülnek. A közzétett elemzések legfontosabb célja – a tagországok tapasztalatait bemu-
tató esettanulmányok alapján – összegezni a gyakorlatban alkalmazható módszereket. 
A jelen kiadvány alapjául szolgáló két OECD kötet közül az első kötet 22, a második 
9 esettanulmányt* használt fel, amelyek teljes terjedelmükben megtalálhatók az OECD
honlapján: http://www.oecd.org.

Az Olvasó kezében lévő magyar nyelvű kötetben, a témakör áttekintése érdekében,
összegzést kívánunk adni a biológiai sokféleség ösztönző eszközeivel, különös tekintettel 
a közgazdasági értékeléssel kapcsolatos legújabb ismeretekről. Először – az első kézikönyv
alapján – a biológiai sokféleség megőrzését szolgáló ösztönző eszközök és intézkedések
tárházát mutatjuk be, majd ebből kiemelünk egy eszközt, a közgazdasági értékelést,
amelyet a második kézikönyv alapján részletezünk. E választás oka, hogy Magyarországon
kevéssé ismertek azok az ösztönző eszközök és közgazdasági technikák, amelyek a környe-

* Az esettanulmányok felsorolását lásd a Bevezetőben „Az alapok” című fejezet alatt.
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zet- és természetvédelemben használhatók lennének. A kötetben bemutatott ösztönzők és
közgazdasági értékelési módszerek nagyrészt új keletűek, és ezért ma még a szakmai viták
kereszttüzében állnak mind a közgazdászok, mind a más szakterületek képviselői körében.
A bemutatott eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban majd a jövő dönti el, melyek
lesznek a gyakorlatban igazán alkalmazhatók. 

A biológiai sokféleség értékelése összetett feladat, mert egyrészt meg kell oldani 
a naturális mutatókkal történő mérésével összefüggő problémákat, másrészt túl kell jutni
azon az akadályon, hogy a biológiai sokféleség értékei a piacon általában nem jelennek
meg, és így pénzben nehezen kifejezhetők.

„A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése: útmutató döntéshozók
számára” című kötettel új területre léptünk, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy ez a könyv
nem könnyű olvasmány sem a közgazdászoknak (akinek meg kell ismerkedniük a biológiai
sokféleség mérési kérdéseivel), sem a természettudományos képzettségű szakembereknek
(akiknek a közgazdasági kifejezések erdejében kell tájékozódniuk). Számos kifejezésnek
nincs vagy nem kiforrott a magyar megfelelője, ezért a kötetben a fontosabb szakkifeje-
zések mögött zárójelben, dőlt betűvel feltüntettük az eredeti angol kifejezést is.

Az OECD környezetpolitikáját bemutató sorozatunknak ez a tizedik kötete hiánypótló
munka, amely reményeink szerint hozzásegítheti az olvasókat, a korábbi, a jelenlegi és 
a jövőbeni stratégiai döntéshozókat Magyarország természeti értékeinek jobb megítélé-
séhez az euro-atlanti integráció folyamatában. E könyvvel egy olyan párbeszéd elindítása
a célunk, amelynek eredményeképpen a különböző – természetvédelemmel foglalkozó –
szakmák eltérő gondolkodásmódja közelíthet egymáshoz.

Végezetül, ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogatták és tanácsa-
ikkal, közreműködésükkel segítették a kötet megjelenését.

Budapest, 2003. május A szerkesztők
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BEVEZETÉS

B.1. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
ÖSZTÖNZŐK ÉS AZOK ÖTVÖZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A biológiai sokféleséghez kapcsolódó szinte valamennyi előnynek egyaránt van magán
és közösségi vonatkozása. Egy különlegesen szép táj hasznára lehet egy öko-turisztikai
vállalkozásnak és vevőinek, de ugyanakkor – a közvetlen igénybevételen túl – a táj puszta
létének is van értéke. Ebből egyértelműen következik a stratégiai döntést hozók számára,
hogy olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek a biológiai sokféleség magán és közösségi
vonatkozásait egyaránt figyelembe veszik. Így a biológiai sokféleség megőrzésének és
fenntartható használatának politikája akkor lesz sikeres, ha olyan eszközöket alkalmaz,
amelyek nemcsak a közvetlen használattal összefüggő értékeket védik – egyértelműen
meghatározott tulajdonjogok biztosításával –, hanem megóvják annak közösségi értékeit
is. Ez utóbbit esetleg olyan kiegészítő eszközök – például pozitív ösztönzők vagy szabá-
lyozók – alkalmazásával teszik, amelyek garantálják a biológiai sokféleség megőrzésével
összehangolható igénybevételt. Ennek eredményeképpen, a sikeres megoldások eléré-
séhez – az esetek többségében – az ösztönzők ötvözésére van szükség.

Az ösztönző intézkedések kombinált alkalmazásával megoldhatóvá válnak a biológiai
sokféleséget szolgáló politika számára kihívást jelentő problémák (lásd B.1. keret). 

B.1. keret: Kihívások a biológiai sokféleséget szolgáló politika számára

•Sokrétűség. Az egymást átfedő ökoszisztémák, az egymással kölcsönösen összefüg-
gő ökológiai funkciók és a fajok milliói nem egyöntetűek.

•Értékek keveréke. A biológiai sokféleség különféle értékeket képvisel – magán-
jellegű használattal kapcsolatos értékeket; helyi, regionális és globális ökoszisztéma
szolgáltatásokat; illetve a közösség számára a puszta létezési értékeket –, amelyek
nehezítik az érdekelt felek nézeteinek összehangolását.

•Terhelések keveréke. A biológiai sokféleséget a terhelések egész sora veszélyezteti, 
amelyek különböző gazdasági ágazatokból, mögöttes okok bonyolult hálózatából 
származnak.

•Hatások összeadódása. A biológiai sokféleséget érő hatások összeadódnak, és
hosszú távon jelentős veszteségeket okoznak, miközben a jelenben ezek feltehetően 
kisebb költséggel megelőzhetőek lennének.

•Visszafordíthatatlan károsodás. Gyakori, hogy egy bizonyos küszöbérték túllépé-
sét követően a hatások már nem fordíthatók vissza, ilyen pl. a fajok esetében a ki-
pusztulás vagy az ökoszisztéma összeomlása; a szakmapolitika nem tudja mindig 
megteremteni a jelenlegi magán és közösségi költségek egyensúlyát, ezért be kell 
tartani az elővigyázatosság alapelvét.
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•Információhiány. Az ökoszisztémák bonyolultsága, illetve az általános információ-
hiány miatt a megőrzési politika alkotóinak bizonytalanság közepette kell döntést 
hozniuk.

•Nemzetek feletti vonatkozások. A biológiai sokféleséget érő terhelések, az ezek 
nyomán létrejövő hatások, valamint a megfelelő megoldások gyakran túlnyúlnak 
a geopolitikai határokon, és sokoldalú nemzetközi együttműködést igényelnek.

Forrás: Átdolgozva Young és Gunningham (1997) alapján 

A különböző terhelések kezelését szolgáló eszközök tárházának alkalmazásával nagyobb
a valószínűsége annak, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének valamennyi mögöttes
okát sikerül kezelni, és így kisebb lesz a visszafordíthatatlan károk előidézésének való-
színűsége. Vagyis, ha a természetvédelmi politika kialakítása körüli megannyi bizonyta-
lanságot és információhiányt, illetve a biológiai sokféleséget kedvezőtlenül befolyásoló
terheléseket vesszük alapul, az ösztönző eszközök ötvözése akkor is hasznos, ha a biológiai
sokféleség csökkenésének csak egyetlen okát kívánjuk kezelni (lásd I. fejezet).

A biológiai sokféleség megőrzése vagy fenntartható használata területén számos példát
láthatunk az ösztönzők sikeres ötvözésére. (A lehetséges ösztönző intézkedések listáját
lásd a B.2. keretben). 

B.2. keret: A biológiai sokféleség fenntartható használatát és megőrzését szolgáló
ösztönző intézkedések

•Gazdasági ösztönzők:
– díjak, járulékok és környezetvédelmi adók;
– piacteremtés és egyértelműen meghatározott tulajdonjogok átruházása;
– kedvezőtlen hatású támogatások reformja vagy megszüntetése.

•Szabályozók és alapok:
– normák, szabályozók és hozzáférési korlátozások;
– környezetvédelmi alapok és állami finanszírozás.

•Keretösztönzők:
– tájékoztatás biztosítása, tudományos és műszaki kapacitásfejlesztés;
– közgazdasági értékelés;
– intézményfejlesztés és az érdekelt felek bevonása.

Megemlíthetjük például az egyértelműen meghatározott tulajdonjogok biztosítását olyan
megállapodások keretében, amelyekben rögzítik az erőforrások használatának meg-
engedett módjait, bizonyos tevékenységekre adókedvezményeket adnak; vagy agrár-
környezetvédelmi támogatásban részesítik az olyan mezőgazdasági gyakorlatot, amely
hozzájárul a fajok és ökoszisztémák fenntartásához (a további példákat lásd a B.3.
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keretben és a 1.4. fejezetben). Ezek az ösztönzők mind azt biztosítják, hogy megszűn-
jön a biológiai erőforrások fenntartható és fenntarthatatlan használata közötti magán
nyereség-különbség. A biológiai sokféleség elemeinek magán hasznosítói – ezen elemek
használatából fakadó  értékeinek kiaknázásáért cserébe – kötelesek a fenntartható
használaton keresztül hozzájárulni azok közösségi értékeihez, vagy ennek biztosításáért
kompenzációban részesülnek.1

E stratégiát „piaci plusz”-nak is nevezhetnénk. Lényegében olyan hibrid eszközök
alkalmazásáról van szó, amelyek a piaci szereplők számára megállapított gazdasági ösz-
tönzőket olyan feltételekkel ötvözik, amelyek a biológiai sokféleség megőrzésének köz-
jószág voltához járulnak hozzá. A különböző társadalmak meghatározott tulajdonjogi
viszonyaitól függően ezek lehetnek pozitív ösztönzők, például támogatás vagy tulajdonjog
átruházása; illetve negatív ösztönzők, amilyen a megadóztatás vagy a hozzáférés korlá-
tozása. Esetünkben most nem az eszköz típusa a lényeges, hiszen bármely eszközről is
legyen szó, annak meg kell felelnie a fenntartható használat követelményeinek, azaz egy
olyan használatnak, amely a lehető legnagyobb mértékben járul hozzá a magánszféra
nyereségtermelő képességéhez, miközben maradéktalanul elősegíti a biológiai sokféleség
megőrzését.

B.3. keret: A biológiai sokféleség közösségi és magán értékeinek érvényesítésére 
szolgáló eszközök ötvözése

•Egyértelműen meghatározott tulajdonjogok ötvözése önkéntes megállapodásokkal,
kötelezettségek vagy feltételek megadásával, területkezelési megállapodásokkal, 
agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel stb.;

•A természeti erőforrásokhoz kapcsolódó tulajdonjogot olyan használói joggal
helyettesítik, amely a lehető legmagasabb megtérülést biztosítja a közvetlen hasz-
nálattal összefüggő értékekből úgy, hogy csak bizonyos területekre vonatkozik, illetve
a használatot feltételhez köti (pl. forgalmazható fejlesztési jogok, tanúsítás); 

•A tájékoztatás biztosításával és a költségnövekmények fedezésével a piacteremtés 
támogatása olyan magán használat esetében, amely a fenntartható használaton (pl. 
fenntartható mezőgazdaság) keresztül pozitív eredményekre vezet.

A magánszféra által megszerezhető javak – köztük a biológiai sokféleség számos egyedi
eleme – esetében a leghatékonyabb elosztást általában a versenyképes piacok biztosítják.
Ugyanakkor, a földterület vagy a biológiai sokféleség bizonyos erőforrásai feletti, egyér-
telműen körülhatárolt tulajdonviszonyok kialakítása megszüntetheti a bizonytalanságot, és

1 Nem lehet előre eldönteni azt, hogy a biológiai sokféleségnek vagy elemeinek felhasználói kötelezhetők-e a fenn-
tartható használat költségeinek megfizetésére, vagy pedig ezért kompenzáció járna-e nekik. A kérdés minden esetben
az elosztási méltányosságtól és a politikai megvalósíthatóságtól függ. Gazdasági szempontból mindkét megoldás
hatékony lehet.
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hosszú távon hozzájárulhat az erőforrás teljes, minden érték összetevőt tartalmazó
értékének növeléséhez. A megfelelő árak és az egyértelműen meghatározott tulajdonjogok
azonban csak abban az esetben akadályozzák meg a biológiai sokféleség pusztulását, ha 
a piacok a biológiai sokféleség megfelelő értékeit a maguk teljességében képesek köz-
vetíteni. Sajnos, a biológiai sokféleség számos elemét nem lehet a piaci működéssel
megőrizni, mivel azok túlságosan bonyolultak és diffúzak ahhoz, hogy magánkézbe
kerüljenek. Például, nem valószínű, hogy létezik ma olyan piac, ahol a trópusi esőerdő 
a maga teljes értékével szerepelne.

Összegezve, amíg sok esetben a piaci eszközök a legköltséghatékonyabb és legered-
ményesebb eszközök a biológiai erőforrások fenntartható használatának ösztönzésében,
addig számos esetben támaszkodni kell a szabályozókra és a korlátozásokra is ahhoz, 
hogy a természetmegőrzést a megfelelő szinten biztosítani tudjuk. Ennek megfelelően, 
a Biológiai Sokféleség Közgazdasági Vonatkozásaival Foglalkozó OECD Szakértői
Csoport – később Munkacsoport, ezért a továbbiakban Munkacsoport – (OECD Expert
Group – later Working Group – on Economic Aspects of Biodiversity) – ahol lehetséges volt
– az egyértelműen meghatározott tulajdon- és használati jogok, valamint gazdasági
ösztönzők – mint például környezetvédelmi díjak – irányába indult el, míg a fennmaradó
esetekben a szabályozókat, a hozzáférés korlátozását és a fenntartható használatot
ösztönző támogatások nyújtását helyezte előtérbe. Továbbá, mindkét említett kategó-
riában fontos kiegészítő eszközként ismerte el  az érdekelt felek bevonását, a kapacitás-
bővítést, az intézményfejlesztést, valamint a tájékoztatás biztosítását. A piacok hozzájá-
rulásának (markets plus) ilyen irányú alkalmazása bizonyos feltételekhez köti a tulajdonjog
használatát, s ezáltal olyan hibrid eszközök alkalmazását ösztönzi, amelyek figyelembe
veszik, hogy a biológiai sokféleségnek vannak magánjavakhoz, illetve közjavakhoz hasonló
elemei is.

B.2. AZ ALAPOK

Annak ellenére, hogy a piacok nem könnyen fogadják be, a biológiai sokféleség értékes
vagyontárgy a jelen és jövő nemzedékei számára (OECD, 1999), amelynek megőrzése és
fenntartható használata a fenntartható fejlődés alapjainak egyike, amelyet széles körben
elsődleges környezeti problémának tekintenek az OECD-tagországokban. Ebben 
az összefüggésben, az OECD legújabb környezeti előretekintésében (OECD, 2001a)
hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség közgazdasági értékének feltárása fontos, és 
a biológiai sokféleség hasznainak értékelését az intézményi stratégia és munka egyik
pilléreként nevezi meg (OECD, 2001b). A biológiai sokféleség értéke és így az értéke-
lésére szolgáló eszközök megismerésének fontossága a Rio de Janeiró-i Föld Csúcsta-
lálkozón 1992-ben elfogadott Biológiai Sokféleségről szóló ENSZ Egyezményben is
szerepel. Az Egyezmény 11. cikkelye felhívja a Részes Feleket, hogy „… gazdaságilag 
és társadalmilag megalapozott intézkedéseket fogadjanak el ösztönzőkként a biológiai
sokféleség összetevőinek megőrzésére és fenntartható használatára”. Az értékelést külön
kiemelve, az Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája IV/10. határozatában kimondja,
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hogy „a biológiai sokféleség és biológiai erőforrások gazdasági értékelése a jól megcélzott
és hiteles ösztönző intézkedések fontos eszköze”, a feleket pedig arra bátorítja, hogy 
„a megfelelő ösztönző intézkedések kialakítása során gazdasági, társadalmi, kulturális és
etikai értékelést vegyenek figyelembe”. Ennek következtében az értékelésnek a biológiai
sokféleség politikák szerves részét kell alkotnia, valamint a megőrzési tervek kialakítá-
sának egyik alapvető követelményét, illetve a megőrzés és fenntartható használat alapját
kell képeznie. Ezen túl, az értékbecslések elősegíthetik a biológiai sokféleség fontosságát
átérző lakossági és politikai tudatosság növekedését.

Ebben az összefüggésben a Munkacsoport megkezdett tevékenységét folytatja 
az Egyezményben foglaltakkal összhangban. Az értékelés fontosságát a Munkacsoport 
egy évtizedes működése során mindig elismerték, de ösztönzőként kiemelve először 
a Munkacsoport – e könyv alapjául is szolgáló 1999-es – első kézikönyvében jelenik meg.
E kötet alapját képező huszonkét esettanulmányból négyben szerepel az értékelés az
ösztönző gazdasági intézkedések között. Az esettanulmányok, amelyeket az alábbiakban
felsorolunk, az OECD honlapján (www.oecd.org) hozzáférhetőek.

1. Ausztrália: Ausztrál forgó pénzalap a biológiai sokféleség megőrzésére (A Revolving Fund for Biodiversity
Conservation in Australia)

2. Ausztria I.: A Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park létrehozásánál alkalmazott gazdasági ösztönző eszközök
(Economic Incentive Measures in the Creation of the National Park Neusiedler See-Seewinkel)

3. Ausztria II.: A környezetbarát és fenntartható mezőgazdaság ausztriai programja: a biológiai sokféleség 
fenntartható használatának tapasztalatai és következményei az osztrák mezőgazdaságban (The Austrian 
Programme on Environmentally Sound and Sustainable Agriculture: Experiences and Consequences of 
Sustainable Use of Biodiversity in Austrian Agriculture)

4. Dánia: Gazdasági ösztönzők alkalmazása a magán kezelésű erdőterületek szigorú (érintetlen) erdőrezer-
vátumokká alakításában (Economic Incentives for the Transformation of Privately Cultivated Forest Areas into 
Strict (Untouched) Forest Reserves)

5. Dél-Korea: A biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos dél-koreai tapasztalatok a Mount Chirin, különös
tekintettel a medvék orvvadászatára. (Korean Experiences Relating to the Conservation of Biodiversity in Mount
Chiri, with Special Attention to the Poaching of Bears)

6. Egyesült Királyság: Hangás területek kezelése az Egyesült Királyságban (Heathland Management in the UK)
7. Finnország: A fenntartható erdőgazdálkodás finanszírozására alkotott törvény és az erdőtanúsítás fejlődése 

(The Act of the Financing of Sustainable Forestry and the Development of Forest Certification)
8. Franciaország:  Példa a Garonne-völgyi biodiverzitás megőrzési programok költség-haszon elemzésére (A Cost-

Benefit Analysis of Biodiversity Conservation Programmes in the Garonne Valley)
9. Görögország: Ösztönző eszközök az álcserepes teknős tojásrakó helyeinek megőrzésére a görögországi 

Zakynthos szigeten, a Laganas-öbölben, (Incentives for the Conservation of the Nesting Grounds of the Sea
Turtle Caretta caretta in Laganas Bay, Zakynthos, Greece)

10. Hollandia I.: Zöld befektetési alapok: organikus mezőgazdaság (Green Investment Funds: Organic Farming)
11. Hollandia II.: Zöld befektetési alapok: PIM projekt (Green Investment Funds: PIM project)
12. Japán: Az Oze térség esete: Esettanulmány a biológiai sokféleség megőrzésének közgazdasági vonatkozásaival

kapcsolatos japán tapasztalatokról (The Case of Oze Area: Case Study on the Japanese Experience Concerning 
Economic Aspects of Conserving Biodiversity)

13. Kanada I.: A biológiai sokféleség közgazdasági értékének kimutatása: új ösztönző eszköz a megőrzéséhez és 
védelméhez (Revealing the Economic Value of Biodiversity: A New Incentive Measure to Conserve and Protect It)

14. Kanada II.: A kanadai jövedelem adó törvény felhasználása a biológiai sokféleség és az érzékeny területek 
megőrzésére (Using the Income Tax Act of Canada to Promote Biodiversity and Sensitive Lands Conservation)

15. Lengyelország: Gazdasági ösztönző eszközök alkalmazása a Briebrza völgyben a biológiai sokféleség megőrzé-
sére és fenntartható használatára, különös tekintettel a Briebrza Nemzeti Parkra (The Implementation of 
Economic Incentive Measures to Promote the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in the Briebrza 
Valley, with Special Attention to the Briebrza National Park)
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16. Mexikó: Gazdasági ösztönzők alkalmazása Mexikóban a veszélyeztetett fajok védelmére: A kanadai vadjuh 
esete (Incitations Economiques pour la Protection des Especes de la Vie Sauvage au Mexico: Le cas de l'Espece
Ovis canadensis)

17. Németország: A Schorfheide-Chorin és a Rhön UNESCO bioszféra rezervátumok (UNESCO Biosphere 
Reserves Schorfheide-Chorin and Rhön)

18. Norvégia: Helyi vízfolyások környezeti minőségének megőrzésével és javításával összefüggő hasznok értékelése
(Valuation of Benefits Connected to Conservation or Improvement of Environmental Quality in Local 
Watercourses in Norway)

19. OECD: Egyedi forgalmazható kvóták, mint a tengeri biodiverzitás megőrzését és fenntartható használatát 
ösztönző eszközök  (Individual Transferable Quotas as an Incentive Measure for the Conservation and  Sustainable
Use of Marine Biodiversity)

20. Törökország: A közösségi erdőgazdálkodást segítő megfelelő módszerek kidolgozása Törökországban (The 
Development of Appropriate Methods for Community Forestry in Turkey)

21. USA: A vizes terültek megőrzését szolgáló ösztönző eszközök egyesült államokbeli tapasztalatai (US Experiences 
with Incentive Measures to Promote the Conservation of Wetlands)

22. Új-Zéland: A Pae O Te Rangi térség megőrzése (Conservation of the Pae O Te Rangi Area)

Az OECD környezetvédelmi minisztereinek útmutatása alapján 1999-2001 közötti
időszakra elfogadott Munkacsoport feladattervet és az ENSZ Egyezmény Részes Feleinek
Konferenciája IV/10-es határozatát követve, a Munkacsoport – e könyv alapjául szolgáló
2002-es – második kézikönyve az értékelésre összpontosít, és részben további kilenc ország
esettanulmányára épít, amelyek ugyancsak megtekinthetők az OECD honlapján. Ezek 
az esettanulmányok – a korábban kiadottakkal együtt – az OECD-tagországok döntés-
hozóinak elképzeléseit és gyakorlati tapasztalatait foglalják össze. Az új esettanulmányok
a következők:

1. Ausztrália: A vizes területek rehabilitációjában szerepet játszó környezeti célú vízpótlás értékelése: a választási 
modellezés alkalmazása a Macquarie völgyben. (Valuing Environmental Flows for Wetland Rehabilitation: An 
Application of Choice Modelling in the Maquaire Valley)

2. Ausztria: Az osztrák Alpok régiója mezőgazdaságának és erdőgazdálkodásának ökoszisztéma szolgáltatásai, 
biológiai sokfélesége és tájképe – A közgazdasági értékelés egyfajta megközelítése (Biodiversity, Landscapes 
and Ecosystem Services of Agriculture and Forestry in the Austrian Alpine – An Approach to Economic 
(E)Valuation)

3. Cseh Köztársaság: A biológiai sokféleség alkalmazott értékelése (Applied Evaluation of Biodiversity)
4. Egyesült Királyság I.: A brit erdőkben folyó, a biológiai sokféleséget szolgáló gazdálkodás értékelése az 

Erdészeti Bizottságban (Valuing Management for Biodiversity in British Forests at the Forestry Commission)
5. Egyesült Királyság II.: Integrált birtokkezelés – A megőrzési és rekreációs hasznok értékelése (Integrated 

Estates Management – Valuation of Conservation and Recreation Benefits)
6. Kanada: A környezeti kárfelmérés és erőforrás értékelési folyamatok alkalmazása Kanada atlanti-óceáni 

partvidékén (Application of Environmental Damage Assessment and Resource Valuation Processes in Atlantic
Canada)

7. Magyarország: A szigetközi vizes területek értékének csökkenése a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer 
kiépítése miatt: a haszon átvitel alkalmazása Magyarországon (Loss of Value of the Szigetköz Wetland Due to
the Gabcikovo-Nagymaros Barrage System Development: Application of Benefit Transfer in Hungary)

8. Norvégia: A vízi erőforrások norvég rendezési terve – Országos koordinált terv a ki nem aknázott vízenergia 
forrásokra: a többszempontú elemzés alkalmazása (The Norwegian Master Plan for Water Resources – A National 
Co-ordinated Plan for Non-Developed Hydropower Sources: Application of Multi-criteria Approach)

9. Svájc: A svájci gazdálkodók közvetlen befizetései a biológiai sokféleség megőrzéséért: a közvetlen demokratikus 
döntéshozatal egyfajta gazdasági értelmezése (Direct Payments for Biodiversity Provided by Swiss Farmers: 
An Economic Interpretation of Direct Democratic Decision)



17

B.3. MILYEN ÉRTÉK?

A különféle tudományágakban és társadalmi szektorokban széles körben elfogadott és
fontosnak tartott feladat az, hogy a biológiai sokféleséghez valamilyen értéket rendel-
jenek, vagy legalább valamilyen módszertant dolgozzanak ki az azzal kapcsolatos kérdé-
sek és projektek sorrendjének meghatározásához. Közvetlenül vagy közvetve minden
társadalom függ a biológiai sokféleségtől és a biológiai erőforrásoktól, amelyeknek az
értéke azonban mégis sokkal inkább rejtett, mint kifejezett. A biológiai sokféleség és sok
biológiai erőforrás esetében a kézzelfogható érték hiánya, továbbá a rosszul meghatározott
vagy hiányzó tulajdonosi jogok szabálytalan használathoz és túlzott kihasználáshoz
vezetnek. Az egyes országok, tartományok és régiók a fejlesztési irány kiválasztásakor
egymással ellentétes prioritásokkal néznek szembe. A biológia sokféleség megőrzése és
fenntartható használata gyakran a mérési és értékelési problémák miatt nem élvez kiemelt
prioritást, mivel azok  leírása és számszerűsítése komoly nehézségekbe ütközik. Könnyen
figyelmen kívül hagyható mindaz, amit nem lehet mennyiségileg pontosan meghatározni,
vagy nehéz nyomon követni és értékelni. Ez a bölcsesség az érték fogalmára is vonatkozik.
Miközben az értéknek különféle jelentései vannak, kétségbevonhatatlanul igaz, hogy
biológiai sokféleség és számos biológiai erőforrás gazdasági értékének hiánya azt jelenti,
hogy nem tudnak azonos játéktéren versenyezni azokkal az erőkkel, amelyek csökkené-
süket idézik elő.

A kötet I. fejezetében az értékelési módszerek rendszerbe foglalása és megértése
érdekében áttekintjük a biológiai sokféleséget szolgáló ösztönző eszközök tárházát. Az ösz-
tönző eszközök közül a kötet további részeiben csak a közgazdasági értékelés módsze-
rével foglalkozunk igazán részletesen. Az első fejezet kiemelt hangsúlyt fektet az 1999-ig
összegyűjtött esettanulmányok alapján az OECD-ben ismert és alkalmazott ösztönző
intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatokra és az intézkedések hatékony ötvözésére.

A biológiai sokféleség meghatározása során a II. fejezet a fogalom összetettségét
hangsúlyozza, valamint különbséget tesz a biológiai sokféleség és a sokféleséget adó
biológiai erőforrások között. A fejezet kiemel néhányat az előbbi mérése során felmerülő
nehézségek közül, ugyanakkor bemutatja azt is, hogyan biztosíthatnak a sokféleség eltérő
értelmezései többoldalú betekintést egy hatékony megőrzési stratégia megtervezésébe. 
A sokféleség mérésén alapuló következetes megközelítés adatigénye hatalmas, és 
a biológiai erőforrásokat – pl. a fajokat és az ökoszisztémákat – a megőrzési stratégiák
számára leginkább kezelhető helyettesítőkként fogadják el. A fejezet ezután a biológiai
sokféleség csökkenésének ökológiai következményeit és azokat a bizonyítékokat veszi
számba, amelyek arra utalnak, hogy a csökkenés történelmileg példa nélküli ütemben
folyik. A III. fejezet témája a gazdasági és nem-gazdasági érték megközelítések közötti
különbség, és ez a fejezet foglalkozik a globális megőrzési vitában felvetett, szembenálló
értékrendszerekkel is. 

Az ENSZ Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája IV/10. határozatában megjelenik
a biológiai sokféleségben rejlő érték többoldalúsága, hiszen a feleket a „megfelelő ösztön-
ző intézkedések kidolgozásakor a gazdasági, társadalmi, kulturális és etikai értékelések
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figyelembevételére” szólítja fel. Ugyanakkor, ha a társadalmi és finanszírozási  szempontú
megközelítések között konfliktus alakul ki, az megnehezíti a döntést. Az ilyen jellegű
ellentmondások feloldása azonban kívül esik ennek a könyvnek a témakörén.

B.4.  MELYIK ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERT HASZNÁLJUK?

Függetlenül az értékkel kapcsolatos állásponttól, a biológiai sokféleség lehető legna-
gyobb mértékű megóvásának kötelezettségét illetően konszenzus uralkodik. A biológiai
sokféleség ritka és értékes globális erőforrás, ezért a megőrzésére vonatkozó döntéseket
úgy kell meghozni, hogy az adott költségvetési korlátokon belül ezt az értéket maximali-
záljuk. A megőrzési politika költséghatékonyság-elemzését gátolja az, hogy a programok
különféle, sokszor össze nem hasonlítható eredmények elérését tűzik ki (OECD, 1999).
Pénz- vagy ársúlyozást, illetve a szakértői vagy lakossági csoport által megadott pont-
számokat alkalmazó módszerek között jelentős módszertani különbségek vannak. 
Az utóbb említett súlyozási módszer a többszempontú vagy többtulajdonságú modellezést
jellemzi. A pénzbeli súlyozás alkalmazása a döntéshozáskor a költség-haszon megköze-
lítéshez vezet. Ezeknek az értékeknek a beépítése lehetővé teszi, hogy a biológiai
sokféleség azonos alapon versengjen a közpénzek iránti egyéb igényekkel.

Az az igény, hogy a biológiai sokféleséghez értéket rendeljenek, előfeltétele az erő-
forráselosztás hatékony megközelítésének. Ugyanakkor a biológiai sokféleség értékének
összetett jellege a különféle tudományterületek stratégiai döntéshozói és gyakorlati
szakemberei számára rendelkezésre álló értékelési módszerek széles köréhez vezet el. Nem
könnyű megválaszolni azt a kérdést, hogy adott körülmények között milyen módszert
használjunk. Ahelyett, hogy a különféle értékelési módszerek teljes körét megadná, ez 
a könyv arra összpontosít, hogy a stratégiai döntéshozók és a gyakorlati szakemberek
praktikus áttekintést kapjanak a legfontosabb módszerekről, elsősorban a közgazdaságtan
területéről. Találkozhatunk olyan ellenvetésekkel, miszerint a gazdasági értékeket nem
szabad az egyéb – kulturális, hagyományokkal kapcsolatos, valamint szellemi – értékek elé
helyezni. Ugyanakkor, ha a gazdasági értékelés elméletileg szilárdan megalapozott,
segíthet az államigazgatási döntések hátterének megvilágításában. Mindamellett, ez a kötet
jelzi a közgazdasági megközelítés korlátait, és áttekinti, hogyan kapcsolódnak össze és
békíthetők ki a gazdasági és nem-gazdasági értékek.

Mielőtt a közgazdasági értékelési módszerek körét bővítené a IV. fejezet, még más,
minőségi döntéshozatali folyamatokkal foglalkozik, amelyek elkülöníthetők a filozófiai
vitától. Az összetett környezeti kérdéseknek számos érintettje van, és sok kormány
felelősen kezeli az érdekegyeztetés és a politikai döntésekben való részvétel iránti
közösségi igényeket. A tárgyaláson és a részvételen alapuló megközelítések alternatív
színtereket próbálnak biztosítani a társadalmi preferenciák megismerésére. Ezt úgy érik el,
hogy a közösség egy csoportja megkapja a szükséges tudományos és társadalmi
információt, majd egy adott tudományos prioritás vagy egy bonyolult államigazgatási
kérdéssel kapcsolatban az érintettek lehetőséget kapnak a konszenzusos álláspont ki-
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alakítására. Ennek a folyamatnak a legismertebb formái az Állampolgári Esküdtszékek és
Konszenzus Konferenciák, amelyek számos OECD-tagországban a döntéshozatal hiva-
talos elemeivé váltak. A konszenzusos folyamat egyesek számára a társadalmi preferenciák
jobb vagy tisztességesebb formáját jelenti, mint a korlátozott magán fogyasztói modellen
alapuló költség-haszon elemzés. Miközben a részvételen alapuló megközelítések egyéb
torzulásokat vihetnek a döntéshozatalba, nincs okunk azt feltételezni, hogy önmagukban
ne járulhatnának hozzá egy holisztikusabb költség-haszon elemzéshez. Ezen kívül, 
a tudatosság növelésében és az oktatási programokban különösen hasznosak lehetnek. 
A részvételen alapuló eljárások révén, ha mennyiségileg nem is lehet meghatározni, de fel
lehet tárni a biológiai sokféleség értékét.

A közgazdasági megközelítés azt hangsúlyozza, hogy minden ráfordításnak van egy
alternatív használat miatt bekövetkezett ún. elmaradt haszon lehetőség költsége. Mivel 
a biológiai sokféleséget számos tényező fenyegeti, elsősorban azonban a földhasználat
változásai, a pénzben kifejezett értékeket fel lehet használni annak bemutatására, hogy 
a föld alternatív használataival szemben miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Így
a fejlesztési igények és a megőrzés között jobb egyensúlyt lehet bemutatni. Ez az egyensúly
eddig inkább a föld ipari, lakossági és infrastrukturális célokra történő felhasználásának
kedvezett a megőrzéssel szemben, mivel látszólag a biológiai sokféleség nem rendelkezik
jelentős piaci értékkel. Az értékelés gazdasági megközelítései segíthetnek a potenciális
piaci értékek meghatározásában, de a megőrzési folyamatban egy további lépés kell legyen
a piacok teremtése ott, ahol jelenleg nem létezik piac. A piacteremtés egy, a közelmúltban
megjelent OECD-tanulmány témája (OECD, 2003).

Az V-IX. fejezetek részletesebben azokra a közgazdasági értékelési módszerekre
összpontosítanak, amelyek lehetővé teszik, hogy a biológiai sokféleség beépüljön a költség-
haszon elemzésekbe. Ez a feltételezések szerint megoldja a megőrzés vagy a természetes
állapotot felszámoló fejlesztés közötti dilemmát. Az V. fejezet a diszkontálás fogalmát
vezeti be, és megvizsgálja, hogy a biológiai sokféleség megőrzésekor jelentkező dilemmák
hogyan vehetők figyelembe a diszkont-ráták számításánál. A VI. fejezet az érték-fogalom
közgazdasági értelmezését és a biológiai sokféleséghez kapcsolódó értékek osztályozását
adja. Ez a piaci árakhoz kötődő, közvetlen felhasználással összefüggő értékektől a piacon
fel nem tárt preferenciák mérésére szolgáló, összetettebb vizsgálati módszereket igénylő,
használattal nem összefüggő értékekig terjed. Ezek után a módszertani megközelítések
körét a VII. és VIII. fejezetek részletezik, amelyek egyúttal a közgazdasági értékelési
módszerek körét és korlátait is tárgyalják. Ezek a módszerek a környezetgazdaságtan
gyorsan fejlődő kutatási területéhez tartoznak. A biológiai sokféleségre történő alkal-
mazásuk problémákat vet fel a biológiai sokféleség piaci műveleteinek megnevezése vagy
a lakosságnak történő bemutatása terén. A környezetértékelési kutatások általában
időigényesek és költségesek, mivel a biológiai sokféleség teljes gazdasági értékének átfogó
megértéséhez szükséges tényezők száma igen jelentős. 

Az információ iránti sürgető igényre válaszul, egyes környezetgazdászok annak
megvalósíthatóságát is elkezdték vizsgálni, hogy már meglévő tanulmányokból kölcsönöz-
zenek eredményeket, amelyeket – megfelelő módosítás után – más hasonló, erre az in-
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formációra igényt tartó területekre átültetnek. Ez a gyakorlat haszonátvitelként (benefit
transfer) vált ismertté, és a IX. fejezetben szerepel részletesen. A haszonátvitel nem
teljesen új, mivel a költség-haszon elemzések gyakran vettek át előzetesen létező exter-
náliára vonatkozó értékeket a teljesség érdekében (pl. az élet standard statisztikai értékét
különféle közlekedési értékelésekben általánosan használják). A biológiai sokféleség
összefüggésében a folyamat várhatóan összetettebb. Az eljárás egy sor módszertani kihí-
vást foglal magában, amelyek a haszonátvitelt érdekes és önállóan fejlődő tudományte-
rületté teszik. Egyes OECD-tagországok még honlapokat is létrehoznak a haszonát-
vitelhez szükséges információáramlás elősegítésére, például http://www.evri.ec.gc.ca/evri/.

A X. fejezet zárja a kötetet, amelyben a közgazdasági értékelés módszereit a megőrzési
politika keretei közé helyezi. Ugyanakkor, tárgyalja a kérdést az ökoszisztéma-meg-
közelítés összefüggésében is. Összegzésként megállapítja, hogy mivel az ökoszisztéma
megőrzését nagyfokú bizonytalanság jellemzi, az elővigyázatosság elvének alkalmazására
továbbra is szükség lesz.
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I. 
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGET SZOLGÁLÓ

ÖSZTÖNZŐ INTÉZKEDÉSEK
TAPASZTALATAI

Az OECD-tagországok által 1999-ben bemutatott huszonkét esettanulmány a biológiai
sokféleség megőrzését, illetve fenntartható használatát ösztönző intézkedések igen széles
skáláját vonultatta fel. A bemutatott ösztönző intézkedések nagyjából az alábbi nyolc
kategóriába sorolhatók2: díjak, járulékok és környezetvédelmi adók; piacteremtés és
egyértelműen meghatározott tulajdonjogok átruházása; kedvezőtlen hatású támogatások
reformja, vagy megszüntetése; normák, szabályozók és hozzáférési korlátozások; környe-
zetvédelmi alapok és állami finanszírozás; tájékoztatás biztosítása, tudományos és műszaki
kapacitásfejlesztés; a környezeti hasznok és költségek közgazdasági értékelése; valamint az
érdekelt felek bevonása és az intézményfejlesztés. (Lásd B.2. keret.)

Hagyományos értelemben csak az első öt csoport minősül ösztönző intézkedésnek,
nevezetesen, amikor a hatóság – rendszerint a központi kormányzat – jogi alapon és azzal
az egyértelmű céllal, hogy egy kívánt reakciót idézzen elő, bevezet vagy éppen eltöröl egy
adminisztratív szabályt. Mindazonáltal, e könyv az ösztönző intézkedések között tárgyalja
a tájékoztatás biztosítását, az érdekelt felek bevonását, a közgazdasági értékelést, és 
a kapacitás- és intézményfejlesztést is, habár más megközelítésben ezek inkább „Az intéz-
ményi keretek kiépítése” címszó alá tartoznának.

A biológiai sokféleség sajátos természete – vagyis, hogy ez egy nagymértékben struk-
turálatlan szakmapolitikai terület, ahol különböző érdekek, vélemények és értékelések
kölcsönhatása érvényesül – gyakran szükségtelenné, néha pedig értelmetlenné teszi az ösz-
tönző eszközök és megvalósításuk közötti fogalmi különbségtételt. Ehelyett, általában azt
tapasztaljuk, hogy mind az intézkedések, mind pedig azok kontextusa egy időben fejlődik,
egyértelmű választási lehetőségekkel és szakpolitikákkal, amelyek meghatározzák az
intézkedések megvalósítási lehetőségeit, de azok kiválasztását és alkalmazását is. Például
piacok csak ott jöhetnek létre, ahol a tulajdonjogok meghatározottak és kikénysze-
ríthetők. Környezetvédelmi adó ésszerűen csak akkor vezethető be, ha megalapozott
információ áll rendelkezésre az okokról és hatásokról.

Az alábbiakban ismertetjük az egyes ösztönző intézkedések leglényegesebb előnyeit és
hátrányait. Ahol erre mód volt, ott olyan esettanulmányokból vett példák szolgáltak illuszt-

2 Az ösztönző intézkedéseket különböző módon csoportosíthatjuk, de a vizsgált esettanulmányok alapján ez 
az osztályozó keret tűnt a legátfogóbbnak és a leglogikusabbnak. Vannak átfedésben, illetve egymással szoros
kapcsolatban lévő kategóriák, ezért számos vizsgált ösztönző intézkedés több kategóriába is könnyen beilleszthető
lenne. Ahol ez módunkban állt, az összefüggéseket és átfedéseket jeleztük a szövegben.
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rációként, amelyek az ösztönző intézkedéseket különböző összefüggésekben vizsgálták.
Nem célunk teljes körű áttekintést adni az esettanulmányokról, inkább arra törekszünk, 
hogy illusztrálják a különböző ösztönző intézkedéseket. Az ösztönző intézkedések
ötvözésének alkalmazását részletesen az 1.4. alfejezet tárgyalja. Nagyon kevés az olyan
esettanulmány, amely egyetlen, teljesen önálló ösztönző intézkedést vizsgált. A biológiai
sokféleség összetettsége, az általa képviselt magán és közösségi értékek összefonódása, 
az érdekelt felek sokasága következtében az egymást kiegészítő ösztönző intézkedések
együttes alkalmazása nem kivételnek, hanem sokkal inkább általánosnak tekinthető.

1.1.  GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK – A PIAC MŰKÖDTETÉSE A BIOLÓGIAI 
SOKFÉLESÉG ÉRDEKÉBEN

A gazdasági ösztönzők fogalma abból az elgondolásból fakad, hogy az ésszerűen gon-
dolkodó egyének mindent megtesznek saját jólétük maximalizálása érdekében. A kor-
mányok olyan esetekben hoznak ösztönző intézkedéseket, amikor a magánhaszon maxi-
malizálása kedvezőtlen hatásokat idéz elő: ugyanis az egyének nem veszik figyelembe azt,
hogy tevékenységük milyen hatással van más egyének vagy általában a társadalom jólétére.
Erre az állapotra utal az „externáliák léte” kifejezés. Amilyen mértékben az emberek 
a piacon egymással kölcsönhatásban vannak, és e piacok nem tudják az externáliát
árjelzéseikbe beépíteni, olyan mértékben beszélhetünk az externáliáról, mint „piaci
elégtelenség”-ről.

Az externália (externality) vagy piaci elégtelenség akkor jelentkezik, amikor egy egyén
vagy egyénekből álló csoport tevékenysége – pozitív vagy negatív – hatással van más
egyénre vagy egyének csoportjára; és azok, akiket e hatás ér pozitív externália esetén nem
fizetnek kompenzációt azoknak – illetve negatív externália esetén nem kapnak kompen-
zációt azoktól –, akik a tevékenység folytatásával e „külső hatásokat” előidézték. Ezekben
az esetekben azok, akikre mások tevékenysége hatással van, nem tudják az externáliá-
kat beépíteni a tevékenységet folytatók döntéshozatali folyamatába. E visszacsatolási
mechanizmus hiányának okozói lehetnek: a tevékenység és externális hatásai közti ok-
okozati viszony át nem látása, az információ-közvetítés nehézségei, a felek közti infor-
máció-továbbításnak vagy az externáliáért fizetendő összeg megállapításának egyeztetési
és tranzakciós költségei; illetve az egyértelműen meghatározott tulajdonjogok vagy e jogok
érvényesítését lehetővé tevő jogi keretek hiánya. Kialakíthatók olyan kormányzati
politikák, amelyek ellensúlyozzák a visszacsatolási mechanizmus hiányát, illetve biztosítják
azok érdekeinek a védelmét, akikre e tevékenységek negatívan hatnak.

Az externália gyakran jelentkezik úgy, hogy nem lehet olyan konkrét egyéneket
megnevezni, akikre a mások által folytatott tevékenység negatív hatással van, hanem az ún.
közjavak sérülnek általánosságban. Ez különösen igaz a biológiai sokféleség esetében. Ha
eltűnik egy adott ökoszisztéma, az egyes egyénre gyakorolt negatív hatás vélhetően túl kicsi
ahhoz, hogy az egyénből reakciót váltson ki, az összesített hatás azonban – az érintettek
nagy száma miatt – már figyelemre méltó lehet, és szakmapolitikai beavatkozást tehet
szükségessé.



23

A környezetgazdászok és jogalkotók számos lehetséges megoldást dolgoztak ki 
az externália problémájára, többek között a mesterséges árnyékárak kivetését környezet-
védelmi adók és díjak formájában, amelyek tükrözik a közjavakat ért kárt, a tulajdonjogok
megfelelőbb meghatározását erre alkalmas piacokon, és a közösség érdekeit jobban
figyelembe vevő magatartás állami támogatását. A biológiai sokféleség biztosításának
egyik legköltséghatékonyabb eszköze azoknak a jelenlegi állami beavatkozásoknak 
az eltörlése, amelyek negatív externáliát előidéző tevékenységeket támogatnak, például
állami szubvenciót nyújtanak olyan gazdasági ágazatok számára, amelyek kedvezőtlenül
hatnak a biológiai sokféleségre.

Az eszközök többségét a környezetszennyezéssel összefüggésben tanulmányozták és
fejlesztették ki. A kormányzati beavatkozás szükségessége ezekben az esetekben egyér-
telmű: a kormányok rendelkeznek a legmagasabb szintű információval, és tranzakciós 
költségeik is lényegesebben alacsonyabbak, ha biztosítani akarják azt, hogy a köze-
gészségügyi és jóléti megfontolások megfelelő mértékben szerepeljenek a nagy ipar-
vállalatok tevékenységében. A probléma gyakran megoldható, illetve hatása jelentős
mértékben csökkenthető adó kivetésével, díj, járulék vagy norma megállapításával, illetve
támogatással. A kormányzati beavatkozás elmaradása azt eredményezheti, hogy nem
történik semmi, vagy elszaporodnak a kisösszegű, elhúzódó felelősségi perek, s csak igen
nehezen teremthető meg az objektív döntéshozatal.

A biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható használatának helyzete össze-
vethető, de nem azonos a környezetszennyezéséével. Ez abból a tényből fakad, hogy 
a biológiai sokféleség csökkenéséből adódó költségek gyakran más természetűek, mint 
a szennyezéshez kapcsolódó, viszonylag egyértelműbb költségek. Természetesen, a bioló-
giai sokféleség csökkenéséből adódó költségek – megfelelő kormányzati akcióval –
gyakran teljes mértékben beépíthetők, mint például egy működő ökoszisztéma víztisztítási
szolgáltatásai.3 Gyakorta azonban a biológiai sokféleség értéke annak puszta létében, sőt,
feltehetően ma még ismeretlen, jövőbeli használataiban rejlik. Ezekben az esetekben 
a gazdasági eszközök alkalmazásának logikája, amelynek célja az externáliák és a piaci
elégtelenségek korrigálása, súlyos próbáknak van kitéve. A felvetődő kérdések között
szerepel például, hogy a biológiai sokféleség mely részei érdemesek leginkább megőrzésre;
vagy, hogy mely kritériumok mentén kössék meg a kompromisszumokat?

A piaci elégtelenségek korrekciójára létrehozott gazdasági eszközök a fenti körül-
mények között is eredményesek maradnak, de esetenként nem alkalmasak a probléma
teljeskörű megoldására, amelyhez további információra és intézményi beavatkozásra van
szükség. Az OECD-tagországok a gazdasági és a szabályozó ösztönzők igen széles skáláját
vonultatták fel, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Ezt követően az 1.2. és 1.3. alfe-

3 Teljes körű ismeret birtokában a statikus optimalizálás elméletéből származtatott gazdasági ösztönzők rendkívül
hasznosak a biológiai sokféleséggel történő gazdálkodás olyan kérdéseinek megoldásában, amelyek a klasszikus
természeti erőforrás problémák logikájába illeszthetők, például egy ismert magánértéket képviselő természeti
erőforrás, mondjuk egy halászterület, optimális allokációja. A privatizáció, az engedélyezés, illetve a negatív externáliák
felszámolása kitermelési díj vagy bányajáradék kivetésével teljes mértékben elejét veheti a bérleti díj eltékozlásának.
A biológiai sokféleség megőrzésénél azonban gyakran sokkal kevésbé egyértelmű esetekkel kell megbirkózni.
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jezetekben tárgyaljuk azokat a támogató szakmapolitikai beavatkozásokat, amelyek 
a biológiai sokféleség csökkenésekor felvetődő, sajátos kihívások fényében a gazdasági
ösztönzők kiegészítését szolgálják.

Járulékok, díjak és környezetvédelmi adók

Az OECD-országok a gazdasági eszközök széles skáláját alkalmazzák a természet-
védelmi szempontból kedvező tevékenységek ösztönzése céljából. Ezek – többek között –
az erdészeti tevékenységre kivetett járulék vagy nem-megfelelési díjak (bírságok), amelyek
célja a fakitermelés fenntartható szinten tartása; felelősségbiztosítási díjak (biztosítékok)
az ökológiailag érzékeny területek helyreállítására vagy fenntartására; halászati enge-
délyezési díjak vagy adók, vízkészlet kitermelési járulékok alkalmazása; közlegelők, illetve
az érzékeny területek (mint például Ausztráliában a Nagy Korallzátony) használatának,
veszélyeztetett fajok vadászatának vagy halászatának, valamint a nemzeti parkok területén
folytatott turisztikai tevékenységnek a megadóztatása (OECD, 1999b). Gyakori azonban,
hogy a különböző környezetvédelmi adók, járulékok és díjak értelmezése fejtörést okoz,
ezért az I.1. keretben megadtunk néhány tényt a környezetvédelmi adókkal kapcsolatban,
majd az I.2. keretben ismertetjük az OECD egységes besorolását.

I.1. keret: Környezetvédelmi adókkal kapcsolatos tények

Ismertető: Áralapú ösztönző intézkedés, amely célja az externális költségek beépítése;
bevételt generál környezetvédelmi célokra és programokra; megadóztatja az erő-
forrás-felhasználást.
Előnyök: Maximalizálja a gazdasági hatékonyságot; könnyen érthető.
Hátrányok: Az egyes összetevők mérhetőségére épül, továbbá arra, hogy a megálla-
pított externális költségek megegyezésen alapulnak; kiterjedt monitorozást igényelhet.
Alkalmazhatóság: Olyan helyzetekben alkalmazható, ahol a hatások könnyen mér-
hetőek (pl. vadászat), és a hatások forrásai könnyen monitorozhatók.

Egyes országok bizonyos esetekben a tevékenység megkezdésekor ún. teljesítmény
kötvényeket (performance bond) vezetnek be, ahelyett, hogy bírságolnának vagy kötelez-
nék a vállalatokat az erőforrások kiaknázását követően az élőhelyek rehabilitációjára vagy
helyreállítására. E kötvények megvásárlása bizonyos tevékenységek megkezdése előtt
írható elő vállalatok vagy magánszemélyek részére, ami garanciaként szolgál meghatá-
rozott követelmények teljesítésére. Az OECD-tagországok közül Ausztráliában, Kanadá-
ban és az Egyesült Államokban teljesítmény-kötvényeket alkalmaznak, például bányászati
tevékenységek esetében; ezzel kötelezve a tulajdonosokat a bányaterületek kielégítő szintű
rehabilitációjára vagy rekultivációjára. Kanadában a veszélyes-hulladék lerakóknál ez 
az eszköz biztosítja a hulladék biztonságos elhelyezését abban az esetben, ha az üze-
meltető társaság fizetésképtelenné válna (OECD, 1999b).
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A biológiai sokféleség védelmére alkalmazott pénzügyi eszközök alapja az az el-
gondolás, miszerint a biológiai sokféleség csökkenésének társadalmi költsége beépíthető
azokba a tevékenységekbe, amelyek e csökkenést okozzák. Ebből következik, hogy 
a társadalmilag hasznos tevékenységeket viszont alacsonyabb szinten kellene megadóz-
tatni. Ehhez – mindkét esetben – pénzben kell mérni a biológiai sokféleség társadalmi
szempontból pozitív vonatkozásait. Amennyiben sikerül megfelelő értékeket megadni,
ezen eszközök közgazdasági és ökológiai szempontból is hatékonyan alkalmazhatók.4

Azonban, bár a közgazdasági elmélet alapján kifejlesztett technikákkal elvben meg-
határozható a biológiai sokféleség pénzben kifejezett pontos értéke, a biodiverzitás
összetettsége nagyon megnehezíti ennek gyakorlati alkalmazását.5

I.2. Keret: Környezetvédelmi adók és díjak

Adók (Taxes)
Az OECD besorolása (Adóbevételi Statisztikák Kiadványa – Publication Revenue
Statistics) az adót úgy definiálja, mint „ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség”
az állam felé. Az adókért nem jár ellenszolgáltatás abban az értelemben, hogy az állam
által az adófizetők számára biztosított előnyök rendszerint nincsenek arányban a befi-
zetésekkel. Megjegyzendő, hogy az (ellenszolgáltatás nélküli) adó „pántlikázható”,
amennyiben úgy döntenek, hogy az adóbevétel egy bizonyos százaléka egy megadott
célra fordítandó (például, amikor előírják, hogy a benzin adótartamának egy részét
útépítésre kell felhasználni). 

Díjak (Charges/Fees)
Az OECD besorolásában szintén szerepelnek a díjak és a felhasználói díjak ki-
fejezések – szembe állítva az adókkal –, de nem adják meg ezen kifejezések pontos
definícióját. A gyakorlatban a díjak és a felhasználói díjak megnevezéseket gyakran
használják szinonimaként. Így a díjak és felhasználói díjak alatt értjük az államnak
vagy nem állami szervezetnek központi vagy célalapokba (mint például a környe-
zetvédelmi alapba vagy a vízgazdálkodási társulatnak) fizetendő, ellenszolgáltatással
járó pénzügyi kötelezettségeket. Az így fizetett díjért vagy felhasználói díjért cserébe 
a díjfizetők a befizetett összeg nagyságával arányos szolgáltatást kapnak.

4 Ezt a koncepciót először Arthur C. Pigou dolgozta ki (1920), ezért ezeket a környezetvédelmi adókat és járulékokat
gyakran nevezik „pigou-i adók”-nak.
5 A rendelkezésre álló legfontosabb technikák a feltételes értékelés, a hedonikus ár módszer, az utazási költség módszer,
a magánjavakkal történő helyettesítési költség,  valamint a haszonátvitel (lásd Pearce et al., 1994).
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Járulékok (Levies)
A járulék kifejezés a kötelező jellegű befizetések valamennyi típusát magában foglalja.
Megjegyzendő, hogy az OECD besorolás szerint vannak olyan határesetek, amikor 
a járulék ellenszolgáltatás nélkülinek, vagyis adónak tekintendő (amennyiben azt – 
a díjjal és a felhasználói díjjal ellentétben – az államnak fizetik). Van arra is példa, hogy 
a járulék összege meghaladja a szolgáltatás biztosításának költségét, vagy a járulék 
fizetője és a cserébe kapott előnyök haszonélvezője nem azonos – legalábbis nem 
a hozzájárulásának arányában –, ide sorolható a faipari vállalatok által fizetett járulék,
amellyel a fenntartható fakitermelést támogatják (Nils Axel Braathen személyes
közlése, OECD Környezetvédelmi Igazgatóság, 1998).

A közgazdasági értékelés, mint ösztönző és döntéshozatalt támogató eszköz című
részben (lásd 56. oldal) részletesen ismertetett három tanulmány (Kanada, Dél-Korea,
Franciaország) arra tesz kísérletet, hogy pénzben fejezze ki a biológiai sokféleség csök-
kenésének társadalmi költségeit, illetve a biológiai sokféleség megőrzésének hasznát;
demonstrálva, hogy ez az értékelés kivitelezhető és megvédhető. A becslésekhez társuló
nagyfokú bizonytalanság azonban rendkívül megnehezíti az értékek felhasználását a nagy
pontosságot igénylő számításokhoz. Ebből az következik, hogy a különböző díjakon és
környezetvédelmi adókon keresztül a tevékenységek társadalmi költségei csak ritkán
építhetők be pontosan és maradéktalanul.

Például Franciaországban, a Garonne völgyben azt vizsgálták, hogy a gazdálkodók
mekkora kompenzációért hajlandóak részt venni a folyó környéki földek megőrzésében,
illetve az ott lakók mennyit lennének hajlandók fizetni ezért a gazdálkodóknak. Kiderült,
hogy az ott élők szívesen áldoznának jelentős összeget a megőrzésre – az általuk felajánlott
összeg 25 évre lenne elegendő a gazdálkodók kártalanítására –, a tanulmány azonban hang-
súlyozza, hogy ilyen becsléseket ritkán alkalmaznak gazdasági eszközök kialakítására. 
A tanulmány arra is rámutatott, hogy a biológiai sokféleség védelmét „nem mint pontosan
meghatározott célt, hanem mint általános értéket értelmezik”(Amigues és Desaigues,
1998; 11).

A fenti nehézségekből adódóan a gazdasági eszközök megalkotásának elsődleges célja
gyakran nem az externáliák maradéktalan beépítése, és ez különösen érvényes a biológiai
sokféleséget szolgáló politika területén. Találhatunk ugyan példákat olyan gazdasági esz-
közökre, amelyeket más területeken erre a célra hoztak létre. Azonban a biológiai sok-
féleség pusztulásához társuló externáliák azonosítása és számszerűsítése körüli nehézségek
arra engednek következtetni, hogy e területen a gazdasági eszközök alkalmazásának álta-
lában nem célja az externális hatások beépítése. A gazdasági eszközök környezetvédelmi
célokra történő alkalmazásában további probléma a pénzügyminiszterek ellenállása, akik
ugyan jogilag felelősek ezen eszközökért, de nem barátkoztak meg velük az alkalma-
zásukból származó bevételek körüli bizonytalanságok miatt.
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A gazdasági eszközök bevezetésének célja – többnyire az ösztönző hatáson keresztül –
inkább az előre kitűzött környezeti célok elérése (mint ahogy az idézett francia eset-
tanulmány is mutatja); a bevételekből a természetvédelem tranzakciós költségeinek
fedezése (például belépő díjak szedése nemzeti parkokban, amelyből a park fenntartását
fedezik); illetve a környezetbarát alternatívákkal szemben működő árkülönbségek csök-
kentése (például zöldmezős beruházások megadóztatása, és ezzel párhuzamosan a barna-
mezős beruházások, illetve rehabilitációjuk támogatása, mint ahogy ezt a tőzeges területek
kezeléséről szóló angol tanulmány is javasolja).

Egy német esettanulmány, amelyben két bioszféra rezervátumot vizsgáltak (Popp,
1999), arra a következtetésre jutott, hogy a belépődíjak, természetvédelmi adók és meg-
őrzési vagy igénybevételi járulékok segítségével nemcsak az emberi tevékenységekből
eredő környezeti terhelések építhetők be, hanem egyúttal elegendő bevétel képződik 
a rezervátumok reklám- és fenntartási költségeire is. Így a Rhön bioszféra rezervátumnak
1997-ben 40 ezer német márka bevétele volt a belépő díjakból, amelynek egynegyedét
költötték reklámra. Másutt speciális, ún. természetvédelmi adót vonnak le a látogatók által
fizetett belépődíjakból, amelyből közvetlenül finanszíroznak természetvédelmi intézke-
déseket. De vannak olyan javaslatok is, amelyek természet-megőrzési, illetve igénybevételi
járulékról szólnak.

A környezeti szempontból előnyös tevékenységeknek nyújtott számos közvetlen és
közvetett támogatás tudatos árkülönbséget hoz létre, illetve a meglévő különbséget mó-
dosítja e tevékenységek javára. A gazdasági ösztönző nagyságát rendszerint az egymással
versengő fenntartható és nem-fenntartható tevékenységek nyereségessége közti különbség
határozza meg, és nem a biológiai sokféleség hasznának társadalmi megítélése, amelyről
eleve azt feltételezik, hogy meghaladja a megvalósítás költségeit. 

A holland kormány 1995-ben adót vetett ki a felszín alatti víz-kivételre, hogy ezzel
ellensúlyozza a kiszáradást – ez Hollandiában a biológiai sokféleség csökkenésének 
egyik legfontosabb oka –, amely a felszín alatti vízkészletek túlzott mértékű kitermeléséből
származik (Bellegem et al., 1999a). A holland tartományok többsége szintén alkalmaz
valamilyen kisebb összegű felszín alatti víz-kivételi adót. A kiszáradási költségek egy
részének beépítésén túl ezekkel az adókkal tulajdonképpen a felszín alatti vízkészletből
történő vízkitermelés relatív költségét emelik meg, a felszíni víz környezeti szempontból
kevésbé káros felhasználásához képest. A felszíni víz felhasználási költsége a fenti árkü-
lönbség nélkül rendszerint magasabb, mint amennyit a felhasználóknak a felszín alatti víz
felhasználásért fizetniük kell, viszont a fenti adók kivetésével ez az árdifferencia egy
bizonyos ponton megfordul, és gazdaságosabbá válik áttérni a felszíni víz felhasználására.

Piacteremtés és egyértelműen meghatározott tulajdonjogok leosztása

A kereskedelmi korlátok eltörlésére, valamint az egyértelmű és stabil tulajdonjogok
kialakítására alapozott piacteremtés arra a feltételezésre épül, hogy a tulajdonjogok
ésszerűen gondolkodó birtokosai az idők során törekszenek arra, hogy erőforrásaik értékét
maximálisra növeljék. Ennek alapja az, hogy ha a biológiai sokféleség erőforrásait ily
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módon privatizálnák, azok megőrzése sokkal inkább biztosított lenne, mint a szabad
hozzáférés esetében, amikor a felhasználók gyakran élnek a gyors és rövid távú kiakná-
zással, „aki kapja, marja” alapon. 

Ez az érvelés valóban helytálló olyan biológiai sokféleséggel bíró erőforrások ese-
tében, amelyek piaci értékkel rendelkeznek, mint például a kereskedelmi szempontból
értékes halállomány, bizonyos állatok értékesíthető húsa, bőre és egyéb részei, illetve 
a piaci szempontból értékes faanyag és a nem-faalapú erdei termékek. Ennek eredmé-
nyeként az egyértelmű tulajdonjogok meghatározását széles körben alkalmazzák keres-
kedelmi halállományok esetében, egyéni, átruházható kvóták formájában, illetve erdő-
területek magántulajdonba adásával. A tulajdonjogok átruházásának – mint a biológiai
sokféleség megőrzését és fenntartható használatát ösztönző intézkedésnek – talán
legnagyobb hátránya, hogy a tulajdonosok ösztönzése az erőforrások fenntartható keze-
lésére a biológiai sokféleségnek csak azon elemeire terjed ki, amelyek magántulajdonba
vehetők. További szabályozók, illetve más ösztönző intézkedések bevezetése nélkül, 
a kereskedelmi szempontból nem értékes fajok és az azokat körülvevő ökoszisztéma
létezési értékét nem fogják figyelembe venni. 

I.3. keret: Piacteremtés – tények

Leírás: Piacok az erőforrások vagy azok használata feletti tulajdonjogok egyértelmű
meghatározásával, és e jogok kereskedelmének engedélyezésével teremthetők. 
Előnyei: Az erőforrásoknak az egymással versengő felhasználók közötti leghaté-
konyabb elosztását eredményezi, és megfelelő árképzést tesz lehetővé; monitorozási
követelménye alacsony. 
Hátrányai: Kevésbé hatékony ott, ahol – jelentős – externális hatások jelentkeznek
és/vagy monopóliumok működnek. 
Alkalmazhatósága: Ott alkalmazható, ahol a tulajdonjogokat egyértelműen meghatá-
rozták, a termékek és szolgáltatások azonosítása könnyű, ahol a tranzakciós költségek
elég alacsonyak, illetve az érdekelt felek száma elég nagy ahhoz, hogy rendszeres
kereskedelem alakuljon ki. 

A magán tevékenységek nettó jelenértékének maximalizálása esetenként pozitív
„túlcsordulást” is eredményez, bár ez a fenntartható fejlődésnek csak azon elemeire igaz,
amelyek értéke magántulajdont képezhet, illetve amelyek lényegileg kapcsolódnak ezek-
hez az elemekhez. Például az erdősített területekből származó magánjövedelem maxi-
malizálását gyakran úgy biztosítják, hogy folyamatos fakitermelést lehetővé tévő hosszú
távú erdőgazdálkodást folytatnak. Ez az erdő létezési értékének felismeréséhez vezet, ami
egyben pozitív externália is.

Mivel az erdőtulajdonosoknak anyagi érdekük fűződik a folyamatos fakitermeléshez
szükséges faállomány fenntartásához, így a gazdag biodiverzitású erőforrások tulajdon-



29

jogának magánkézbe adása általános az erdős területek esetében. Az esettanulmányok
közül kettő vizsgálta erdős területek magántulajdonba adását, hangsúlyozva azt, milyen
előnyökkel jár, ha a helyi közösség kapja meg a megőrzést vagy fenntartható használatot
igénylő erőforrások feletti tulajdonjogot. A török esettanulmány (Arançli és Stevens, 1999)
ismerteti, hogy a földek jogtalan használata, az illegális tarvágás és legeltetés, illetve fásítás
hogyan idézték elő az erdei ökoszisztémák pusztulását, és terméketlen, erodált talajok
kialakulását. E problémákat felismerve, a helyi hatóságok a közösséghez tartozó erdők-
ben, egy közösségi részvételen alapuló projektet valósítottak meg, amellyel egyidejűleg
próbálták javítani a közösség életminőségét és az erdei ökoszisztémát. A tanulmány
hangsúlyozta, hogy amíg az erdő közös erőforrás volt, túlhasználatnak volt kitéve, mert 
az ott lakók nemigen érezték szükségét annak, hogy fenntartható fakitermelést folytas-
sanak, mindaddig, amíg nem tudják biztosan, hogy az erőforrások később is felhasz-
nálhatók, és így ők is részesülhetnek a fenntartható használat előnyeiből. A jogok olyan
meghatározása, amely lehetővé teszi az ott lakók számára az erdő erőforrásainak további
felhasználását, megfelelő ösztönzést ad arra, hogy törekedjenek ezen erőforrások fenn-
tartható kezelésére.

Az egyértelműen meghatározott tulajdonjogok leosztása eredményes eszköze lehet 
a helyi közösségi bevételek növelésének is, és egyben hozzájárulhat konkrét veszé-
lyeztetett fajok megőrzéséhez, illetve a fenntartható használathoz. Ugyanakkor lehetővé
teszi a biológiai sokféleséggel rendelkező erőforrások teljes, magánjellegű használati
értékének kiaknázását. Dél-Koreában például felismerték, hogy a Mount Chiri Nemzeti
Park és az ott élő örvös medvék megőrzésének leghatékonyabb módja az, ha ezt nyere-
ségessé teszik a helyi közösség számára, és ezzel ösztönzik az ott élő – erre leginkább
alkalmas – embereket a nemzeti park fenntartható használatára és megőrzésére. 

Mexikóban nagy körültekintéssel megtervezett, és újításnak számító programot dol-
goztak ki a kanadai vadjuh (Ovis canadensis) fenntartható kezelésére, a juhok vadászatát
lehetővé tevő forgalmazható engedélyek (tradable permits) bevezetésével. A kormány
megállapítja a fenntartható vadászati szintet, az elejthető vadlétszámot, és e kvóta erejéig
forgalmazható engedélyeket ad ki a helyi közösségeknek. Mivel igen nagy a nemzetközi
érdeklődés e faj vadászata iránt, az engedélyek értéke a nemzetközi piacon várhatóan
kétszeresére-háromszorosára is nőhet, így fontos bevételi forrást jelenthet a helyi lakosság
számára. Ez a program egyrészt eredményesen ösztönzi a juhok fenntartható kezelését,
másrészt megvalósítja az együttműködést a helybeliekkel. A megvalósítás kapcsán ugyan
jelentkeztek problémák, a mexikói kormány azonban már dolgozik ezek elhárításán. Ez 
a példa ismét rámutat arra, mennyire szorosan összefügg az ösztönző intézkedés megva-
lósítása, illetve a megfelelő tájékoztatás és kapacitás megteremtése. 

A forgalmazható engedélyek azzal a kettős előnnyel járnak, hogy egyrészt garantálják
a természetvédelmi cél elérését (pl. azzal, hogy pontosan meghatározzák a kilövési terv
alapján elejthető állatok számát), másrészt pedig ösztönzik az engedélyezett tevékenység
lehető leggazdaságosabb kivitelezését (azokhoz a szabályozókhoz képest, amelyek kor-
látoznak bizonyos tevékenységeket, illetve e tevékenységek végrehajtásának bizonyos
módszereit, például azáltal, hogy konkrétan rögzítik a halászati vagy vadászati mód-
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szereket). Elméletileg az engedélyek kereskedelme addig tart, amíg el nem jut azokhoz,
akik annak legmagasabb értékét tudják realizálni.

A biológiai sokféleség által nyújtott termékek és szolgáltatások esetében a forgal-
mazható engedélyek rendszerének megvalósításához, vagy más típusú piac megterem-
téséhez, a tulajdonjogok egyértelmű meghatározására van szükség. A biológiai sokféleség
csökkenésének egyik fő okaként gyakran az egyértelmű tulajdonjogok hiányát jelölik meg.
Kétségtelenül ez volt az egyik fő magyarázata a biológiai sokféleségből fakadó erőforrások
nem megfelelő kezelésének a franciaországi Garonne völgyben (Amigues és Desaigues,
1998). Miközben elvben az állam felelőssége a folyami gazdálkodás és a folyómenti ún.
rendszeresen elárasztott területek kezelése, ezeket általában nehéz egyértelműen leha-
tárolni; továbbá a folyó is állandóan változtatja folyását, és így természetesen változnak 
az elárasztott területek is. 

I.4. keret: Egyedi forgalmazható kvóták (individual transferable quotas – ITQ)
a halászati tevékenységben

A halászterületek gyakran szabad hozzáférésű erőforrások, ahol a túlzott mértékű
halászat társadalmi költségeit nem építik be a halászati tevékenységbe. Nyílt piaci hely-
zetben a halászat  szintje már meghaladja a maximális profitot eredményező helyzetet,
sőt mindaddig növekszik, amíg a profit nullává válik. Mivel ez csak akkor fordulhat elő,
ha a halfogás mértéke már meghaladta a maximálisan fenntartható hozamot, mindez 
a célfajok túlhalászásához vezethet, sőt a kereskedelmi ágazat összeomlását eredmé-
nyezheti. Ezért gyakran van szükség a halászati tevékenységet korlátozó, a korlátozást
ösztönző intézkedésekre.

A fenti probléma alapvető oka az, hogy a halászati területek erőforrásaira vonat-
kozóan nincsenek meghatározott tulajdonjogok, a tengerrészek feletti tulajdonjogok
megállapítása pedig általában nem kivitelezhető (kivételt képeznek olyan helyhez
kötött fajok, mint például a kagylótelepek). Az egyedi forgalmazható kvótákkal
azonban tulajdonjog rendelhető a kereskedelmi halfajok halászatára. E kvóták sza-
vatolják a jog birtokosának az adott szezonban a megengedett összes mennyiség egy
meghatározott százalékának kihalászásához való jogot, és egyben a fenti problémák
kezelésére is a legközvetlenebb mechanizmust jelentik. A környezeti előnyön túl, amit
a halászat fenntartható szinten történő korlátozása jelent, az egyedi forgalmazható
kvóták segítségével gyakran a halászterületek gazdasági hatékonysága és nyeresé-
gessége is fokozható (elméletileg a halászatból származó teljes jövedelem maxi-
malizálásához kell, hogy vezessenek), vagy stabilizálható a halászattal összefüggő
foglalkoztatottság. 
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E könyv számára készült egy esettanulmány az egyedi forgalmazható kvótákról,
amely rámutatott arra, hogy míg a halállomány hasznosítására meghatározott egyedi
forgalmazható tulajdonjogok eredményes eszközt jelenthetnek bizonyos célfajok
kezelésére, azonban nem biztos, hogy önmagukban elégségesek más fajok, vagy az
azokat körülvevő ökoszisztéma védelmére. Ahol egyedi forgalmazható kvótát alkal-
maznak egy bizonyos fajra vonatkozó halászati jog megadására, ott gyakori, hogy az e
fajokat körülvevő ökoszisztéma megőrzéséhez és fenntartható használatához kiegé-
szítő intézkedésekre van szükség. Sajátos, szintén kezelendő probléma az osztályozás
kérdése: az a gyakorlat, hogy a kisebb, gyakran fiatalabb halakat nem, csak a jobb
minőségi osztályba tartozókat számítják be a kvótába. Ez a kérdés kezelhető például
megfigyelők alkalmazásával, a kifogott hal kötelező partra vitelével, a halászati fel-
szerelés jobb szelekciós képességével vagy tiltások bevezetésével. Bizonyos társadalmi
szempontokat is figyelembe kell venni, különösen az egyedi forgalmazható kvóta jogok 
első alkalommal történő kiosztásának méltányossági kérdéseit, illetve annak lehe-
tőségét, hogy az egyedi forgalmazható kvóták alkalmazása ellehetetleníti a halászati
kisvállalkozókat, vagy csökkenti a foglalkoztatottságot és az alkalmazottak jöve-
delmét. 

Összegezve, az egyedi forgalmazható kvóták értékes ösztönzői lehetnek annak,
hogy úgy hozzanak létre magasabb halászati profitot, hogy adott halfajok halászatát
fenntartható szinten tartják. Ugyanakkor, ezek a kvóták akkor a leghatékonyabbak,
amikor – a társadalmi és környezeti célok együttes elérése érdekében – más
jogérvényesítő és szabályozó intézkedések is társulnak hozzájuk, például a tengeren
eltöltött napok számának, a felszerelési egységek számának és méretének, valamint 
a hajókra és felszerelésükre vonatkozó feltételeknek a meghatározása.

Forrás: Gudmundsson et al. (1998).

Ennek eredményeként a hatóságok csak kevéssé tudják érvényesíteni a jogaikat, és 
a folyópart menti földtulajdonosok jelentősen igénybe veszik a folyópartot, valamint 
az abból származó ökológiai szolgáltatásokat. E nehézségek ellensúlyozására az eset-
tanulmány szerzői a folyómenti területek tulajdonjogának újbóli meghatározását java-
solták, és megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy a folyó menti földek egy részét átadnák
a közösségnek úgy, hogy a közösség kártérítést fizetne a földtulajdonosoknak a folyó
mentén végzett mezőgazdasági és más tevékenységek beszüntetéséért.

A görög tanulmány egy szokatlan problémáról számolt be. Zakynthos szigetén az 
1953-ban bekövetkezett földrengésben elpusztult a teljes földhivatali nyilvántartás és
tulajdonbejegyzés. Időközben a helybeliek tulajdonigényeket nyújtottak be olyan homok-
dűnékre, vizes élőhelyekre és erdőkre, amelyek általában az állami vagy közösségi tulajdon
részét képezik, és a bíróság az igények egy részének helyt adott. Számos tulajdoni igény
azonban még nem került a bíróság elé, és ezek függőben lévő állapota akadályozhatja azt,
hogy az állam egy új eszköz alkalmazásával kisajátítsa a védett területeken lévő földeket.
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Egyes esetekben, ahol nem alkalmaztak ösztönzőket, vagy azok elégtelennek bi-
zonyultak a magántulajdonban lévő biológiai sokféleség erőforrások fenntartható hasz-
nálatában vagy megőrzésében, olyan programokat alakítottak ki, amelyek keretében 
a tulajdoni vagy a használati jogot átruházzák a közösségre. A példák között említhetjük
többek között azt, amikor biológiai sokféleség szempontjából gazdag területeket vá-
sároltak meg azzal a céllal, hogy védett parkokká vagy rezervátumokká alakítsák át azokat,
mint ezt számos kormány, és társadalmi környezetvédő szervezet tette; illetve vizes élő-
helyeket vásároltak védelem céljából, valamint mezőgazdasági földeket a vizes élőhelyek
helyreállítása érdekében.

A földek állami tulajdonba vétele azonban nem garantálja a fenntartható gazdálkodást.
Az egyik esettanulmány (Naskali, 1999) rámutatott arra, hogy a finn erdőkben folytatott
nagymérvű tarvágások jelentős részét éppen az állami tulajdonban lévő erdőkben végez-
ték, míg a kisebb, családi kezelésben lévő birtokokon gyakran olyan integrált erdőkezelési
technikákat alkalmaznak, amelyek fenntarthatóan hasznosítják az erdei ökoszisztéma más,
nem fakitermeléssel összefüggő szolgáltatásait; például a bogyós gyümölcsök szedését, 
a halászatot, a vadászatot, és a rekreációs célú felhasználást. Dániában korábban olyan
törvény volt hatályban, amely tiltotta a magán vagy állami területen lévő, összefüggő erdős
területek jövedelmet nem termelő használatát, és ez akadályozta a biológiai sokféleségben
gazdag, idős erdők fennmaradását (ezt a törvényt 1989-ben megreformálták). Fény derült
arra, hogy Dániában gyakran éppen a magánkézben lévő erdők rendelkeznek a legna-
gyobb biológiai sokféleséggel. Azonban, míg a természeti erőforrások állami tulajdonlása
– politikai úton – az állami célok integrálását segíti elő, addig a magántulajdon, általában 
a közvetlenül hasznosítható értékek hatékony kiaknázására koncentrál.

I.5. keret: Forgalmazható (átruházható) fejlesztési jogok 
(Tradable (transferable) development rights)

Egyes országokban – például a nyugat-európai országokban vagy Japánban – azt
tapasztaljuk, hogy a tulajdonjog a földtulajdon oszthatatlanságán és abszolút termé-
szetén alapul, míg másutt – például Észak-Amerikában – a föld tulajdonjog különböző
használati jogok együttese, amelynek egyes elemei külön is kezelhetők. Ahol ez 
a helyzet áll fenn, ott a használati jogok bizonyos aspektusai forgalmazhatók az érde-
kelt felek között, míg mások az eredeti tulajdonos(ok) birtokában maradnak. 

Például társadalmi szervezetek, természetvédők vagy a kormány megszerez-
hetnek egy adott földterületre vonatkozó valamely jogot, például a fejlesztési jogot 
a biológiai sokféleség megőrzéséhez, miközben a földhöz kapcsolódó minden egyéb
jog a tulajdonos birtokában marad. 
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És fordítva, a fejlesztésre vonatkozó korlátozó szabályok erősen befolyásolhatják 
a föld árát, ezért bizonyos esetekben – kárpótlásul a korlátozásokért – fejlesztési
jogokat adnak más földterületekre. Például az Egyesült Államok több államában is
alkalmazzák az olyan szolgalmi fejlesztési jogok forgalmazását, amelyek leválaszt-
hatók egy adott földterületről és felhasználhatók egy másik ingatlanon. Ezeket
gyakran alkalmazzák kifejezetten természetvédelmi célokra úgy, hogy korlátozzák
bizonyos típusú és nagyságrendű fejlesztési tevékenységek kivitelezését egy adott
zónában, ugyanakkor megengedik e jogok „forgalmazását” egy olyan területre, ahol 
a fejlesztés megvalósul.

Görögországban, például Zakynthos szigetén, az 1990-ben létesített rezervátumban
található ingatlanokra szigorú építkezési, fejlesztési korlátozásokat írtak elő, amelynek
ellentételezéseként – Földhasználati Rendezési Terv keretében – a partvidék más
részeit jelölték ki turisztikai fejlesztési célra. 

Forrás: Renard (1998); Spyropoulou és Dimopoulos (1999).

Miután állami tulajdonlással és kezeléssel sikerült megvalósítani az ökoszisztéma
megőrzését, egyes esetekben, bizonyos fenntartható használati jogok magán gazdálko-
dónak bérbe adhatók vagy eladhatók. Hasonlóképpen, számos esettanulmány emelte ki 
a használati jogok részleges átruházásának alkalmazását a teljes tulajdonjog – a kor-
mányzati vagy társadalmi szervezeteknek történő – átadásával szemben, az ökológiai
szempontból érzékeny magánterületeken folytatott tevékenységek korlátozása céljából.
Ezek többek között lehetnek fejlesztési korlátozások (pl. engedélyekhez kötések), továbbá
olyan, jogilag kötelező érvényű ingatlanszerződések vagy kezelési tervek, amelyek – 
a biológiai sokféleség erőforrásainak fenntartható használata érdekében – korlátozzák 
a magántulajdonban lévő földeken folytatható tevékenységeket.

Ezek az intézkedések úgy is tekinthetők, mint a magántulajdonban lévő földek egyes
fejlesztési vagy használati jogainak az államra vagy valamely természetvédelmi testületre
történő átruházásai. Mindez attól függ, hogy a kormány milyen intézményi vagy tájé-
koztatási háttérrel rendelkezik a tulajdoni és használati jogok különböző komponense-
inek meghatározásához, illetve kommunikációjához, amelyek a továbbiakban szerződések
vagy fejlesztési jogok formájában forgalmazhatók. Hollandiában például bevezették 
a felszín alatti víz-kiemelés engedélyezési rendszerét, és a közösségi földterületek felszín
alatti víz-felhasználás feletti tulajdonjogait az államra ruházták át, amely ezentúl ott ad
engedélyt a vízkiemelésre, ahol az fenntartható, illetve olyan célra, amelyet megalapo-
zottnak ítél (Bellegem et al., 1999a).

Engedélyek adhatók bizonyos szennyezőanyagok kibocsátási jogára is, amellyel kor-
látozzák a teljes kibocsátási mennyiséget, valamint lehetővé teszik a szennyezési jogok
forgalmazását a szennyezők között, ezzel biztosítva e jogok leghatékonyabb elosztását.
Ilyen programok léteznek az Egyesült Államokban és Kanadában a levegőszennyezés
területén, Ausztráliában a só tartalmú anyagok Hunter-folyóba történő kibocsátására,
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valamint az Egyesült Államokban a szennyvíz Lower-Fox-folyóba történő kibocsátására
(OECD, 1999b).

Egy másik esetben az ausztráliai Viktória állambeli ingatlantulajdonosok egy meg-
határozott mértéken túl csak engedéllyel irthatják az őshonos növényzetet. Továbbá 
a Viktória Állam Természetvédelméért Alap (Trust for Nature Victoria) Ausztráliában egy
Forgó Pénzalapot (Revolving Fund) hozott létre a biológiai sokféleség védelmére,
amelyből megvásárolják a megőrzés szempontjából speciális jelentőségű földeket, és
mielőtt azt továbbértékesítenék a megőrzés elveit elfogadó egyéneknek, szerződésben
rögzítik a föld jövőbeli fenntartható használatára vonatkozó kötelezettségeket (Carter,
1999). Így a pénzalap olyan egyénekre tudja ruházni a biológiai sokféleségben gazdag
ingatlanokat, akiknek a földhasznosítási módja a leginkább összhangban lesz az erő-
források megőrzésével. A pénzalap tulajdonképpen megvásárolja a jogot ahhoz, hogy
megtiltson vagy korlátozzon bizonyos káros tevékenységeket az ingatlanon, amelyeket 
a szerződésben rögzítenek is. A dán tanulmány hasonlóképpen rámutatott arra, hogy egy
dániai program, amelynek célja a magánművelésben lévő erdős területek szigorú kezelésű
erdőrezervátumokká alakítása volt, szintén hangsúlyozta a „végleges kezelési megálla-
podások” létesítésének szükségességét, amelyek alapja az erdők pihentetésére biztosított
támogatások, valamint a tulajdonosok önkéntes együttműködése.

Mivel e tevékenységek önkéntesek, és vállalásukért kárpótlást fizetnek, így éppen
azoknak a magántulajdonosoknak támogatását nyerik el, akik végső soron felelősek 
a földek védelmének és fenntartható használatának biztosításáért. Továbbá, az ilyen
intézkedések megvalósítása kevésbé költséges az állam – és így az adófizetők – számára,
mint a földterület teljes mértékben állami kezelésű rezervátummá vagy parkká alakítása,
vagy akár a jogi szabályozók kikényszerítésével és monitorozásával való próbálkozás,
illetve a belépés korlátozása, amely megoldások nem nyerik el a magántulajdonosok
tetszését. Minél szélesebb körben elterjedtek, és minél pontosabban meghatározottak 
a használati jogok, annál könnyebben forgalmazhatók az újonnan létesült piacokon,
amelyeken a kormányok és a társadalmi szervezetek – a piaci tranzakciókban való
részvételükön keresztül – meg tudják őrizni a természeti erőforrások létezési értékét.

A kedvezőtlen hatású ösztönző eszközök reformja vagy megszüntetése

A biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható használatának egyik legígé-
retesebb ösztönző eszköze a biológiai sokféleséget terhelő tevékenységek támogatásának
reformja, illetve megszüntetése. E káros ösztönzők (adverse incentives) eltávolítása
nemcsak a biológiai sokféleséget érő terheléseken enyhít, hanem fokozza a gazdasági
hatékonyságot és csökkenti a központi költségvetési hiányt (lásd OECD, 1998d).6

Támogatás sokféle formában kapható, a közvetlen kifizetésektől és piaci ártámogatástól 
a hitelgaranciáig, a technikai segítségnyújtásig, illetve olyan ingyenes infrastruktúra
biztosításáig, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a biológiai sokféleségben gazdag

6 Az OECD, a fenntartható fejlődésről folytatott horizontális projektjének egyik központi területeként továbbra is
vizsgálni fogja a környezetileg káros támogatások reformjának, illetve megszüntetésének kérdését.
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területeket. Számos tanulmány vizsgálta az államok – a biológiai sokféleség pusztulásához
közvetlenül vagy közvetve hozzájáruló – támogatási politikáját. Miközben e kedvezőtlen
hatású támogatások közül már sokat megszüntettek, néhány továbbra is megmaradt.

I.6. keret: Kedvezőtlen hatású támogatások reformja vagy megszüntetése – tények

Leírás: A támogatásokkal ösztönözni lehet olyan tevékenységeket, amelyek negatív
hatással vannak a környezet és a biológiai sokféleség megőrzésére.
Előnyök: Az ilyen ösztönzők megreformálása vagy eltörlése csökkentheti a kör-
nyezetre nehezedő terhelést, javíthatja a gazdasági hatékonyságot, és csökkentheti 
a pénzügyi kiadásokat.
Hátrányok: Gyakran nehéz azonosítani a kedvezőtlen hatású támogatásokat – azaz
hiányzik az átláthatóság –, és a reformjuk politikai véghezvitele is nehéz a támo-
gatásban részesülők erős ellenállása miatt. 
Alkalmazhatóság: Ott alkalmazható, ahol a költségvetési, a gazdasági hatékonysági
és/vagy a környezeti előnyöket tisztán meg lehet határozni, és a támogatások megszün-
tetéséhez rendelkezésre állnak a potenciális kompenzációs eszközök. 

A megvizsgált kedvezőtlen hatású támogatások jelentős része kormányprogramok
keretében nyújtott mezőgazdasági támogatás volt, amely vélhetően a támogatás leg-
gyakoribb formája az OECD-tagországaiban. A kedvezőtlen hatású mezőgazdasági
szabályozók és ösztönzők legkirívóbb példáival az Egyesült Államokban találkozha-
tunk, ahol a szövetségi és állami ösztönzők egész sora eredményezte a vizes élőhelyek
pusztulását, ide sorolható a földtulajdonosoknak biztosított közvetlen pénzügyi támogatás
kifejezetten a vizes élőhelyek kiszárítására, egészen az 1970-es évek végéig (további
részleteket lásd a I.7. keretben). Más esettanulmányok is rámutattak olyan kedvezőtlen
hatású ösztönzőkre, amelyek megakadályozták a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat
kialakulását. Íme néhány példa:

– Az osztrák esettanulmányok (Hubacek és Bauer, 1999; Hoppichler és Groier, 1999) 
szintén olyan kormányzati támogatásokra mutatnak példákat, amelyek a vizes élő-
helyek lecsapolását segítik elő, azért hogy a terület alkalmas legyen mezőgazdasági 
művelésre; illetve ide sorolhatók a mezőgazdasági termelést és intenzív gazdálkodást 
ösztönző támogatások;

– A dél-koreai tanulmány (Shin és Shon, 1999) olyan támogatásra hoz példát, 
amelynek segítségével az erdőket mezőgazdasági területté alakítják át; 

– Dániában 1989-ig törvénybe ütköző volt erdőterületeket használatlanul hagyni (Dán
Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium, 1999);

– Finnország a támogatások széles skáláját alkalmazta a fakitermelésre és exportra, 
bár ezek jelentős részét az 1997. évi, a Fenntartható Fejlődés Finanszírozásáról
szóló törvény eltörölte (Naskali, 1999);
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– Új-Zélandon 1984-ig két közvetlen támogatás állt a gazdálkodók rendelkezésére 
az őshonos erdők kivágására, továbbá egy minimum-ár támogatás a mezőgazdasági 
termékekre, amellyel az intenzív művelést és túltermelést támogatták (Hutching, 
1999);

– Ausztrália egészen a közelmúltig jelentős adókedvezményt biztosított az erdők 
kivágására (Carter, 1999);

– Egy kanadai munkacsoport 1994-ben számos olyan eszközt talált az adórendszerben, 
amely a biológiai sokféleség megőrzésével ellentétes hatású volt (Rubec, 1999); 

– Több esettanulmány foglalkozott a kormány által, teljes költségvisszatérítés nélkül 
biztosított infrastruktúra káros hatásaival, például utakat építettek távoli terüle-
tekre fakitermelés vagy mezőgazdasági fejlesztés céljára, illetve öntözéshez vagy 
vizes élőhely lecsapolásához szükséges berendezéseket biztosítottak.

Sajátos helyzetet teremt az Európai Unióban a Közös Agrárpolitika, amely becslések
szerint az 1996. évi összes előállított érték 43%-ával továbbra is támogatja a mező-
gazdasági termelőket (OECD, 1997e). Öt esettanulmány – kettő Hollandiáról, egy-egy
Ausztriáról, az Egyesült Királyságról és Franciaországról készült – vizsgálta a fenti
agrártámogatások biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatását. A termeléshez kap-
csolódó piaci ártámogatási politikákon túl – amelyek az intenzív mezőgazdasági gyakor-
lat alkalmazását és a mezőgazdasági területek terjeszkedését ösztönzik a még művelésbe 
nem vont és egyéb biológiai sokféleségben gazdag területek rovására – e tanulmányok
rámutattak más egyéb káros támogatásokra is (mint a kutatás és fejlesztés támogatása; 
az üzemanyag mezőgazdasági célú felhasználásának, gépek és beruházások – többek
között öntöző berendezések, mezőgazdasági területek lecsapolásához szükséges infra-
struktúra – támogatása; valamint a mezőgazdasági ráfordítások alacsonyabb ÁFA-költ-
ségének támogatása). 

Ezek a támogatások gyakran a környezeti szempontból káros gazdálkodási gyakorla-
tot részesítik előnyben, például úgy, hogy ösztönzik a túlzott mértékű mezőgazdasági
ráfordításokat, vagy megengedik a mezőgazdasági költségek levonását a jövedelemadó
számításánál, miközben a természetmegőrzés esetében ezt nem teszik lehetővé. A fenti
támogatások többsége ugyan csökken, de általában ez egy lassú politikai folyamat. Ezzel
párhuzamosan számos támogatást most úgy módosítanak, hogy azokat pozitív környezeti
hatást kiváltó tevékenységek vállalásához kötik, mint például a – bizonyos feltételek
melletti – földpihentetés, növényvédőszerek és műtrágyák használatának csökkentése,
sövények és határmezsgyék, mint fél-természetes élőhelyek fenntartása; valamint az orga-
nikus gazdálkodási módszerek fokozott alkalmazása (további információ a Környezet-
védelmi alapok és az állami finanszírozás című részben olvasható).
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I.7. keret: Vizes élőhelyek az Egyesült Államokban – a  kedvezőtlen hatású 
ösztönzők története

Az 1800-as évek közepén az Egyesült Államok Kongresszusa kb. 26 millió hektár
vizes területet adott át 15 államnak az ún. Mocsaras, Vizes Területekről szóló Törvé-
nyek keretében, azzal a céllal, hogy töltések és vízelvezető csatornák építésével
csökkentsék az áradásokat, és lecsapolják a vizes területeket. Ekkor szinte minden
ilyen földet magánkézbe adtak, és azóta számos földterület használata megváltozott.
Ettől kezdve szövetségi programok egész sora ösztönözte a vizes területek vissza-
szorítását:  ezek – egyebek között – víztározók építése árvízvédelem, öntözés és
vízierőmű céljára, közút építési projektek, árvízzel szembeni védekezés és biztosítás, 
az erdészet és mezőgazdaság számára kidolgozott támogatások és adózásbeli ösz-
tönzők, valamint a szövetségi földekre előírt legeltetési politika. E politikák, többek
között, az alábbiak voltak:

• Szövetségi támogatás biztosítása a vizes területek lecsapolásához a támogatott ter-
mények termelésére és a szántóterület növelésére.

• Egészen az 1970-es évek végéig az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisz-
tériuma a gazdálkodókkal közösen fedezte a vizes területek lecsapolásának költ- 
ségeit. Már az 1870-es évektől kezdődően az Egyesült Államok hadseregének 
műszaki alakulatai részt vettek a folyók szabályozásában, a vizes területek lecsapo-
lásában, árvízvédelmi és mezőgazdasági területek kialakításában.

• 1985 előtt az Egyesült Államok mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogató prog-
ramjai ugyancsak ösztönözték a vizes területek átalakítását, mivel az ártámogatás 
elősegítette a kevésbé termékeny földek használatba vételét. 

• 1986 előtt a vizes területek átalakítására irányuló beruházások számos különféle 
kedvezményben részesültek az Egyesült Államok adózási szabályai szerint, 
ugyanis a földek művelésre alkalmassá tételének, a lecsapolásnak és a tájalakí-
tásnak a költségeit le lehetett vonni a mezőgazdasági jövedelemből, továbbá 
a vizes területek átalakítására vásárolt gépekre – egy gyorsított költségvisszaté-
rítési program keretében – adólevonást lehetett eszközölni.

E közvetlen és közvetett támogatások többsége ma már nem áll rendelkezésre, de
szerepük volt abban, hogy 1780 óta az Egyesült Államok vizes területeinek közel felét
átalakították és más használatba vették. E hatások ellensúlyozására a kormány most
pozitív ösztönzőket próbál alkalmazni (például környezeti gondoskodás támogatása
címén) a még létező vizes területek megőrzésére, illetve bizonyos mezőgazdasági
földek vizes területté való visszaalakítására.

Forrás: Heimlich et al. (1999).
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A Zakynthos szigeti Laganas-öbölről (Görögország) esettanulmány készült, ugyanis
felmerült, hogy a fellendülő turizmus lehetősége az álcserepes teknősök fészkelőhelyeit
veszélyezteti. A tanulmány rámutatott arra, hogy a kis szállodák szinte feltétel nélküli
fejlesztésére nyújtott állami támogatások negatív hatással voltak e területre, annak
ellenére, hogy a támogatásokat a helyi területhasználati tervek speciális rendelkezéseivel
összhangban adták. 

Mint arról az egyedi forgalmazható kvóták és a halászterületek fenntartható kezelé-
séről szóló tanulmányban is szó volt, számos ország jelentősen támogatja halászati flottáját
piaci ártámogatással, halászati felszerelésre és csónakok vásárlására adott támogatással,
kereskedelmi korlátok beépítésével, valamint infrastruktúra és állami szolgáltatások
biztosításával. E támogatások némelyikével csökkenthető a halfogás költsége. A támo-
gatások tengeri erőforrásokra kifejtett hatását jelenleg számos nemzetközi fórum vizsgálja,
többek között a WTO, FAO, APEC és az OECD Halászati Bizottsága. 

Valamennyi állami támogatás mögött valamilyen politikai vagy társadalmi megfon-
tolás húzódik, a jelenleg alkalmazott támogatási programok többségének elindításakor
azonban a biológiai sokféleséggel még sokkal kevésbé törődtek, mint napjainkban. Ezért 
e támogatások áttekintése és esetleges megszüntetése valós lehetőség, és több országban,
illetve ágazatban már zajlik is ez a folyamat. Számos OECD-országban jelenleg folyik a ha-
lászati és mezőgazdasági támogatások reformja, annak érdekében, hogy azok kevésbé
károsítsák a környezetet, sőt egyes esetekben konkrét környezeti fejlesztésekhez kötik 
a támogatásokat. 

I.8. keret: A természetvédelmi szempontból kedvezőtlen hatású támogatások 
megszüntetésének fontos lépései

• A támogatási intézkedések átláthatóbbá tétele.
• A támogatások megszüntetési sorrendjének megállapítása az egyes intézkedések 

gazdasági és környezeti hatékonysága alapján.
• Kompenzációs programok felállítása a támogatás megszüntetéséből adódó eset-

leges nehézségek kiküszöbölésére.
• Együttműködés kialakítása más országokkal a multilaterális támogatások csök-

kentése érdekében; ugyanakkor megvizsgálva az egyoldalú támogatás megszün-
tetésének lehetőségét is, ahol annak eredményeként nettó haszon várható.

• A támogatási politikákkal és azok környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 
adatgyűjtés és monitorozás javítása.

• Jól irányított környezetpolitika megvalósítása.

Forrás: OECD (1998d).

Az Egyesült Államok kormánya, miután éveken keresztül támogatta a vizes területek
lecsapolását – lásd I.7. keret –, a közelmúltban elindított egy olyan programot, amely
ehelyett a vizes élőhelyek megőrzését támogatja. Hasonlóképpen, az Európai Unió Közös
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Agrárpolitikájának reformja keretében szintén azt kérik a gazdáktól, hogy az általuk
művelt terület egy meghatározott részét pihentessék, és ezért cserébe kártérítést kapnak 
a kiesett jövedelemért, illetve az olyan agrár-könyezetvédelmi intézkedések megvalósí-
tásáért, mint a sövények létesítése és az erdősítés. E kártérítési csomagok célját azonban
nagy körültekintéssel kell meghatározni, ahogy erre a norvég esettanulmány is rámutat
(Magnussen és Rymoen, 1999). Bár a legelők parlagon hagyására nyújtott támogatás 1993-
ban Norvégiában a mezőgazdasági területek 41%-ának pihentetését eredményezte,
környezetvédelmi szempontból azonban ez nem volt olyan eredményes, mint azt remélték,
ugyanis az intézkedések nem az erózióra leginkább hajlamos földeket érintették.

A támogatások megszüntetésének nehézségeit nem szabad alábecsülni, ugyanis a tá-
mogatásban részesülők szükségszerűen vesztesei lesznek ennek a folyamatnak, ugyan-
akkor ezek a csoportok általában politikailag jól szervezettek, és erőteljesen hallatják
hangjukat. Számos esetben azonban van lehetőség arra, hogy olyan alternatív programokat
dolgozzanak ki, amelyekkel jobban meg lehet valósítani a támogatás eredeti gazdasági és
társadalmi céljait, negatív környezeti következmények nélkül. A kedvezőtlen hatású
ösztönzők megszüntetése helyetti reform alkalmazása olyan megvalósítható lehetőséget
kínálhat a biológiai sokféleség megőrzésére, amely e célt nem vadonatúj intézkedésekkel
éri el, hanem integrálja a már létező politikákba. 

1.2.  SZABÁLYOZÓK ÉS PÉNZALAPOK – A KORMÁNYOK, MINT 
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG GARANCIAVÁLLALÓI

A kormányok alkalmazhatnak közvetlen szabályozóeszközöket olyan tevékenységek
kikényszerítésére vagy korlátozására, amelyek hatással vannak a biológiai sokféleségre.
Hasonlóképpen, bevezethetnek támogató intézkedéseket, vagy létrehozhatnak környezet-
védelmi pénzalapokat olyan tevékenységek aktív ösztönzésére, amelyek a biológiai
sokféleségre kedvező hatásúak. A környezetbarát tevékenységek támogatása elősegítheti
a fenntartható tevékenységek, illetve a nem-fenntartható alternatívák közötti nyereségkü-
lönbség csökkentését. A szabályozók és pénzalapok együttes alkalmazása azzal az előny-
nyel jár, hogy világos és könnyen érthető jelzéseket ad valamennyi érdekelt fél számára. 
A környezetminőség egy adott szintjének elérését így lehet a leginkább biztosítani olyan
esetekben, amikor egyértelmű kapcsolat van bizonyos tevékenységek vagy kibocsátások,
és azok biológiai sokféleségre gyakorolt hatása között. Például a kipusztuló félben lévő,
vadon élő fajok védelmére leggyakrabban alkalmazott szabályozó eszköz e fajok hasz-
nosításának tiltása. A szabályozók és pénzalapok alkalmazásának hátrányai elsődle-
gesen költségességükből származnak – a szabályozók kikényszerítése és monitorozása,
illetve a környezetvédelmi alapok finanszírozása miatt –, valamint abból, hogy e sza-
bályozók és pénzalapok merevek a megvalósításukhoz szükséges konkrét tevékenységek
és módszerek meghatározásában. Ennek eredményeként a célok megvalósítása szempont-
jából gyakran bizonyulnak gazdaságtalan eszköznek.
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Normák, szabályozók és hozzáférési korlátozások

A veszélyeztetett fajok vagy a biológiai sokféleségben gazdag természeti területek
védelmének klasszikus adminisztratív eszközei a bizonyos magatartási formák kikény-
szerítését vagy tiltását célzó normák (standards), szabályozók (regulations) és a hozzáférési
korlátozások (access restrictions). Előnyük, hogy könnyen érthetők, és az előre megfo-
galmazott célok nagy valószínűséggel megvalósulnak mindaddig, míg a megfelelő monito-
rozás és kikényszerítés biztosítható. A fenntartható használat vagy a biológiai sokféleség
megőrzésének ösztönzőit vizsgáló esettanulmányok többsége tartalmazott a szabályozók
vagy a hozzáférési korlátozások kategóriájába tartozó elemeket is. Ez különösen igaz 
az ezen erőforrások védelmére létesített nemzeti parkok vagy természeti területek, vala-
mint az azok használatát meghatározó  szabályozók és korlátozások esetében.

I.9. keret: Szabályozók – tények

Leírás: Jogi eszköz bizonyos tevékenységek, vagy az azok megvalósításához kap-
csolódó feltételek kikényszerítésére vagy korlátozására.
Előnyök: Könnyen érthető; jogilag kötelező érvényű; közvetlenül irányulhat adott
tevékenységekre vagy folyamatokra.
Hátrányok: A természetvédelmi célok elérése szempontjából gazdaságilag gyenge
hatékonyságú vagy költséges lehet, különösen, ha tiltja bizonyos technológiák alkalma-
zását; szigorú kikényszerítésre van szükség; rugalmatlan; bonyolult és részletekbe
menő lehet.
Alkalmazhatóság: Ott alkalmazható a leginkább, ahol a környezeti hatások száma
korlátozott, és könnyen azonosíthatók és /vagy a résztvevők száma korlátozott.

Japánban például, az Oze térségben található, Nikko Nemzeti Park vezetése számos
szabályozó eszközt alkalmaz a térség biológiai sokféleségének megőrzésére a külső ha-
tásokkal, elsődlegesen az odalátogató turistákkal szemben (Japán Környezetvédelmi
Ügynökség, Természetvédelmi Hivatal, Tervezési Főosztály, 1999). Többek között kor-
látozzák bizonyos területek használatát – például előírják a látogatóknak, hogy az erre 
a célra létesített pallókon közlekedjenek, és ne menjenek az ingoványos részekre –, 
a főszezonban közlekedési korlátozásokat alkalmaznak, szabályozzák a pihenőházak
méretét és befogadóképességét; és számos más önkéntes cselekvésre hívják fel a figyel-
met, például fürdésmentes napokat jelölnek ki, vagy kevesebb sampon használatára 
ösztönzik az embereket. Mivel a legnagyobb terhelést az egyszer odalátogató turisták nagy
száma jelenti, ezért ezen a területen az erőforrások költséghatékony védelme a turisták
mozgásának és tevékenységének érthető, könnyen követhető szabályozásával és kor-
látozásával valósítható meg.

A turizmus negatív hatásai terhelik a Laganas-öböl partvidékét a görög Zakynthos
szigeten is, ahol szintén nagy mértékben támaszkodtak szabályozó eszközökre a veszé-
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lyeztetett álcserepes teknős védelmében. E faj tojásrakó területe a sziget egyik öblében
található. A hatóságok egyre erősebben szabályozzák azokat a tevékenységeket, amelyek
hatással vannak a teknősök tojásrakó helyeire, például korlátozzák azok közelében az épít-
kezést, a fürdőzést, a halászatot és a tengeri közlekedést, a repülőtér működési idejét, illeve
1990-ben e helyen védett természeti területet létesítettek (Spyropoulou és Dimopoulos,
1999).

Tekintettel arra, hogy a biológiai sokféleség hasznai közül sok nem értelmezhető
magántulajdonként, és e hasznok gyakran jelentős közösségi értéket képviselnek, ezért 
a szabályozók fontos eszközei a természeti erőforrások megőrzésének és fenntartható
használatuk biztosításának. Mivel e szabályozók megalkotása és bevezetése viszonylag
könnyű, ezért vészhelyzetben is alkalmazhatók ideiglenes intézkedésként, mellyel biz-
tosítható a biológiai sokféleség bizonyos elemeinek a védelme mindaddig, amíg a veszé-
lyeztetett fajok populációi vagy az ökoszisztémák épsége nem stabilizálódik, illetve amíg
más eszközök – többek között a biológiai sokféleség értékével kapcsolatos társadalmi
tudatosság erősítése – nem alkalmazhatók az erőforrások folyamatos fenntartásának
biztosítására. A szabályozók – korlátozó természetükből adódóan – a biológiai sokféleség
sajátos kontextusában olyan eszközök, amelyek általában a megőrzésre összpontosítanak,
és csak kevéssé, vagy egyáltalán nem veszik figyelembe a fenntartható használatot.

Körültekintő tervezéssel azonban, esetenként felhasználhatók kifejezetten az erő-
források fenntartható használatának biztosítására. Például, amikor Ausztriában létre-
hozták a Neusiedler Nemzeti Parkot (Seewinkel), különböző mezőgazdasági és egyéb 
tevékenységeket kellett betiltani (Hubacek és Bauer, 1999). Kiderült azonban, hogy 
a térségben működő nádfeldolgozás bizonyos elemei nem összeegyeztethetetlenek a meg-
őrzési célokkal. Így a hatóságok engedélyezték a nádvágás folytatását, ugyanakkor betil-
tották a nádégetés káros gyakorlatát, ami a nád újrasarjadását volt hivatott meggyorsítani.

A szabályozókat és a hozzáférés korlátozását gyakran alkalmazzák más ösztönzők
kiegészítő intézkedéseiként, különösen érzékeny ökoszisztémák vagy veszélyeztetett fajok
egyedeinek megőrzése érdekében. Ennek példájaként Hollandiában a felszín alatti víz
csökkentett felhasználását támogató adók és járulékok kivetésén, illetve zöld alapok
támogatásán túl, három kijelölt zónában szándékozzák a felszín alatti víz kiemelését
tovább csökkenteni vagy teljesen beszüntetni.

A szabályozók és a hozzáférési korlátozások hátránya, hogy gyakran jelentős költséggel
járnak, és monitorozásuk, valamint kikényszerítésük nehézkes. Így, bár a koreai emberek
határozottan kinyilvánították, hogy egyetértenek az örvös medve megőrzésével, a vadászat
megtiltásának kikényszerítése azonban drága dolog, és az orvvadászatra, valamint a keres-
kedelemre jelenleg kiszabott büntetések összege jóval elmarad a faj kereskedelmi árától.
Ennek eredményeként a Mount Chiri Nemzeti Parkban 1950 óta legalább 50 medvét öltek
meg, és mára már csak hat példányról tudunk. 

Hasonlóképpen, Mexikóban a kanadai vadjuhok vadászatának szabályozására 1970-
ben elindított program szintén nehézségekbe ütközött, ugyanis a kormány gyenge kézzel
kényszerítette ki a szabályozók betartását, a vidéki közösségek pedig nemigen vettek részt



42

a projektben (Mexikói Környezetvédelmi Minisztérium, 1999). E nehézségek ellensú-
lyozására a kormány kidolgozta a juhok vadászatára vonatkozó forgalmazható enge-
délyek rendszerét.

A szabályozók és hozzáférési korlátozások magas költségeit alaposan vizsgálták 
a halászterületek fenntartható használatára vonatkozóan is. Gyakori, hogy a hatóság
előírja a teljes kifogható halmennyiséget (Total Allowable Catch – TAC), és más további, 
a felszerelésre vonatkozó előírásokkal és hozzáférési korlátozásokkal biztosítja az előírt
mennyiség betartását, és a fenntartható halfogási módszerek alkalmazását. Vannak olyan
szabályozók, amelyek egészen aprólékosan részletezik a megengedett halászati módsze-
reket, ezzel biztosítva a fenntartható halfogást. 

Kiderült, hogy a teljes kifogható halmennyiség egyfajta halászati versengésre ösztönöz,
de a halászflotta és felszerelés megfelelő korszerűsítését nem segíti elő. Ennek eredmé-
nyeként felismerték, hogy önmagában a halászati kvóta alkalmazása gyenge ösztönző 
a gazdasági hatékonyságra, és csak akkor igazán eredményes, amikor kombinálják az
egyéni halászati jogok (tulajdonjogok) halászati vállalkozások számára történő kiadásával;
valamint az e jogok forgalmazására szolgáló piacok kialakításával, különösen az egyéni
halászati kvóták kereskedelmi lehetőségének megteremtésével (lásd fent a I.4. keretet).
Végső intézkedésként, amikor már más ösztönzők és szabályozók nem bizonyulnak
eredményesnek, moratóriumot lehet bevezetni a túlzott mértékben lehalászott halász-
területekre, hogy ezzel segítsék elő a fajok regenerálódását. 

Egy másik probléma az, hogy miközben a szabályozók és hozzáférési korlátozások
esetleg valóban védelmet biztosítanak a biológiai sokféleség azon elemeire, amelyekre
irányulnak, például bizonyos veszélyeztetett fajokra, az azokat körülvevő ökoszisz-
témákat, amelyek a fajok fennmaradása szempontjából rendkívül lényegesek, esetleg
figyelmen kívül hagyhatják. Miközben a nemzeti parkok és védett természeti területek
létesítése biztosítja a megőrzéssel összeegyeztethető gazdálkodási gyakorlatot, ez meg-
felelő puffer-zónák nélkül nem biztos, hogy elégséges megoldás. Például a tőzegláp
védelmére alkalmazott szabályozók a lengyelországi Biebrzában szinte kizárólag csak 
a nemzeti park határain belül eső területekre vonatkoznak (Lengyel Környezetvédelmi,
Természeti Erőforrások és Erdészeti Minisztérium, 1999), holott a tőzeglápot tápláló folyó
vízgyűjtő területe túlnyúlik a park határain, és annak állapotát jelentősen befolyásolják 
a szabályozott területen kívül folytatott tevékenységek, különösen az öntözés céljából
történő vízkiemelés.

Hasonló problémát fedeztek fel az ausztriai Neusiedler See Nemzeti Parkban, ahol 
a nem honos halfajok halászati célú telepítése a Fertő-tóba az őshonos fajok fennmara-
dását veszélyezteti. Az e gyakorlat megállítására irányuló bármely intézkedés akkor lehet
sikeres, ha nemcsak a park határain túlnyúló tórészre terjed ki, hanem Ausztria határán
túlra is, hiszen a tó egy része magyar területre esik. Ideális esetben a közigazgatási
határoknak egybe kellene esniük az ökoszisztéma határaival. 

A fenti nehézségek némelyikének kiküszöbölése érdekében célzottabb szabályo-
zókat kell kidolgozni, vagy e szabályozókat más ösztönző intézkedésekkel összhang-
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ban kell megvalósítani. Dél-Koreában az örvös medve védelmére vonatkozó, egyszerű
vadászati tilalmakat újító jellegű és eredményes szabályozókkal, illetve kikényszerítő
módszerekkel ötvözték, például megemelték az orvvadászok büntetését, vagy télen,
amikor a nyomok a hóban könnyebben követhetők, korlátozták a bejutást a medvék
vándorlási útvonalaihoz, továbbá korábbi orvvadászokat alkalmaztak, akik tudják, hogyan
lehet a szabályozókat kikényszeríteni, és a medve populáció alakulását nyomon követni.
Emellett más egyéb ösztönzőkkel ötvözték a tilalmat, például tulajdonjogot adtak a helyi
közösségeknek, ezáltal biztosítva azt, hogy a medvék megőrzése nyereségesebb legyen
számukra, ugyanis leginkább ők tudnak gondoskodni a medvék sikeres védelméről. A fenti
együttes intézkedésekkel sikerült az orvvadászatot megszüntetni a Mount Chirin. 

A szabályozók általában a piaci alapú ösztönzőkkel, például a tulajdonjogok egyértel-
mű meghatározásával együtt bizonyulnak a legsikeresebbnek. Ezekben az esetekben 
a szabályozók biztosítani tudják, hogy a biológiai sokféleség erőforrásainak a haszná-
lata valóban fenntartható legyen, és hozzájáruljon a biológiai sokféleség megőrzéséhez. 
E megfontolást figyelembe véve talán nem meglepő, hogy egyetlen esettanulmány sem
foglalkozott kizárólag csak a szabályozókkal és a hozzáférési korlátozásokkal, hanem
valamennyi esettanulmány tartalmazott szabályozói elemet is a bemutatott ösztönző
intézkedések részeként.

Környezetvédelmi alapok és az állami finanszírozás

Az esettanulmányok többsége azt mutatta, hogy a biológiai sokféleség megőrzésére
rendelkezésre áll valamilyen állami finanszírozás, és e tanulmányok némelyike kifeje-
zetten az erre a célra létrehozott környezetvédelmi alapokkal foglalkozott. A biológiai
sokféleség veszteségének költségeit, valamint a szabályozók és hozzáférési korlátozások
kikényszerítési és monitorozási költségeit beépítő gazdasági eszközök kidolgozásával járó,
fentebb ismertetett különböző nehézségek miatt számos kormányzat szívesebben
alkalmazza az ún. pozitív ösztönzőket a biológiai sokféleség fenntartható használatának és
megőrzésének biztosítására, inkább, mintsem a biológiai sokféleség pusztulását eredmé-
nyező tevékenységek büntetését vagy azok akadályozását. Ezek a pozitív ösztönzők
pénzbeli támogatást, adócsökkentést vagy más pénzügyi intézkedést jelentenek a biológiai
sokféleség erőforrásainak használói számára, megőrzési vagy helyreállítási tevékeny-
ségekre, vagy a fenntartható magatartás kiváltására; bezárva ezáltal a nyereségollót 
a fenntartható tevékenységek és azok fenntarthatatlan alternatívái között. Az említettek
általában kifejezetten a környezet védelmére létesített környezetvédelmi alapok vagy 
a legkülönbözőbb támogató intézkedések, kezdve a költségmentes infrastruktúra biz-
tosításától a biológiai sokféleség szempontjából kedvező tevékenységekre biztosított
adómentességig.7

7 A tulajdonjogok esetében ugyanaz a logika alkalmazandó, mint az adók és járulékok esetében, azzal a különbséggel,
hogy a tulajdonjogok a földtulajdonosoknál vannak, és nem állami tulajdonban.
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Környezetvédelmi alapok

A biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható használatára létesített pénzügyi
alap egy olyan eszköz, amely egyre növekvő népszerűségnek örvend az OECD és nem
OECD-országokban egyaránt.8 Ahol az alapot kormányzati forrásból támogatják, ott a fi-
nanszírozás történhet az általános adóbevétel egy részének egyösszegű befizetéséből, az
állami vagyon értékesítéséből származó egyszeri összegből, vagy az erre a célra befizetett
díjakból és járulékokból (lásd fent). Miközben a környezetvédelmi alapok nem rendel-
keznek szilárd gazdaságelméleti alappal – amely szerint a gazdasági hatékonyság-hiány
elkerülése érdekében, az arra érdemes tevékenységeket az általános adóbevételekből kell
finanszírozni –, ezen alapok, tevékenységük követhetősége és átláthatósága folytán, von-
zóvá váltak a szakmapolitikai döntéshozók és a lakosság (amely az alapok munkáját
magánadományaival támogathatja) számára egyaránt.

I.10. keret: Környezetvédelmi alapok – tények

Leírás: Konkrét környezetvédelmi célokra elkülönített vagy fenntartott bevétel vagy
erőforrás; származhat állami vagy magánforrásokból.
Előnyök: Átlátható, jól nyomon követhető; pozitív lakossági kapcsolatot eredményez.
Hátrányok: Esetleg nem maximalizálja a gazdasági hatékonyságot; előfordulhat, hogy
rugalmatlan, mivel az alapok felhasználása bizonyos mértékig előre meghatározott.
Alkalmazhatóság: Ott alkalmazhatók, ahol a kormányok nehezen tudnak általános 
alapot létrehozni; ahol a pénzügyi infrastruktúra gyenge; és ahol létesítésüknek egyér-
telműen azonosítható és népszerű okai vannak.

A kormányzati pénzek konkrét projektekre vagy tevékenységekre történő elkülö-
nítésének egyaránt vannak előnyei és hátrányai, amelyeket elsősorban az határoz meg,
hogy a felhasználási céljai mennyire kötöttek. Egy bizonyos célmeghatározás minden-
képpen kell a környezetvédelmi alaphoz, mert különben az általános központi kiadások
részét képezné. Ha viszont az elkülönített alapokból finanszírozott tevékenységek de-
finíciója túl tág, akkor elveszhet az adott ügyek jó kommunikálhatósága, és a társadalmi
támogatottság megszerzésének lehetősége. Ha viszont a támogatandó területet túl szűken
állapítják meg, akkor elképzelhető, hogy nem tudják felhasználni a rendelkezésre álló
összeget, illetve nem a környezetvédelmi vagy gazdasági szempontból leghatékonyabb
tevékenységeket támogatják.

Talán a legjobb megoldás, ha a pénzeket szigorú és átlátható folyamatok keretében
osztják szét és folyósítják. Az állami felülvizsgálat és tanácsadás – például tanácsadó
bizottságok vagy közmeghallgatások – biztosíthatják a döntéshozatali folyamat helyt-

8 A nem OECD-országok környezetvédelmi alapjairól az OECD 1995-ben jelentette meg a Szentpétervári útmutatók
a környezetvédelmi alapokról az átmeneti gazdaságokban című kiadványt, valamint A KKE és FÁK országok
környezetvédelmi alapjai – Áttekintés című kiadványt (OECD, 1999c).
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állóságát és átláthatóságát. Ideális esetben a pénzek elosztásában nagyfokú rugalmasságot
kellene tanúsítani, de szélesebb, általánosan elfogadott kontextusba helyezve el azt. 
Az esettanulmányok a környezetvédelmi alapok kialakításának, működésének és finan-
szírozásának különféle változatait mutatják be. Például az Oze Nemzeti Park fenntartható
kezelését segítendő, létrehoztak egy pénzalapot, az ún. Oze Természetmegőrzési Alapot.
Az alap éves költségvetése 1,4 milliárd yen – 1998. évi árfolyamon számítva kb. 10 millió
USA dollár –, amelynek egyik fele állami forrásból, a másik pedig magánadományokból
származik. Az alapból oktatási és intézményfejlesztési feladatokat, illetve a parkkal
kapcsolatos vezetési döntéseket támogatnak. Lengyelországban, ahol kevés közpénz áll
rendelkezésre természetmegőrzési célra és ilyen célú környezetvédelmi alapra, ehelyett
egy ún. Adósságrendezés a Természet-megőrzésért Öko Alapot (Dept for Nature EcoFund)
hoztak létre, amelynek keretében a más országok felé fennálló lengyel adósságok környe-
zetvédelmi projektek támogatására válthatók át (OECD, 1998e).

A környezetvédelmi alapokat gyakran azzal a céllal hozzák létre, hogy kártérítést
biztosíthassanak azoknak a földtulajdonosoknak, akik a továbbiakban adott tevékeny-
ségeket nem folytathatnak földjeiken. Új-Zélandon például így jött létre 1990-ben az
Erdészeti Örökség Alap, azoknak a magán erdőtulajdonosoknak a támogatására, akik
földjeik egy részén a továbbiakban nem termelhetik ki az erdőt (Hutching, 1999). 
Az Egyesült Királyságban, az EU agrár-környezetvédelmi rendeletei értelmében a magán
gazdálkodóknak a hangás területek megőrzéséért nyújtott kifizetéseken túl környezet-
védelmi alapokból is nyújtanak támogatást (Harley és Davies, 1999). A közelmúltban
bevezetett hulladéklerakó adó a lerakók működtetői számára adójuk 20%-a erejéig
jóváírást tesz lehetővé egyes környezetvédelmi alapok javára. E program keretében eddig
legalább három projektet hagytak jóvá a dorseti hangások megőrzésére. Hasonlóképpen,
az Egyesült Királyság Nemzeti Lottótársasága bevételének egy részét egy olyan örökség
alap kapta, amely – az English Nature vezetésével – a következő öt évben Cornwalban,
Suffolkban és Shropshire-ben 14 millió fontot fog költeni hangás területek kezelési
programjára.

Ausztráliában egy újításnak számító Forgó Pénzalapot (Revolving Fund) hoztak létre
annak érdekében, hogy finanszírozzák ökológiailag érzékeny területek megvételét. 
A vételt követően az alap egy jogilag kötelező érvényű szerződést fogalmaz meg, amely
tartalmazza az élőhely fenntartásához szükséges korlátozásokat és megőrzési tevékeny-
ségeket, majd továbbértékesíti azt olyan tulajdonosok felé, akikre nézve kötelező a szer-
ződésben foglaltak betartása. Esetenként ugyan ez azt jelenti, hogy a földet alacsonyabb
áron kell értékesíteni, mint amennyiért az alap megvásárolta, az eredeti tőke jelentős része
azonban továbbra is rendelkezésre áll más földek hasonló kezelés céljára történő meg-
vásárlására. Így az alap valójában a fenntartható és a nem-fenntartható tevékenységek
közti költségkülönbséget finanszírozza.

Mivel ezek az alapok a biológiai sokféleség megőrzésének átlátható, markáns politikai
platformjai, rendszerint elnyerik a társadalom támogatását. Például, a megkérdezettek
60%-a úgy nyilatkozott a Garonne-völgyi (Franciaország) természetvédelmi célú tevé-
kenységekkel kapcsolatosan, hogy szívesebben támogatnának egy konkrét környezetvé-



46

delmi alapot, mint a helyi adók megemelését, amelyet hasonlóan természetvédelmi
intézkedések finanszírozására használnának fel (Amigues és Desaigues, 1999). Kiderült,
hogy a lakosság körében általános a bizalmatlanság a meghatározatlan célú kormányzati
pénzek kifizetésével kapcsolatosan, és megbízhatóbbnak tartják az átlátható és konkrét
célra létesített alapokat.

Állami finanszírozás

Számos ország alkalmaz központi kormányzati pénzekből finanszírozott, konkrét célú
támogatási intézkedéseket, hogy ezáltal csökkentse a környezeti szempontból fenntartható
tevékenységek költségeit. Ez megvalósulhat környezetvédelmi tevékenységek közvetlen
finanszírozása, adómentesség vagy adócsökkentés, környezetvédelmi szempontból pre-
ferált nyersanyagok vagy berendezések támogatásának formájában, illetve az erőforrások
fenntartható használatához szükséges infrastruktúra biztosításával.

I.11. keret: Állami finanszírozás – tények

Leírás: Állam által nyújtott támogatás a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló
tevékenységek ösztönzésére vagy elősegítésére.
Előnyök: Népszerű a támogatásban részesülők körében; a nem kívánatos tevékeny-
ségek tiltása helyett  a kívánatos tevékenységeket támogatja.
Hátrányok: Tőkeigényes; gazdaságilag nem mindig hatékony; ösztönözheti a földek
bérlését.
Alkalmazhatóság: Olyan helyzetekben alkalmazható, ahol a kívánatos tevékenység
támogatás nélkül nem valósulna meg; illetve amikor támogatás nélkül a tevékenységek
természeti szempontból nem kedvező alternatívája valósulna meg. 

Mint ezt a korábbiakban említettük, az OECD-országaiban a mezőgazdaságnak
nyújtott, gyakran jelentős támogatások közül sokat most úgy módosítanak, hogy azokat
konkrét környezetvédelmi tevékenységek vállalásához kötik. Ennek kapcsán az egyik
esettanulmány (Hoppichler és Groier, 1999) arra a megállapításra jutott, hogy az osztrák
mezőgazdasági támogatások átalakítása – az 1980-as évek második felében és az 1990-es
évek elején – a finanszírozás agrár-ökológiai tényezőire és a környezetvédelemhez
kapcsolódó, közvetlen kifizetéseknek a finanszírozási rendszerbe történő integrálására
helyezte a nagyobb hangsúlyt. E reformokat az EU 2078/92. sz. rendelete értelmében
hajtották végre, amely meghatározza a gazdáknak a megreformált Közös Agrárpolitika
keretében nyújtható agrár-környezetvédelmi támogatások jellegét és összegét. Az osztrák
mezőgazdaságban bekövetkező számos, környezetvédelmi szempontból kedvező változás
e támogatási reformok eredménye, többek között a növényvédőszerek és műtrágyák
használatának csökkenése, az integrált gazdálkodási rendszerek egyre gyakoribb alkal-
mazása, a vetésforgó rendszerek terjedése, és a bio-gazdaságok számának jelentős növe-
kedése. 
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Az adók módosítása – adócsökkentés vagy mentesség formájában – a fenntartható
tevékenységek ösztönzésére különösen akkor eredményes, amikor a biológiai sokféleséget
veszélyeztető tevékenységeket folytatók számára a tevékenység megvalósítására két vagy
több lehetőség adott, amelyek közül az egyik lényegesen kedvezőbb környezetvédelmi
szempontból. Azzal, hogy a kormány a környezetvédelmi szempontból kedvező tevé-
kenység esetén csökkenti az adó mértékét, vagy adómentességet ad úgy, hogy közben az
alternatívák esetében meghagyja az eredeti adószintet, egyértelmű üzenetet közvetít arról,
melyik tevékenységet kívánja ösztönözni. Az adócsökkentés mértékének helyes megál-
lapításával a tevékenységek árai között különbség alakul ki oly módon, hogy a preferált
tevékenység gazdaságilag vonzóbbá válik a kevésbé preferált alternatívákhoz képest. Sőt,
a holland zöld befektetési alapokról készült esettanulmányok arra a következtetésre
jutottak, hogy az adómentesség, illetve a környezeti szempontból kedvezőbb tevékeny-
ségek vállalásából származó „jobb közérzet” akkor is a preferált tevékenységek vállalását
ösztönzi, ha azok továbbra is költségesebbek az alternatíváknál (lásd I.12. keret). 

I.12. keret: Adómentesség a zöld alapok számára

A holland kormány 1995 óta adómentességet biztosít azoknak az egyéneknek, akik
jóváhagyott zöld befektetési alapokba invesztálnak.9 A zöld alapok kamatai és
osztalékai jövedelemadó-mentesek, ami lehetővé teszi a zöld alapok befektetőinek,
hogy alacsonyabb, a kereskedelminél 2%-kal kisebb kamat mellett jussanak hitelhez,
és ez pozitívan ösztönzi a zöld alapokba történő beruházást a egyéb befektetési
alapokkal szemben. Ugyanakkor kiderült, hogy a zöld beruházási alapok megtérülési
rátája az adómentességgel együtt is alacsonyabb más alapokénál. Ennek ellenére 
a hollandok erőteljesen támogatják ezt a formát, s a bankok többsége működtet
legalább egy zöld beruházási alapot. A zöld alapokba eddig több pénzt fektettek be,
mint amennyit a jelenlegi programok hasznosítani tudnak. 

Forrás: Bellegem et al. (1999b).

Egy másik, kanadai példában egy országos munkacsoport, amelynek feladata a meg-
felelő környezetvédelmi gyakorlatot elősegítő, ösztönző és tiltó gazdasági eszközök
kidolgozása (National Task Force on Economic Instruments and Disincentives to Sound
Environmental Practices), 1994-ben az adórendszer biológiai sokféleség megőrzéssel
kapcsolatos ösztönzőit és azzal ellentétes intézkedéseit vizsgálta. Végső ajánlásaik kö-
zött szerepelt a kanadai Jövedelemadó Törvény oly módon történő módosítása, hogy 
az ökológiailag érzékeny területek természet-megőrzésére nyújtott valamennyi adomány 
és bármely állami szinten kötött szerződés nyereségadó-mentes legyen (Rubec, 1999).

9 Sajnos, sok ország nem tudná egy-az-egyben lemásolni a holland környezetvédelmi zöld alapok rendszerét, ugyanis az
a sajátos holland adórendszerhez kapcsolódik. Hasonló előnyökkel járó változatai azonban valószínűleg megva-
lósíthatók lennének.
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Számos kormány biztosítja a biológiai sokféleség erőforrásainak fenntartható hasz-
nálatához szükséges infrastruktúra egy részét. Például a japán Oze Nemzeti Parkban 
a hatóságok biztosították a speciális illemhelyeket, a szennyvízkezelő infrastruktúrát és 
az érzékeny lápterületek fölötti fapallókat, hogy csökkentsék a nagyszámú turista ál-
tal a park természeti környezetére gyakorolt hatást. A lengyelországi Biebrza Nemzeti
Parkban most készítenek elő egy projektet, hogy a tőzeglápokon keresztül vezető három
nagy csatornában felgyorsítsák az iszaplerakódást. Egyes kormányok nemcsak az emberi
tevékenység biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának csökkentésére biztosítanak
infrastruktúrát, hanem konkrét fajok közvetlen védelmére is. Így például, Zakynthos
szigetén a hatóságok nemcsak a turisztikai létesítmények környezetbarátabbá tételét
valósították meg, hanem a veszélyeztetett teknősök érdekében fémből készült tojásrakó
kosarakat helyeztek el a parton. A dél-koreai Mount Chiri Nemzeti Parkban ökológiai
folyosót építenek a szétdaraboltan elhelyezkedő élőhelyek összekötésére, hogy szabadabb
mozgást biztosítsanak a vadon élő állatok, többek között az örvös medve számára a he-
gyekben. 

A környezetvédelmi alapokhoz hasonlóan, a közvetlen támogatásokat is gyakran
alkalmazzák azok kompenzálására, akik tevékenységét a biológiai sokféleség megőrzésére
készített kezelési tervek alapján korlátozni kell. Például az osztrák Seewinkel Nemzeti
Parkban kártalanítási csomagok széles skáláját ajánlják azoknak, akik számára a park lét-
rehozása korlátozásokat jelentett. Kompenzációt kapnak azok a földtulajdonosok, akik
földjeiket átengedik a nemzeti parknak, éppúgy, mint az engedéllyel rendelkező vadá-
szok, akik a továbbiakban e területen nem vadászhatnak. Ha majd elkészül a nem honos
halféleségek tóba történő telepítését tiltó szabályozás, akkor az érintett halászokat is
kártalanítják. Hasonlóképpen, az állami támogatásokat időközönként arra használják,
hogy a mezőgazdasági termelőket vagy a halászokat kompenzálják az erőforrások kor-
látozott használatáért, például föld pihentetési vagy hajó visszavásárlási programok
keretében.

1.3.  SZAKMAPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK – A KERETEK 
MEGHATÁROZÁSA, MINT ÖSZTÖNZŐ INTÉZKEDÉS

Az ösztönző intézkedések nem egy légüres térben valósulnak meg.  A szakmapolitikai
környezet, az intézmények formája és feladatmegosztása, a rendelkezésre álló információ
és a részt vevő érdekelt felek egyaránt befolyásolják a biológiai sokféleség megőrzését és
fenntartható használatát célzó ösztönző intézkedések eredményességét. Felmerülhet
persze a kérdés, hogy ezek a keretfeltételek tekinthetők-e önmagukban ösztönző intéz-
kedéseknek. A helyes válasz: tekinthetők, annak a problémának a jellemzőitől függően,
amelyet az ösztönző intézkedések kezelni hivatottak. A különbségek tisztázása érdekében
– és abból a gondolatból kiindulva, amelyet az előző fejezetben tárgyaltunk, nevezetesen,
hogy a biológiai sokféleség csökkenése tulajdonképpen a piac kudarcának tekinthető – fel
kell tenni a kérdést: „Miért vall kudarcot a piac?”, illetve „Miért nem léteznek a biológiai
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sokféleség értékeinek piacai?”. A választ Ronald Coase közgazdász adta meg: az ok 
a tranzakciós költségekben keresendő.10

Az az érv, hogy az externáliák folyamatos megléte a tranzakciós költségeknek köszön-
hető, arra a következtetésre juttatott egyeseket, hogy a status quo tulajdonképpen op-
timális: a biológiai sokféleség csökkenése valóban veszteség, de a tranzakciós költségek
elhárítása még költségesebb lenne, különben már megoldották volna. Ez az érvelés nem
veszi figyelembe, hogy egy dinamikus politikai helyzetben az állami politika feladata 
a társadalmi jólét növelése, a tranzakciós költségek csökkentéséhez szükséges tájékoztatás
és intézmények biztosításával. Továbbá, számos esettanulmány, amelyekben környezet-
értékelési technikák segítségével próbálták megbecsülni a biológiai sokféleség társadalmi
értékét, arra az általános megállapításra jutott, hogy azok messze meghaladják a megőr-
zéshez szükséges intézkedések megvalósítási költségeit. 

I.13. keret: A „potyautas” probléma és a „közlegelők tragédiája”

Az externáliák és a közjavak problémáira gyakran utalnak úgy, mint a „potyautas
problémára”, illetve „a közlegelők tragédiájára”.11 A potyautasok részesülnek a köz-
javak, így például a biológiai sokféleség hasznaiból, de azok fenntartási vagy helyre-
állítási költségeit  már nem viselik. Ha a közjavakat a használat során felélik, akkor 
a potyautas viselkedés a közjavak gyors pusztulását és kimerülését eredményezi.  
Ha a közjavak biztosítása költséges, akkor a potyautas magatartás a közjavaknak 
az ideálisnál kisebb mértékű biztosítását teszi lehetővé.

A potyautas probléma gyakran olyan helyzetekben jelentkezik, ahol a magán- vagy
közösségi tulajdonjogok nincsenek egyértelműen meghatározva, és valamely értékes
erőforrás, például egy erdő vagy egy halászterület, mindenki számára hozzáférhető.
Ebben a helyzetben mindenki potyautasnak minősül, mert senki sem érzi magát
felelősnek a használat korlátozásáért és/vagy a helyreállításért. Megfelelő ösztönző
intézkedések hiányában a következmény az erőforrás gyors kimerülése és idővel teljes
megsemmisülése lesz. 

A stratégiai döntéshozók az eszközök szintén széles skáláját – a releváns információk
kidolgozását és továbbítását, valamint a jogok és kötelességek meghatározását és kikény-

10 Tranzakciós költségnek (transaction cost) tekinthetünk mindent, ami akadályozza, hogy az externáliák megszünte-
tésére kielégítő megoldásokat és visszacsatolási mechanizmusokat találjunk. A tranzakciós költségek közé tartoznak
többek között az információgyűjtés költségei, olyan mechanizmusok és intézmények felállításának költségei, amelyek 
az információ értékeléséhez és továbbításához szükségesek, valamint a tulajdonjogok, felelősségek és kötelezettségek
meghatározásának, monitorozásának, értékelésének és kikényszerítésének költségei.
11 Ez az elnevezés tulajdonképpen téves, ugyanis a középkori falvakban a közös tulajdonra, ahonnan e kifejezés ered,
egyértelmű közösségi tulajdonjogok vonatkoztak, egyértelmű szokások és társadalmi elvárások egész sora szabályozta
a közösségi tulajdon fenntartható használatát. Ez éppen a „potyautasok” vagy a „közlegelők tragédiája” probléma
kiküszöbölésére jó példa egy olyan helyzetben, ahol a terület közösségi fenntartása és kezelése előnyösebb volt a piaci
körülményekhez képest, s amely a közösségi tulajdon és használati jogok meghatározásán és érvényesítésén keresztül,
valamint a megfelelő ösztönző intézkedések bevezetésével valósult meg.
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szerítését – alkalmazhatják olyan magánszereplők tranzakciós költségeinek csökken-
tésére, akik döntéseikkel a biológiai sokféleség megőrzését segítik, vagy veszélyeztetik.
Miután ily módon a tranzakciós költségeket sikerült stabilan lecsökkenteni, a magán-
szereplők ismét alkudozhatnak egymás között új eredmények elérése érdekében, amelyek
növelik az össztársadalmi jólétet. Ebben az értelemben a tranzakciós költségek tájékoz-
tatáson és intézményépítésen keresztüli csökkentése önmagában is ösztönző intéz-
kedésnek minősül, amelyről a szakmapolitika alkotói eldönthetik, kívánják-e alkalmazni
azokat vagy sem. 

Természetesen, az információk és az intézmények bizonyos szakmapolitikai körül-
mények között nagyobb szerepet játszanak, mint máskor. Például a környezetszennyezés
egészségügyi hatásait vizsgálva, a megbetegedések és elhalálozások számának viszonylag
pontos méréseivel sok esetben megállapíthatók a megfelelő minimum-normák. Ezen
túlmenően, ha a szükséges információt összegyűjtötték, az valószínűsíthetően nem fog
nagy mértékben megváltozni az idők folyamán.

A biológiai sokféleség tekintetében viszont már bonyolultabb a helyzet. Bár sokan
egyetértenek a biológiai sokféleség csökkenésének szakmapolitikai jelentőségével, 
a probléma olyan paraméterei, amelyek alapján a gazdasági ösztönzőket meghatároznák,
rosszul definiáltak. Fogalmi ellentmondások miatt súlyos nehézségekbe ütközik a széles
körben elfogadható, korrekt információk keletkeztetése a biológiai sokféleség értékeiről és
a biológiai sokféleség csökkenéséhez kapcsolható költségekről. Nemcsak arról van szó,
hogy eltérő ökoszisztémákat, fajokat és genetikai erőforrásokat kell figyelembe venni,
ráadásul a „gócpont” megközelítés is versenyez a természetvédelmi szempontok más
szakmapolitikákba történő integrálásával. A természeti vagyon  – magánemberek számára
is értéket jelentő részének –  nem hatékony bérbeadással való elpazarlását összekeverik 
a valós közösségi értékek problémáival, és a megőrzés kérdései más szakmapolitikai
területekhez – például a fejlesztéshez és kereskedelemhez – való kapcsolódásuk révén még
bonyolultabbá válnak.

E jelentős piaci, információs és intézményi kudarc ellensúlyozására, amely a bio-
lógiai sokféleség értelmetlen csökkenését eredményezi, kezelni kell a fenti ellentmon-
dásos kérdéseket. Szükség van bizonyos eszközökre ahhoz, hogy általánosan elfogadható
információ álljon rendelkezésre, és megfelelő intézményfejlesztés valósuljon meg a bio-
lógiai sokféleség fenntartható használatának és megőrzésének a monitorozására és
kikényszerítésére. Az ehhez szükséges kezdeti beruházásokat az állami hatóságoknak kell
végezniük.

A fenti összefüggésben a közös nyelv megtalálása az érdekelt felek nézeteinek
megvitatására éppoly fontos, mint bármely önálló, hagyományos ösztönző intézkedés.
Különösen fontos szerepe van a szakmapolitika alkotói és a magas rangú tisztségviselők
oktatásának és tájékoztatásának, hogy ezáltal biztosítsák a megfelelő lépések megtételét 
a biológiai sokféleség csökkenésének megelőzése érdekében. Bár igaz az, hogy a biológiai
sokféleséget megőrző politika fejlődésének viszonylag korai stádiumában van, és némi
tanulmányozás és egyeztetés után a statikus optimalizálást célzó hagyományos gazdasági
ösztönzők is alkalmasak lehetnek a probléma megoldására, azonban a biológiai sokféleség
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összetett és dinamikus természetét tekintve ez nem valószínű. Természetesen, e megfon-
tolások nem ennek a fejezetnek az 1. részében ismertetett gazdasági eszközök, vagy a 2.
részben ismertetett szabályozók és alapok elleni érvek, hanem az eszközök más, olyan esz-
közökkel való ötvözése melletti érvek, amelyek tükrözik a probléma alapvető információs
és intézményi igényeinek egy részét.

Tájékoztatás biztosítása és tudományos, szakmai kapacitás-fejlesztés

A biológiai sokféleség csökkenése számos esetben magyarázható azzal, hogy nem
ismerjük fel annak valós értékét. Miközben a valós érték felismerésének elmulasztása
visszavezethető a biológiai sokféleség védelmét szolgáló ösztönző intézkedések, például 
a díjak vagy szabályozók hiányára, a megfelelő tájékoztatás hiánya szintén oka lehet 
az ösztönző intézkedések elmaradásának. Fentebb hangsúlyoztuk azt, hogy a biológiai
sokféleség funkcióiról és értékéről teljes körű információt szerezni illuzórikus cél. Mind-
azonáltal, az információk biztosítása a biológiai sokféleség szolgáltatásairól, és különösen
azok közgazdasági méréséről, alakíthatja a közvéleményt, politikai támogatást mozgó-
síthat, és hozzájárulhat a megfelelő ösztönző intézkedések megfogalmazásához.

Ebben az értelemben a tájékoztatás biztosítása önmagában is ösztönző intézkedés-
ként fogható fel, ahogy ezt az a kanadai tanulmány is mutatta, amely ismételten megvizs-
gált egy víztározó építéséről hozott döntést, azt követően, hogy számítások készültek 
a víztározó környezeti hatásainak pénzbeli költségeiről és hasznairól. Csak miután ezeket
az értékeket beépítették az eredeti költség-haszon elemzésbe, vált világossá, hogy a víztá-
rozó megépítése mintegy 10 millió kanadai dollár nettó veszteséget jelent majd a gazdasági
jólét szempontjából. Mivel az eredeti döntéshozatal idején ezeket az értékeket nem vették
számításba, így a projekt megvalósítása a szélesebb értelemben vett társadalmi jólét kárára
indult el. 

I.14. keret: Tájékoztatás biztosítása, mint ösztönző intézkedés – tények

Leírás: Tudományos és technológiai információ biztosítása a döntéshozók és az érin-
tettek számára.
Előnyök: Az objektív döntéshozatal nélkülözhetetlen alapja.
Hátrányok: Költséges; a közjavak biztosításához ösztönző intézkedésként önmagában
nem elégséges.
Alkalmazhatóság: A biológiai sokféleség politikájának megalkotása során számos
olyan helyzetben alkalmazható, amelyet a bizonytalanság és az ismerethiány jellemez. 

A norvég esettanulmány hasonló értékelést készített, de ezúttal az ott található vízfo-
lyások vízminőségével, rekreációval és biológiai sokféleséggel kapcsolatos hasznairól. 
Az így nyert információ különösen hasznosnak bizonyult az adott terület politikai és
közigazgatási szakértői megbeszélésein, egy olyan program részeként, amely a tudatosság
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erősítését és megfelelő folyómegőrzési intézkedések kidolgozását volt hivatott elősegíteni.
E projekt részeként a helyi lakosokból fókusz csoportokat szerveztek, majd felmérés
készült a folyók értékéről – mindez gyarapította a problémákkal kapcsolatos helyi is-
meretet, és részvételre ösztönözte az érdekelt feleket. Ezek, valamint számos más országról
készült esettanulmány azokra az óriási tájékoztatási hiányosságokra világítottak rá,
amelyek a biológiai sokféleség közösségi javai tekintetében fennállnak, valamint arra, hogy
a tájékoztatás hogyan eredményezhet döntő javulást a szakmapolitikai teljesítményben.

A holland zöld befektetési alapokról készült tanulmányok egyike (Bellegem et al.,
1999a) arra a megállapításra jutott, hogy a felszín alatti víz kiemelés helyi ökoló-
giai rendszerekre gyakorolt hatásairól a tudományos ismeretek, valamint a lakosság
tudatosságának hiánya nemcsak hogy megakadályozta a megfelelő ösztönző intézkedések
megvalósítását, hanem még kifogásként is szolgált arra nézve, miért nem tesznek
semmilyen lépést. Kedvezőbb képet mutat az Egyesült Államokban készült esettanulmány
a vizes területek kezeléséről, amely hangsúlyozza, hogy miután a biológiai sokféleség
értékéről kialakultak a tudományos ismeretek és a lakosság ezzel kapcsolatos tudatossága,
amely a vizes területekre nézve az Egyesült Államokban a 60-as években következett be,
az állami politika gyorsan és eredményesen tud reagálni a megfelelő megőrzési intéz-
kedések megvalósításával.

Így a biológiai sokféleségre gyakorolt különböző terhelések hatásaira vonatkozó
tudományos ismeretek megszerzése, és azok megosztása másokkal, lényeges előrelépés 
az e természeti erőforrások megőrzését és fenntartható használatát célzó politika kidol-
gozásában.  Az elmúlt években óriási mennyiségű információ gyűlt össze a Föld élő szer-
vezeteinek tulajdonságairól és működéséről. A biológiai sokféleség adatbázisai igen széles
skálát ölelnek fel: kezdve a növények, állatok és mikrobák elterjedési térképeitől,
a részletes géntérképeken és a szervezetek fiziológiai funkcióinak ismertetésén át, az öko-
szisztémákban élő egyes fajok viselkedésének és funkciójának a bemutatásáig (lásd I.15.
keret). A szakmapolitikai döntéshozók egyre gyakrabban veszik igénybe ezeket az adatbá-
zisokat információszerzés céljából.

Mivel ezeket az adatokat gyakran egymással kapcsolatban nem lévő projektek kere-
tében gyűjtötték, teljes gazdasági, tudományos és politikai potenciáljukat eddig még nem
ismerték fel. Ezért ma égető szükség van olyan szoftver eszközökre és szabványokra,
amelyek segítségével e szétszórt adatbázisokat el lehet érni, összekapcsolni és egymásnak
megfeleltetni; továbbá szükség van az adatbázisok fejlesztőinek, tulajdonosainak és
felhasználóinak koordinálására. Közös, nemzetközi erőfeszítéssel új alkalmazások és
lehetőségek teremthetők ezen információs erőforrás felhasználására az állami politikában,
a gazdaságfejlesztésben és a tudományos kutatásban, erősítve ezáltal a biológiai sokféleség
erőforrásainak hasznosítását és megőrzését. A szétszórt adatbázisok összekapcsolásához
még egy kulcselem szükséges: egy olyan elektronikus katalógus, amely tartalmazza a Föld
összes eddig ismert fajainak helyes tudományos megnevezését. 

Az OECD Megatudomány Fóruma (OECD Megascience Forum) arra a megálla-
pításra jutott, hogy a kormányok vezető szerepet játszhatnak a biológiai adatbázisok
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hasznosíthatóságának növelésében egy nemzetközi koordináló testület felállításával,
valamint egy olyan új, mindenhol elérhető, összekapcsolt és moduláris információ-hálózat
kialakításával, amely lehetővé tenné az eligazodást a felhasználók számára a biológiai
sokféleségre vonatkozó óriási mennyiségű adathalmazban. Ez a hálózat intelligens speciális
kereső és elemző eszközöket tartalmazna a kutatás és döntéshozatal támogatására, olyan
területeken, mint az egészségügy, a környezetvédelem, a mezőgazdaság és az oktatás.
Közös cselekvéssel a kormányok az adatgyűjtést is fel tudják gyorsítani az élő szerveze-
tekről, különösen azokról, amelyek léte veszélyeztetett. E tevékenységek többletköltsé-
ge csak szerény összeg lesz ahhoz képest, amit jelenleg a biológiai adatbázisokra költenek.

Természetesen, a releváns információk létrehozásához és kommunikációjához meg-
felelő képességekkel és kompetenciával rendelkező szakértőkre, kutatókra és kommu-
nikációs szakemberekre van szükség. Például mind az angliai Dorset-i Hanga Projektre,
mind pedig az ausztráliai Természetvédelmi Forgó Pénzalapra jellemző, hogy nemcsak
közvetlen módon – az ottani megőrzési projektek megvalósításában – használja fel 
a sokszínű ökoszisztémák megőrzéséről és fenntartható használatáról összegyűjtött
ismereteit és képességeit, hanem tanácsadásra és továbbképzés biztosítására is, más
szervezetek és egyének számára. A Forgó Pénzalapról készült tanulmány megjegyzi, hogy 
a fajokról és ökológiai folyamatokról szóló információk hiányára, valamint az ausztráliai
biológiai sokféleség csökkenéséről készült tanulmányok csekély számára tekintettel, 
az ilyen kapacitás-fejlesztés fontos eszköz lehet a további csökkenések elkerülésére. 

I.15. keret: Néhány nemzetközi biológiai sokféleség adatbázis

•Az Információs és Tájékoztatási Rendszer (Clearing House Mechanism – CHM) egy 
olyan nemzetközi kezdeményezés, amely a Biológiai Sokféleség Egyezményt támo-
gatja az egyes országok közti szakmai és tudományos együttműködés erősítésével és 
elősegítésével. Célja a biológiai sokféleséggel és annak fenntartható használatával 
kapcsolatos információk globális hozzáférésének és cseréjének biztosítása (lásd: 
http://www.biodiv.org).

•Az IUCN, a WWF és a UNEP hozták létre a Világ Természetmegőrzési Monitoring 
Központját (World Conservation Monitoring Centre – WCMC) abból a célból, hogy 
a világ élő erőforrásainak megőrzéséről és fenntartható használatáról információs 
szolgáltatásokat nyújtsanak, illetve segítsék azokat, akik saját információs rendszert 
akarnak kifejleszteni (lásd: http://www.wcmc.org.uk).

•A fentiekben ismertetett Környezeti Értékelési Esetek Adatbázisa (Environmental 
Valuation Reference Inventory – EVRI) a biológiai sokféleség különböző aspektu-
sairól készült közgazdasági értékelő tanulmányok internet-alapú adatbázisainak 
egyike, amely által a haszonátviteli módszer segítségével közgazdasági értékeléseket 
lehet végezni (lásd: http:/www.evri.ec.gc.ca).
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•Tizenkét nemzetközi szervezet és hálózat fogott össze, hogy létrehozzák a Biológiai 
Sokféleség Megőrzés Információs Rendszerét (Biodiversity Conservation Information 
System – BCIS) annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok, információk, tanács-
adás és kapcsolódó szolgáltatások együttműködésen alapuló szolgáltatását, s így 
támogassák a biológiai sokféleség és tájmegőrzés szempontjait figyelembe vevő 
döntéshozatalt és tevékenységeket (lásd: http://www.biodiversity.org).

Az ösztönző intézkedések tervezéséhez, megvalósításához, monitorozásához és ki-
kényszerítéséhez szintén speciális ismeretekre van szükség minden szinten. A kapa-
citás-fejlesztéssel szorosan összefüggő, és azzal esetenként egybevágó ügy a társadalom
oktatása, valamint a biológiai sokféleség kérdésével foglalkozó döntéshozók és köz-
tisztviselők továbbképzése. Az oktatás és a kapacitás-fejlesztés biztosítja azt, hogy az író-
asztal mellett megtervezett ösztönzőket az adott helyzethez tudják igazítani, és így azok
valóban a biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható használatát szolgálják.

Az esettanulmányokban ismertetett számos nemzeti park (például a lengyel, a japán és
a görög nemzeti parkok) az interaktív oktatási eszközök gazdag tárházát használja a helyi
közösség és a széles nyilvánosság biológiai sokféleséggel és annak értékeivel kapcsola-
tos ismereteinek bővítésére. E programok igen széles skálán mozognak: kezdve a helyi
oktatási központokkal és az érdekességeket jelölő tanösvényekkel, egészen a helyi lakosok
közül toborzott természetvédelmi őrök foglalkoztatásáig és továbbképzéséig, akiknek a
feladata a teknősök tojásrakó helyeinek védelme Zakynthos szigetén; valamint olyan
tudatosság-erősítő programok megvalósításáig, mint a Szemetet Hazavinni és az Önkéntes
Fürdőmentes Napok az Oze Nemzeti Parkban, Japánban.

Törökországban a közösségi erdészetfejlesztési projekt keretében felismerték a lakos-
ság bevonásának szükségességét azokba a programokba, amelyek célja a biológiai sokfé-
leség csökkenését, illetve más egyéb negatív környezeti hatásokat okozó, nem-fenntartható
erdészeti gyakorlatnak a megszűntetése. Ennek érdekében széles körű, helyi gyakorlati
képzési programot dolgoztak ki az erdei falvak lakosai számára. A következő lépés a kép-
zés kiterjesztése a folyó felső és alsó szakaszain folytatott tevékenységek összefüggéseinek
megismertetésére. Az oktatási program jelentős ösztönzést nyújt a biológiai sokféleség
pusztulásának megállítására azáltal, hogy elősegíti az erdő fenntartható kezelése és
jövedelemteremtő képessége közötti kapcsolat létrehozását, valamint ehhez megfelelő
tudás-alapú eszközöket is biztosít a helyi lakosságnak.

Különösen fontos kérdés a tanúsítási és az ökocímkézési programok megvalósítása,
amelyek nemcsak a biológiai sokféleség kérdéseivel kapcsolatos tudatosságot erősítik,
hanem olyan „eszközök”-et adnak a fogyasztók kezébe, amelyekkel közvetlenül befolyá-
solhatják a fenntartható tevékenységek szintjét. Ebből kiindulva, Finnországban kidol-
goztak egy önkéntes erdőtanúsítási rendszert, amely 1998-tól működik, és kompatibilis 
a nemzetközi tanúsítási rendszerekkel. Annak ellenére, hogy az erdő értékeit kevés
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tudományos kutatás vizsgálta, az erdő megőrzése mégis kiemelkedően fontos a finnek szá-
mára, és ebből kifolyólag számos gazdálkodó és erdőtulajdonos saját elhatározásból
elkülönített kisebb erdőterületeket megőrzésre. A tanúsítási rendszer lehetővé teszi a fa-
termékek fogyasztói számára, mind a finnországi, mind a nemzetközi piacokon, hogy
tudatosan olyan termékeket választhassanak, amelyek fenntartható módon kitermelt fából
készültek. A hollandiai organikus gazdálkodásról készült esettanulmány szintén rávilá-
gított a biotermékek ökocímkézésének lakossági neveléssel összefüggő aspektusaira,
valamint a zöld és helyi piacokra való bejutás marketing hasznaira.

Az oktatási és kapacitásfejlesztési folyamat részeként bizonyos fajokat vagy területeket
gyakran közismerten a biológiai sokféleség megőrzésére tett erőfeszítésekkel azono-
sítanak. A Természetvédelmi Világalap (World Wildlife Fund – WWF) jelképe, a panda
medve szinte az egész világon ismert. Egyes országok és régiók pedig gyakran helyi fajokat
vagy parkokat használnak a nemzeti megőrzési programok szimbólumaként. A koreaiak
számára például a legjelentősebb nemzeti szimbólum bizonyára a medve, mellyel kapcso-
latban a helyi legenda azt tartja, hogy az első koreaiak egy isten fiának és egy olyan
asszonynak a kapcsolatából származnak, aki örvös medvéből lett asszonnyá, miután száz
napig nem ment a napra, és csak fekete ürömöt és fokhagymát evett. Mindezek ered-
ményeként a rendkívül veszélyeztetett örvös medvét – amely jelenleg már csak Dél-
Koreában, a Mount Chirin, illetve az Észak- és Dél-Korea közti katonailag kiürített
zónában található – 1982-ben nemzeti jelképnek javasolták, ezzel is fokozva a tudatos-
ságot és segítve a szakmapolitikai erőfeszítéseket.

Hasonlóképpen, Görögországban is a veszélyeztetett álcserepes teknős lett a part-
menti biológiai sokféleség megőrzésének a szimbóluma, olyan tájékoztató és tudatos-
ságerősítő kampányokkal, amelyek nemcsak e fajjal, hanem a tengerparti zónák általános
fenntartható használatával kapcsolatosan is gyarapították az ismereteket.

Egyes országok jól ismert vagy népszerű, a biológiai sokféleséget tekintve gazdag
régiók köré alakították ki megőrzési kampányaikat. Japánban például az Oze Nemzeti
Parkot nemcsak tájképi szépsége miatt tartják nemzeti kincsnek, hanem megőrzési
hagyományai miatt is. A Park 1949-ben vált országszerte ismertté egy, az Oze-ról szóló 
dal révén, a későbbiekben pedig egy, ma már nemzeti hősnek tekintett helybéli nagy
nyilvánosságot kapott harca folytán, aki az 1970-es években sikerrel szállt szembe azokkal
a tervekkel, amelyek országos főútvonal építését tűzték ki a parkon keresztül. Az így
kialakult társadalmi ismertség nemcsak hogy népszerű turista célponttá tette az Oze-t,
hanem országosan is hozzájárult a természetmegőrzési erőfeszítésekkel kapcsolatos
általános tudatosság erősítéséhez. A széles körben ismert szimbólumok megteremtése 
a kulturális és regionális identitástudatra épít, ami fontos kommunikációs eszköz lehet 
a biológiai sokféleség pusztulásának csökkentésére irányuló erőfeszítésekben.
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I.16. keret: Kulcsfontosságú fajok megőrzése

Adott fajok megőrzése legmegfelelőbben általában olyan átfogó program kere-
tében valósítható meg, amely a veszélyeztetett fajok élőhelyeit alkotó ökoszisztémákat
védi.  Esetenként azonban, a fajok folyamatos fennmaradása érdekében szükség lehet
olyan intézkedésekre, amelyek közvetlenül az adott fajok fizikai megőrzésére vagy
fenntartható használatára irányulnak. Előfordulhat, hogy ezek önmagukban elegen-
dőnek bizonyulnak a probléma kezelésére, vagy más általános, az ökoszisztémára
alkalmazott módszereket egészítenek ki. Továbbá, könnyebb a biológiai sokféleség
megőrzésének intézkedéseihez támogatást szerezni, ha azok valamilyen kulcsfon-
tosságú faj védelme köré csoportosulnak, mivel ezt könnyebb kommunikálni és
megérteni, mint az azt körülvevő ökoszisztéma védelmét. 

A fizikai intézkedések alábbi három típusa alkalmazható a veszélyeztetett fajok
egyedeinek védelmére, amennyiben e védelem kívánatos. Ezen intézkedéseket
lehetőleg a fajokat körülvevő teljes ökoszisztéma átfogó programja keretében kell
megvalósítani:

•a fajokhoz, vagy az azok fennmaradását biztosító élőhelyekhez való hozzáférésnek 
vagy használatuknak a korlátozása a fajok vadászatának, begyűjtésének vagy keres-
kedelmének a korlátozásával, esetleg teljes betiltásával (például a Veszélyeztetett 
vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény 
(Convention on International Trade in Endangered Species – CITES) értelmében), 
vagy korlátozottan látogatható parkok vagy védett természeti területek létesítése;

•a fajok élőhelyeinek fizikai javítása, beleértve az élelem vagy védelem biztosítását is 
(például fém tojásrakó kosarak elhelyezése a tengeri teknősöknek Görögországban), 
vagy vándorlást elősegítő, átkelő alagutak, illetve folyosók biztosítása az egymástól 
elválasztott élőhely-fragmentumok összekötésére; valamint

•végső megoldásként a veszélyeztetett fajok megmaradt egyedeinek átszállítása 
biztonságosabb élőhelyekre, illetve felhasználása védett tenyésztési programokban.

Kedvező, ha a védelmi intézkedéseket más intézkedésekkel ötvözik, például tuda-
tosságnövelő programokat indítanak a fajokat érő terhelésekről, kompenzációval vagy
más módon ösztönzik az érintett feleket a terhelés megszüntetésére, megoldják az
ellenőrzést és a monitorozást. Ezek az intézkedések sok esetben nagyon költségesek,
és általában csak a faj különös veszélyeztetettsége esetén használatosak.

A közgazdasági értékelés, mint ösztönző és döntéshozatalt támogató eszköz

A biológiai sokféleség szakmapolitikai döntéshozatalának támogatására a közvetlen és
közvetett, mennyiségi és minőségi értékelő módszerek széles skálája áll rendelkezésre.
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Ezek között szerepelhetnek közgazdasági – pénzben kifejező – értékelő módszerek
költség-haszon elemzés céljára, valamint egyéb értékelő módszerek, amelyek vagy 
a gazdasági tevékenységek kvalitatív jellemzőire – például szavazás –, vagy azok
információs, illetve intézményi jellemzőire – például információk feltárása, címkézés,
érdekelt felek bevonása, haszon megosztás – épülnek.

I.17. keret: A biológiai sokféleség közgazdasági értékelése – tények

Leírás: Meghatározza olyan környezeti javak és szolgáltatások pénzbeli értékét, ame-
lyeknek nincs piaci értéke.
Előnyök: A biológiai sokféleség megőrzéséből származó haszon számszerűsítésének
alapján fontos információt szolgáltat a döntéshozatalhoz.
Hátrányok: Kivitelezése költséges lehet; az eredményeket nehéz kommunikálni; az így
származtatott, pénzben kifejezett értékek gyakran vita tárgyát képezik; nem minden
esetben van meg a kellő szaktudás.
Alkalmazhatóság: Ott alkalmazható, ahol a piaccal nem rendelkező környezeti javakra
és szolgáltatásokra széles körben elfogadott értékek állnak rendelkezésre; ahol a dön-
téseket egyébként olyan gazdasági értékelések alapján hoznák meg, amelyek a környe-
zeti hatásokat zéró értékkel veszik figyelembe.

Ezeket az elemzéseket ma már gyakran használják a szakmapolitikai döntések meg-
alapozásához, bár környezetvédelmi célra történő felhasználásuk még mindig kismértékű,
ugyanis a környezeti javak és szolgáltatások nagy része nehezen számszerűsíthető, minő-
ségi szempontból nehezen összehasonlítható, valamint a kapcsolódó hasznok és költségek
pénzben becsült értéke vitatható. A fenti problémák leküzdésére jelentős előrelépés tör-
tént az elmúlt néhány év során az értékelési módszerek kidolgozásában, amelynek eredmé-
nyeként a projektek összes költségét és hasznát figyelembe vevő közgazdasági értékelést
ma már gyakran alkalmazzák fontos eszközként a döntéshozók tájékoztatására. Sőt, 1998
májusában a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Feleinek Negyedik Konferenciája
kifejezetten elismerte, hogy „a biológiai sokféleség és a biológiai erőforrások közgazdasági
értékelése a jól irányzott és tervezett gazdasági ösztönző intézkedések egyik fontos
eszköze” (IV/10-es határozat).

A biológiai sokféleség hasznainak adott helyzetben fennálló teljes skálájáról készült
átfogó értékelésnek elvben tartalmaznia kell az ökoszisztéma természeti erőforrásainak
valamennyi, vagy legalábbis legtöbb tényezőjét, így többek között:

– a használattal összefüggő értékeit;
– a szórakozási lehetőségből adódó értékét;
– az ökoszisztéma szolgáltatásait (például árvízvédelem, víztisztítás, talajmegőrzés);
– a létezési, kulturális és etikai értékeit; 
– a választási, illetve kvázi választási értéket.
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Ennek megvalósítása a gyakorlatban azonban egyáltalán nem könnyű. A norvég
tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy „a biológiai sokféleséget általában nehéz
értékelni”. Ebből kifolyólag az esettanulmányoknak – amelyek e projektre készültek –
nem volt célja a biológiai sokféleség értékelése. E tanulmányok inkább a biológiai sokfé-
leség helyi vonatkozásait, különösen a helyi biológiai sokféleség könnyen azonosítható
elemeiben bekövetkező változásokat, javulásokat vizsgálták.

I.18. keret: Környezetértékelési technikák

A biológiai sokféleséggel összefüggő javak és szolgáltatások gazdasági értékének
meghatározására a technikák egész sora áll rendelkezésre, többek között az alábbiak:

•Tényleges piaci árakon alapuló módszerek – a környezeti javak és szolgáltatások 
tényleges piaci adás-vétele során kialakuló piaci árakat alkalmazzák. E technikák 
vizsgálják a tényleges kiadásokat, a termelékenység változásait és a termék vagy 
szolgáltatás piaci árát, és ezek alapján becsléseket végeznek.

•Helyettesítő piaci árakra épülő módszerek – közvetve, helyettesítőként használják fel 
a piaci árakat a környezeti javakból és szolgáltatásokból származó hasznok értékének 
megállapítására. Ide tartoznak az utazási költség módszer, a ráfordítás alapú számítási 
módszerek, a hedonikus árképzés, az ingatlan értékelési és helyettesítési költség mód-
szerek.

•Szimulált piaci árakon alapuló módszerek – e módszereket akkor alkalmazzák, 
amikor kevés tényleges piaci információ áll rendelkezésre, vagy egyáltalán nincs ilyen 
információ. Ezek keretében felmérés készül a lakosság körében arról, milyen a fize-
tési hajlandóságuk (willingness to pay – WTP) a környezeti javakért és szolgálta-
tásokért, illetve milyen az elfogadási hajlandóságuk, vagyis kompenzációs elvárásuk 
(willingness to accept – WTA) e javak vagy szolgáltatások elvesztéséért cserébe. 
Az ilyen,  ún. feltárt preferencia módszerek közé tartozik a feltételes értékelés, a pénz 
nélküli választás és a feltételes rangsorolás.

Forrás: Filion és Adamowicz (1994)

Mint a fentiekben ezt említettük, a kanadai esettanulmány rámutatott arra, hogy ami-
kor egy víztározó beruházása miatti biológiai sokféleség csökkenés becsült költségeit
figyelembe vették, kiderült, hogy a teljes projektre vetítve a nettó veszteség több mint 10
millió kanadai dollár. Mivel a víztározó építéséről hozott eredeti döntés idején az externális
költségekkel nem számoltak, úgy gondolták, hogy a hasznok meg fogják haladni az ahhoz
társuló költségeket, és elkezdődött a projekt megvalósítása. Később, amikor a piacon kí-
vüli környezeti költségeket meglévő, feltételes értékelés és utazási költség módszerrel
végrehajtott vizsgálatok eredményeinek átültetésével megbecsülték (lásd I.19. keret), kide-
rült, hogy a környezeti költségek a projekt teljes költségének jelentős részét, 14-16%-át
teszik ki. Egy ilyen értékelés önmagában is ösztönző intézkedésnek minősül, ugyanis
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lehetővé teszi a biológiai sokféleség értékeinek explicit módon történő beépítését abba 
a szakmapolitikai folyamatba, amelynek át kell hidalnia a piac kudarcát.

I.19. keret: A haszonátvitel módszere, mint az elsődleges 
értékelések egyik alternatívája

A haszonátvitel (benefit transfer) egy olyan megközelítés, amely korábbi közgaz-
dasági értékelési tanulmányokban becsült gazdasági értékeket veszi alapul, s ezeket 
a döntéshozó jelenlegi szakmapolitikájának és programjainak megfelelően alkalmazza.
A haszonátvitel legfőbb előnye az, hogy alkalmazásával az elsődleges felmérésekhez
képest szignifikánsan kevesebb idő és pénzügyi erőforrás felhasználásával lehet a be-
csült értéket megkapni. Amellett, hogy korlátozott erőforrások esetén is használható,
a haszonátvitel hasznos lehet olyan szakmapolitikai helyzetekben, amikor nyers és
közelítő értékek becslésére van szükség egy szakmapolitikai irány vagy projekt
megállapításához. A Környezeti Értékelési Esetek Adatbázisa (Environmental
Valuation Reference Inventory – EVRI) reményteli új eszköz, amelyet éppen e célból
alakítottak ki.

Amíg meghatározható előny származik a haszonátvitel bizonyos esetekben történő
alkalmazásából, az értékelőknek tudniuk kell, hogy eredményeik csak olyan mérték-
ben pontosak, amilyen pontosak voltak az eredeti felmérés becslései, és hasonlóságuk 
a jelenlegi hasznokhoz. Emellett számos kihívással kell szembenézni a haszonátvitel
sikeres és védhető alkalmazásánál, mint pl. a környezeti jószág, szolgáltatás vagy
emberi egészségi hatás meghatározása, releváns tanulmányok kiválasztása, az alkal-
mazni kívánt felmérés megfelelőségének és minőségének az értékelése, és az értékek
tényleges átvitele az új helyzetbe. 

Forrás: OECD (1994); De Civita et al. (1998), valamint Brookshire és Neil (1992)

A francia és a norvég esettanulmányok konkrét területek biológiai sokfélesége meg-
őrzésének hasznait becsülték fel különböző értékelő technikák alkalmazásával. A francia
esettanulmány összehasonlította egy Garonne-völgyi hipotetikus biológiai sokféleség
megőrzési program hasznait és költségeit. Feltételes értékelés segítségével vizsgálták, hogy
a folyó menti földeken gazdálkodók mennyit fognak kompenzációként elvárni a biológiai
sokféleség megőrzési programok megvalósításáért; másrészt azt, hogy a lakosság mennyit
hajlandó fizetni ezért cserébe. Kiderült, hogy az az összeg, amit a lakosság öt év alatt
hajlandó fizetni, 25 évre lenne elegendő a gazdáknak a megőrzési tevékenységre a saját
maguk által megnevezett elfogadási hajlandóság alapján.12

A norvég tanulmányban két hazai folyó vízminőség javításának és megőrzésének
hasznait mutatták ki közgazdasági értékeléssel. Itt ismét feltételes értékelés segítségével

12 Nagy a valószínűsége annak, hogy a megkérdezettek a fizetési hajlandóságukat nemcsak a Garonne-völgyre előírt
programra, hanem egy országos biológiai sokféleség programra adták meg.
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vizsgálták a folyók különböző felhasználói és megőrzési érdekekhez fűződő hasznait.
Ebben az esetben magát az értékelési tanulmányt tekintették az első fontos lépésnek az 
ösztönző intézkedések megvalósítására. A szükséges információk feltárásán túl, amellyel 
a javasolt megőrzési programokkal kapcsolatos megalapozott döntéshozatalt támogatták,
a felmérés és azt követően az eredmények megvitatására összehívott találkozók szintén
fontos információforrásként szolgáltak a helyi lakosok számára a folyókat érintő terhe-
lésekről és a lehetséges, megvalósítandó megőrzési programokról.

A dél-koreai esettanulmány szintén feltételes értékeléssel végrehajtott felmérést mutat
be, amelynek során azt vizsgálták, hogy a koreaiak mennyit hajlandóak fizetni az örvös
medve megőrzéséért. A becslések szerint elképesztően magas összeget, 380,6 millió 
USD-t hajlandóak fizetni medvénként a megőrzésre. Az összeg jelentős részét a faj meg-
őrzésével kapcsolatos értékére szánták, míg a medvék tudományos vagy nem-fogyasztási
tevékenységekben történő felhasználására mindössze 71,5 millió USD-t adnának. Tekin-
tettel arra, hogy egy illegálisan befogott medve piaci értéke jelenleg körülbelül 67-133 ezer
USD, ebből következően minden egyes, orvvadászok által befogott medve az ország
társadalmi jólétét több mint 380 millió USD-ral csökkenti, ami jelentős negatív externáliát
képvisel.

E tanulmány jelzi azt, hogy ha a biológiai sokféleség csökkenésének társadalmi költ-
ségeit beépítenék a medvék vadászatának költségeibe, akkor az orvvadászok költségei
lényegesen meghaladnák az abból származó jövedelmüket. Ha olyan mechanizmusokat
alakítanának ki, amelyekkel a társadalmi költségek egy része áthárítható lenne az orv-
vadászokra, akkor ideális helyzetben megszűnne a medvék orvvadászata. Tekintettel azon-
ban arra, hogy az orvvadászok a törvényes piacokon kívül jelennek meg, szinte lehetetlen
ezekre a tevékenységre piaci alapú ösztönzőket – díjakat, járulékokat és adókat –
alkalmazni. Mindaddig azonban, amíg a medve populáció el nem ér egy fenntartható
szintet, a leghasznosabb eszköz valószínűleg a tájékoztatás és a szigorúbb szabályozás lesz
– megfelelő kikényszerítéssel –, és csak ezután lesz lehetőség egy fenntartható vadászati
rendszer alkalmazására.

Bár a biológiai sokféleség megőrzésének teljes költségét és hasznát feltáró közgaz-
dasági értékelés megalapozottabb döntéshozatalt eredményezhet, valamint hasznos eszköz
a társadalom nevelésében és az érdekeltek e folyamatokba történő bevonásában, a tanul-
mányokkal kapcsolatban némi fenntartás is megfogalmazható. Az általános problémák
közé tartozik a felmérések torzítása, amely az eredmények régiókra vagy a teljes népes-
ségre történő kiterjesztéséből származik; elfogadási hajlandóságot feltáró felméréseknél 
a költségvetési korlát ismeretének hiánya; a zárt végű kérdések esetében előforduló
„lehorgonyzás” jelensége, amely a fizetési elfogadási hajlandóságnak felső vagy alsó határt
szab; a kérdéses javak vagy szolgáltatások értéke beágyazódik egy, a vizsgálat tárgyát
magában foglaló, tágabban vett természeti érték értékébe, mint ezt a francia és a dél-koreai
tanulmányokban is tapasztalhattuk; a megelégedettség érzése a javak túlértékelését ered-
ményezheti, amikor a megkérdezettek olyan összegről nyilatkoznak, amelyet adakozás
jelleggel szánnának a kérdéses természetvédelmi ügyre; a szakmapolitika kialakításának
folyamatában nemcsak azokat a hasznokat és költségeket kell figyelembe venni, amelyekre
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pénzben megállapított értékek állnak rendelkezésre, hanem explicit módon és külön-külön
vizsgálni kell a minőségi jellegű társadalmi, kulturális és környezeti értékeket; továbbá 
a közgazdasági értékeléseket igény szerint ki kell egészíteni a szükséges meghatározá-
sokkal, magyarázattal, tájékoztatással és kapacitásfejlesztéssel.

A fenti kritikák többsége minden olyan emberi értelmezési törekvésre igaz, amikor 
a bonyolult valóságot egyértelmű fogalmakra szeretnénk leegyszerűsíteni. A biológiai
sokféleség tudományos értékelése például ugyanúgy nagy nehézségekbe ütközik, mint 
a társadalmi és politikai vonatkozások felmérése. A biológiai sokféleség közgazda-
sági értékelésekor azonban azzal a fő problémával szembesülünk, hogy olyan javak értékét
kell kifejeznünk, amelyeknek korábban nem volt – és nem véletlenül – pénzben kifejezett
ára. A biológiai sokféleségből származó javak és szolgáltatások pénzbeli értékének
megállapítására irányuló egyre kifinomultabb kísérletek, és az e projektek nehézségei közti
folyamatos feszültség miatt fontos, hogy minden fél nyitott, pragmatikus megközelítést
tanúsítson a problémához, mert csak így válhat hasznunkra a biológiai sokféleség pénzbeli
értékelése.

A fenti elméleti és gyakorlati nehézségek miatt a feltételes értékelésen alapuló közgaz-
dasági értékelést gyakran éppen azok ellenzik első helyen, akik a leginkább érdekeltek 
a biológiai sokféleség megőrzésében, így például a civil természetvédő szervezetek. Ennek
eredményeként egyre inkább eltolódott a hangsúly a pénzben kifejezett értékek megálla-
pításától a biológiai sokféleség nehezebben megfogalmazható jellemzői, például annak
létezési értéke felé, valamint az ökoszisztéma szolgáltatásainak könnyebben definiálható 
és számszerűsíthető jellemzői, például az árvízvédelem, a levegő- és víztisztítás felé.

A szakmapolitika döntéshozóknak itt az a feladata, hogy hidakat építsenek a köz-
gazdasági értékelés védelmezői és ellenzői között, annak megállapításával, hogy mely
esetekben alkalmazható pragmatikusan a közgazdasági értékelés, és mikor kell inkább
alternatív, implicit értékelő módszereket – például tárgyalást vagy szavazást – használni. 
A korlátlan alkalmazhatóság igénye – amennyiben az eredmények értelmezése gyengén
megállapított, általános célokon alapul – akadályozhatja azt, hogy a közgazdasági értékelés
segítse az ösztönző intézkedések sikeres megvalósítását. Miközben igaz az, hogy a biológiai
sokféleség értékeinek közgazdasági értékelése bonyolult és vitatható, ugyanakkor stra-
tégiai szerepet is játszhat a biológiai sokféleség megőrzés vagy fenntartható használat
ösztönzőinek kifejlesztésében, ezért folytatását elő kellene segíteni, az értékeléshez szük-
séges módszereket pedig tovább kellene fejleszteni.

Intézményépítés és az érintett felek bevonása

Ahogy fent hangsúlyoztuk, a releváns információk összegyűjtése, feldolgozása és
terjesztése önmagában is fontos elem a biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható
használatát szolgáló döntések előkészítésében. Ezt az információt el kell juttatni a meg-
felelő intézményekhez, hiszen csak így biztosítható az egyéb idevonatkozó információkkal
– például politikai értékelésekkel vagy az érintettek véleményével – történő összefogása 
és hatékony terjesztése.



62

I.20. keret: Intézményépítés – tények

Leírás: Kifejezetten a biológiai sokféleség kezelésére tervezett intézmények létre-
hozása vagy erősítése.
Előnyök: Sokféle érdekelt fél kompetenciája és képviselete szükséges az egymást
átfedő problémák komplex helyzeteinek kezeléséhez.
Hátrányok: Magas létesítési költségek; tovább erősítheti a bürokráciát, ha a felelősségi
köröket és az illetékességet nem határozzák meg világosan.
Alkalmazhatóság: Az illetékes intézmények megfontolásai minden olyan helyzetre
vonatkoznak, amelyben a biológiai sokféleséget terhelés éri. 

Az intézmények részt vesznek az ösztönző intézkedések megalkotásában és megva-
lósításában, továbbá monitorozzák, kikényszerítik és értékelik azokat. A szükséges intéz-
mények nélkül nagyon nehéz, sőt, talán lehetetlen is a biológiai sokféleség megőrzéséhez
szükséges intézkedések kidolgozása és megvalósítása. Például a Biebrza Nemzeti Parkról
és állami erdőkről készült tanulmány megállapította, hogy a hiányzó jogi és szabályozói
keretfeltételek nagyon megnehezítették a tőzeglápok helyreállítását és védelmét, s ezál-
tal a küzdelmet a tőzeges területek fenntartható kezelését fenyegető veszélyek ellen. 
A tanulmány az egész területre kiterjedő, egységes területrendezési terv kidolgozását
javasolta annak érdekében, hogy áthidalják a különböző szintű és típusú hatóságok meg-
osztott felelősségi köreiből származó zűrzavart és nehézségeket.

Bizonyos esetekben a megfelelő intézmények már léteznek, de esetleg alkalmassá kell
őket tenni a biológiai sokféleség konkrét problémáinak kezelésére. Néha ez nehezebb
feladat az új intézmények felállításánál. Hollandiában például számos hagyományos, nem
képviseletre épülő, belvíz lecsapolásra szakosodott szervezet működik (Bellegem et
al.,1999a). Mivel sok éven keresztül a vízszint az ország egész területén nagyon magas volt,
ezért a vízlevezetési szakmapolitikák rendkívül fontosak voltak a környezet megőrzése
szempontjából. Most viszont, miután a túlzott mértékű felszín alatti víz-kiemelés kiszá-
radást, és ennek következményeként a biológiai sokféleség csökkenését eredményezte, 
a vízelvezetéssel foglalkozó szervezeteknek át kell alakulniuk úgy, hogy az ország ter-
mészetvédelmének változó igényeit képviseljék.

Nehézségeket idézhet elő az is, ha több intézet felelős a védelmet igénylő bioló-
giai sokféleség erőforrás kezelésének különböző területeiért. Ezt láthattuk a fentebb
ismertetett lengyel tanulmányban; és ez volt a helyzet Dél-Koreában is, az örvös medve
megőrzése kapcsán, a Mount Chiri Nemzeti Parkban. Dél-Koreában a Kulturális és
Sportügyi Minisztérium felelős a nemzeti emlékek – így 1982 óta az örvös medve –
védelméért; a Belügyminisztérium kezeli a nemzeti parkokat, köztük a Mount Chiri-t is,
ahol az örvös medve él; az Erdészeti Felügyelet kezeli az erdőket, illetve a hegyen élő
emlősöket és madarakat; a természetvédelem pedig átfogóan a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium irányítása alá tartozik. E feladatok decentralizált természetéből adódóan 
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a kormány korábban nem tudott szisztematikusan reagálni a fajokat és az ökoszisztémá-
kat veszélyeztető hatásokra. 1998 februárja óta azonban egyedül a Környezetvédelmi
Minisztérium felelős a természeti park kezelésének valamennyi területéért. Ez olyan
előrelépés, amely remélhetőleg segít visszaszorítani a medvék orvvadászatát.

Más esetekben viszont új intézményeket kell létrehozni a biológiai sokféleség problé-
máinak kezelésére. Feltételezhető, hogy az általános politikát kialakító intézményeket
megfelelő módon hozták létre az OECD-tagországaiban. A biológiai sokféleség meg-
őrzését szolgáló politika azonban speciális kihívásokat támaszt. Számos esettanulmány
utalt újonnan létesített bizottságokra, adminisztratív szervezetekre és folyamatokra,
amelyeket a jobb szakmapolitikai eredmények érdekében alakítottak ki. Japánban például
1995-ben az Oze Természetmegőrzési Alapítvány égisze alatt Letéti Pénzalapot (Trust
Fund) hoztak létre az Oze Nemzeti Park kezelésének céljára, elsősorban, de nem kizárólag
a megőrzési intézkedések finanszírozására. A pénzalap olyan intézményi együttműködést
valósít meg, amelyben helyet kapnak az állami és magánérdekek, a helybeliek, a kör-
nyezetvédők és a tudósok, akik tanácsadási és szószólói feladatokat vállalnak, valamint
támogatják a kormányzat és egyes magántestületek tevékenységét. Ezekben a dönté-
sekben igen erős az érdekelt felek részvétele mind a helyi, mind pedig a nemzeti érdekek
oldaláról. Hasonló intézményi keretet próbálnak átvenni más parkok is.

A finn önkéntes tanúsítási rendszer összes érintettjének együttműködése és a kü-
lönböző felek ismeretének teljes kiaknázása érdekében 1996-ban egy széles bázison
nyugvó csoportot hoztak létre környezetvédelmi szervezetek, gazdálkodók és mások
részvételével, a tanúsítási rendszer kidolgozására. A magánkézben lévő erdőterületek
szigorú kezelésű erdőrezervátumokká alakításának dán programja szintén kiemelte annak
fontosságát, hogy a program legyen önkéntes, és biztosítsa a kompenzációt, mert csak így
tudják megnyerni a földtulajdonosokat a teljes együttműködésre.

Hivatalos és nem hivatalos intézmények egyaránt részt vesznek az érdekelt felek
bevonásában. A helyi lakosság bevonása az ösztönző intézkedések megvalósításába külön
kérdésként jelentkezik, ugyanis vannak olyan csoportok, akikre a biológiai sokféleség
megőrzését szolgáló politika hatással van, és akik szükségesek a politika sikeres megva-
lósításához, viszont a politika megalkotásában nem vesznek automatikusan részt. Alapvető
fontosságú, hogy az intézkedések kiszámíthatóak, világosak és érthetőek legyenek,
valamint teljesítsék az előre meghatározott célokat, hiszen csak így biztosítható a bizalom
kialakulása és az érintettek megnyerése ahhoz, hogy együttműködjenek a biológiai
sokféleség védelmére hivatott politikákban. 

Néhány esetben azt tapasztalták, hogy a nem-kormányzati intézmények jobban meg
tudják szerezni a helybeliek támogatását, és el tudják érni az érdekelt felek bevonását, mint
a kormányzati szervek. Ez tulajdonképpen abból fakad, hogy általában bizalmatlanság
övezi néhány állami szektor tevékenységét, ami a hatékonyságot és eredményességet illeti.
Így Ausztráliában a biológiai sokféleség megőrzését célzó Forgó Pénzalapnál azt tapasz-
talták, hogy nem-kormányzati státuszuk folytán több társadalmi támogatást kapnak, és 
a helyi közösségek szívesebben részt vesznek projektjeikben, mint ha állami intézmény
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lennének. A pénzalap ezt arra használta fel, hogy közösségi hálózatokat alakítson ki a szer-
ződéses kötelezettségekkel továbbadott földek helyi céljainak kijelölésére és megvaló-
sítására.

A franciaországi Garonne-völgy lakosai ugyancsak kevéssé bíznak abban, hogy 
a folyóparti földtulajdonosok képesek lennének az érzékeny folyóparti ökoszisztéma
fenntartható használatára és megőrzésére; illetve abban, hogy a hatóságok képesek az ilyen
használatot bátorító bármely intézkedés megfelelő megvalósítására, monitorozására és
kikényszerítésére. Ebből adódóan, amikor a helyi lakosság körében végzett felmérés során
a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos fizetési hajlandóságot vizsgálták, majdnem 50%-uk
tiltakozó, azaz túl magas vagy zéró összegű választ adott, elsősorban azért, mert széles
körben úgy tartották, hogy a közpénzeket nem elég hatékonyan használják fel.

Ahol a biológiai sokféleség erőforrásainak a kezelése állami hatósági intézmények
feladata, a nem-kormányzati szervezetek és egyének ott is erős szerepet játszhatnak 
az érintett érdekelt felek szempontjainak és prioritásainak a megállapításában, valamint 
a megfelelő lépések megtétele érdekében a releváns intézményekkel való lobbizásban.
Általában jól reagálnak a nyilvánosság igényeire és véleményére, rugalmasan és gyorsan
lépnek a biológiai sokféleséggel kapcsolatos új információk és terhelések hatására. Az új-
zélandi esettanulmány azt hangsúlyozta, hogy az erdős területek felvásárlására és védel-
mére a kezdeményezés két lakossági érdekcsoporttól indult el. A vásárlást a maori törzs is
támogatta, amelynek akkor a magántulajdonában voltak a földek.

A görögországi Laganas-öbölben felismerték azt, hogy szükség van a helybeliek fo-
kozott bevonására az álcserepes teknősök tojásrakó élőhelyeinek megőrzésére irányuló
erőfeszítésekben. 1987 óta a helyi hatóságok 6-9 helybeli természetvédelmi őrt alkal-
maznak, akiknek a feladata a teknősökre vonatkozó információk terjesztése és tojásrakó
helyeik védelme. A helybeliek projekttel szembeni igen erős ellenállása és a munkale-
hetőség ideiglenes, szezonális jellege miatt ez az intézkedés nem bizonyult túlságosan si-
keresnek, ezért a munka javát önkéntesek végzik, különösen a Tengeri Teknősök Védel-
mére Létesült Görög Társaság.

Annak ellenére, hogy a környezetvédők már régóta szorgalmazzák az ökoturizmus
fejlesztését, a helyi vállalkozók és a nagy európai turisztikai cégek e terveket sokáig nem
támogatták, így ahelyett, hogy sikeresen beléptek volna a zöld turizmus piacára, ag-
resszív, olcsó tömegturizmust alakítottak ki a terület egyes részein, negatív hatást gyako-
rolva a környezetre. Ha lett volna egy olyan intézményi keret, amely biztosítja az összes
érintett fél közötti jobb konzultáció és oktatás lehetőségét, talán ki lehetett volna alakítani
egy olyan turisztikai piacot, amely jobban összehangolható a sziget biológiai sokféle-
ség erőforrásainak fenntartásával.

A közösségi erdészeti projekt megvalósítása Törökországban sikerrel alakította át 
az erdőkezelés intézményi struktúráját valamennyi érintett fél kölcsönös megelégedésére.
Sikerült áthidalni azt a régi ellentétet, ami az erdők védelmét célzó kormányzati sza-
bályozók és korlátozások, valamint a helybeliek azon igénye között feszült, hogy az erdő
erőforrásait megélhetési célokra használják fel. Bár a közösségi erdészeti projekt meg-
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valósítása időigényes és költséges, mégis ennek a kezdeményezésnek van leginkább esélye
a kívánt eredmények elérésére.

A biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható használatát eredményező intéz-
kedések tervezési és megvalósítási folyamatában a megfelelő intézmények létrehozásához
és az érdekelt felek bevonásához szükség van elkülönített erőforrásokra, például be-
ruházásokra. A folyamat igen költséges lehet, viszont, ha biztosítjuk a legmegfelelőbb
intézkedések alkalmazását, és valamennyi érintett fél lehető legnagyobb mértékű együtt-
működését, akkor ezzel jelentősen csökkentjük az ösztönző intézkedések monitorozásának
és kikényszerítésének jövőbeli költségeit.

1.4.  A KOMPLEXITÁS KEZELÉSE – AZ ÖSZTÖNZŐK ÖTVÖZÉSE 
A FENNTARTHATÓ HASZNÁLAT MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Számos oka lehet annak, miért kívánatos az ösztönző intézkedések ötvözése a bioló-
giai sokféleség pusztulását eredményező terhelések leküzdésében. Ahogy ezt korábban, 
a Bevezetőben tárgyaltuk, az eszközök ötvözött alkalmazására lehet szükség annak
érdekében, hogy egyrészt a biológiai sokféleség védelmének közösségi hasznait, másrészt
az erőforrások fenntartható használatából származó magánhasznokat is realizálhassuk.
Egyéb okokat is említhetnénk arra, miért minősülhet az eszközök ötvözése a legmeg-
felelőbb megoldásnak (Smith, 1998). Először is, ez a megoldás egyfajta biztonsági szelep
effektust kínál, ugyanis ha az egyik eszköz nem bizonyul elégségesnek a kívánt környezeti
hatás eléréséhez, vagy túlságosan költséges, egy második eszközt lehet bevetni a probléma
megszüntetésére. Elképzelhető például, hogy a nemzeti park belépő díja nem elég magas
ahhoz, hogy a látogatók számát az optimális szintre szorítsa le. A belépődíj kiegészí-
téseként a park hatósága dönthet úgy, hogy bizonyos időszakokban szabályozókkal
korlátozza a látogatók számát, vagy egyéb intézkedésekkel csökkenti a látogatók öko-
szisztémára gyakorolt hatását.

I.21. keret: Eszközök ötvözése – tények

Leírás: Több eszköz, vagy hibrid eszközök, amelyek több cél egyidejű megvaló-
sítására hivatottak.
Előnyök: A biológiai sokféleség közösségi és magán értékei realizálásának egyetlen
módja.
Hátrányok: Összetett eszközök, amelyek alkalmazásához megfelelő kapacitás és
intézményrendszer szükséges.
Alkalmazhatóság: Néhány kivételtől eltekintve a legtöbb olyan helyzetben alkal-
mazható, amikor a  biológiai sokféleséget terhelés éri.
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Másodszor, az eszközök ötvözése különösen hasznos lehet ott, ahol a biológiai sok-
féleség pusztulásának okai nem teljesen ismertek – ami gyakori eset –, illetve nem áll
rendelkezésre olyan egyedi eszköz, amely közvetlenül tudna hatni az összes okra. Így az
ugyanazon okozati lánc különböző okait vagy aspektusait célzó eszközkombináció növeli
annak a valószínűségét, hogy a politikával sikerül tetten érni a biológiai sokféleség
csökkenésének valós okait. Tehát ahol rendkívüli biodiverzitási, illetve biodiverzitás-
csökkenési gócpontok vannak, ott specifikus eszközök kifejlesztése lehet a leghatékonyabb
megoldás ezek kezelésére, míg az ökoszisztéma egészére, vagy a biológiai sokféleség
csökkenésének általánosabb okaira más eszközök szükségesek.

Végül pedig a biológiai sokféleség különböző használói eltérő módon reagálnak adott
eszközökre, ezért azok széles skálájának alkalmazása segíthet valamennyi felhasználó
hatékony elérésében. Ugyanakkor bizonyos helyzetekben elosztási vagy versenyképességi
okokból a hatóságok bizonyos felhasználói csoportoknak – például az őslakosoknak vagy
a nem ott élőknek – nagyobb vagy kisebb hozzáférést biztosíthatnak az erőforrásokhoz,
mint másoknak. Ezekben az esetekben olyan eszközkombinációk használata lehet kívá-
natos, amely különböző felhasználói csoportokra irányul.

Az ezt vizsgáló esettanulmányok többsége hangsúlyozta az ösztönző intézkedések ötvö-
zésének fontosságát. A japán, a dél-koreai és a görög tanulmány kiemelte annak előnyeit,
ha a szabályozási korlátozások keverékét ötvözik inkább piaci jellegű eszközökkel,
valamint oktatással és az érintettek bevonásával. A japán Oze Nemzeti Park különösen
érdekes példája az eszközök együttes alkalmazásának a biológiai sokféleség sikeres
védelmére. Az eszközök között találjuk a tulajdonjogok egyértelmű meghatározását,
környezetvédelmi alap felállítását, bizonyos káros tevékenységek korlátozását és szabá-
lyozását, fizikai infrastruktúra biztosítását a természetes élőhelyek védelmére az emberi
hatásokkal szemben, valamint a környezeti tudatosságot helyben, illetve országos szinten
erősítő programokat.

Dél-Koreában a hatóságok a megőrzési tevékenységeket egy rendkívül veszélyez-
tetett, kulcsfontosságú faj, az örvös medve köré összpontosították. A medve védelmével
összefüggő különböző szakterületi felelősségeket egy koordináló testületnek rendelték alá,
betiltották a medvék vadászatát; erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a medvék
védelmének értéke növekedjen a helyi közösségben; támogatták a nem-kormányzati
szervezetek aktív részvételét a faj védelmében, megszüntették azokat a támogatásokat,
amelyek a medvék élőhelyének pusztulását idézték elő, valamint fizikai infrastruktúrát
biztosítottak védelmükre és mozgásuk megkönnyítésére. Görögországban a szabályozók
hasonló keverékét alkalmazták: parkot létesítettek, oktatási tevékenységet folytattak, 
az érdekelt feleket bevonták a folyamatba, valamint fizikai infrastruktúrát biztosítottak 
a veszélyeztetett álcserepes teknősök tojásrakó helyeinek védelmére.

A dél-koreai és a görög példához hasonlóan, a mexikói és a török esettanulmányok
egyaránt hangsúlyozták azoknak az intézkedéseknek a kifejlesztését, amelyek gazda-
ságilag ösztönzik a helyi közösségeket a biológiai erőforrások fenntartható használatára
vagy megőrzésére, s amelyekhez hatásos oktatási programok és szabályozói intézkedések
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kapcsolódnak. Még ahol a sérülékeny ökoszisztémák szigorú védelmére nemzeti parkot
vagy bioszféra rezervátumot létesítettek, ott is gyakran csak további ösztönző intézke-
désekkel biztosítható az érdekelt felek együttműködése, ahogy ezt Ausztria esetében is
láthattuk, ahol a vadászok kompenzációban részesültek vadászati tevékenységük korlá-
tozása miatt.

Más tanulmányok a nem-szabályozási eszközök kombinált alkalmazását hangsú-
lyozták. Az Egyesült Királyságban például a környezetvédelmi alap, az oktatási tevé-
kenység és a tudományos kutatás ötvözetét alkalmazták a hangás területek védelmére, 
a kedvezőtlen hatású támogatások olyan reformjával együtt, ahol feltételként a környezet
javítását szabták. Az erdőtanúsítási rendszer kidolgozását követően Finnországban is 
megszüntették az erdészeti erőforrások nem fenntartható használatát ösztönző támo-
gatásokat.

Tehát az eredményes szakmapolitikai cselekvés számos ösztönző intézkedést ötvöz
gondosan kidolgozott csomagokban, a biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható
használata sokféle céljának elérésére és akadályának leküzdésére. A legígéretesebb mód-
szer az olyan magántevékenységek feltételekhez kötött ösztönzése, amely biztosítja, hogy
azok hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Young és Gunningham (1997)
odáig mennek el, hogy a következőt ajánlják:

„… a megbízhatóság és elővigyázatosság hangsúlyozása azt jelenti, hogy a leginkább 
költséghatékony eszköztár olyan mechanizmusokat és eszközöket is fog tartalmazni, 
amelyek feleslegesnek tűnnek, de azért állnak rendelkezésre, mert más eszközök vagy 
intézmények időről időre várhatóan működésképtelenné válnak.”

Természetesen, egy ilyen redundancia, bár a biológiai sokféleség szempontjából kívá-
natos, többletköltségekkel is jár az egymással versengő igazgatási szintek felállítása,
irányítása, valamint a potenciális problémák kezelése tekintetében. Először is, egynél több
szakmapolitikai eszköz alkalmazása pazarlás ott, ahol az eszközök szorosan ugyanarra 
a célra irányulnak és átfedésben vannak. Ahogy azt már jeleztük, a szakmapolitikák közötti
bizonyos átfedés hasznos lehet olyan esetben, amikor a politikák célterülete jelentős
bizonytalanságot vagy küszöbhatásokat hordoz, mint ezt gyakran tapasztaljuk a biológiai
sokféleség területén. Az átfedésekkel viszont szándékosan azokat a területeket kell
megcélozni, ahol a leghasznosabbak lehetnek annak érdekében, hogy az adminisztratív és
teljesítési költségeket a minimumon lehessen tartani.

Másodszor pedig, az eszközök kombinációját nagy körültekintéssel kell kialakítani úgy,
hogy ne lépjenek fel konfliktusok az egyes eszközök között, de minden tevékenységet
kezeljenek, amelyre hivatottak. Az eszköztár gondos kialakításával e problémák néme-
lyike elkerülhető. Nincsenek kényelmes megoldások, egy eredményes szakmapolitikai
eszköztár csak nagy szorgalommal és türelemmel dolgozható ki. A biológiai sokféleség
megőrzését szolgáló politikák átláthatósága és érthetősége érdekében a legjobb megoldás
az, ha az ösztönző intézkedések a lehető legegyszerűbbek, és közvetlenül a biológiai
sokféleség csökkenését előidéző okok megszüntetésére irányulnak.
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II. 
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG CSÖKKENÉSE

ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÉRTÉKE

2.1. MIÉRT ÉRTÉK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG?

A következő fejezetek a biológiai sokféleség értékéről és azokról a lehetőségekről
szólnak, amelyekkel ezek az értékek megismerhetőek. A biológiai sokféleség fogalmának
pontos értelmezését a 2.2. rész tárgyalja. Különbséget teszünk a biológiai erőforrások és
ezeknek az erőforrásoknak a sokfélesége között. Mind az erőforrások, mind sokféleségük
hordoz értéket. Az értékek abban rejlenek, hogy az erőforrások közvetlen vagy közvetett,
jelenlegi vagy jövőbeni használata kielégíti az emberek szükségleteit, továbbá abban, hogy
az emberiség szélesebb körű felelősséget érez más élőlények iránt. Felmerülhet a kérdés,
miért kell osztályozni és – ahol lehetséges – mérni, hogy melyek ezek az értékek? Az érté-
kek fontosságának alapvető oka, hogy a biológiai sokféleség és az emberiség a térért
verseng egymással a Földön. Ily módon, a megőrzéshez kapcsolódó érték konfliktusba
kerül a biológiai sokféleséget megszüntető, a tér másfajta használatához kapcsolódó
értékkel. Ezek szembenállása esetén fontos megérteni, melyek a versengő értékek, hogy
megtudjuk, vajon egyes értékek fontosabbak-e, mint mások; illetve, hogy meghatározzuk
és mérjük azokat az értékeket, amelyek a biológiai sokféleséget megszüntető tevékeny-
séggel azonos egységben fejezhetők ki. Kevesek értenének egyet egy olyan kategorikus
kijelentéssel, hogy a Föld biológiai sokfélesége túl gazdag. A megőrzés szükségességéről
szóló kiemelkedő nemzetközi megállapodás – a Biológiai Sokféleség Egyezmény – léte
szintén arra utal, hogy a világ ezen a téren inkább szegény, mint gazdag. A további
bizonyítékok, miszerint az élőhelyek és fajok eltűnésének üteme jelenleg gyorsabb, mint
volt hosszú időn keresztül a múltban, és az a tény, hogy ezt elsősorban az emberi tevé-
kenység idézi elő, nagyobb súlyt ad annak a széles körben élő véleménynek, hogy a kihalás
ütemének lassításáért mindent meg kell tenni. Az egyensúlyozás azonban nehéz. A bioló-
giai sokféleség megmentése nem lehetséges ráfordítás nélkül. Választani kell, és a válasz-
tások az értékek egyensúlyozását is magukban foglalják. A következő fejezetek arról szól-
nak, hogyan segíthet a közgazdasági értékelés a biológiai sokféleséggel kapcsolatos
racionális természetpolitikai döntések meghozatalában. Az értékelési információ jelentő-
sége a megőrzési politika számára sokrétű, s tartalmazhatja:

– a biológiai sokféleség értékének bemutatását, a tudatosság növelését;
– a földhasználatra vonatkozó döntéseket: megőrzést vagy egyéb használatot;
– prioritások meghatározását a biológiai sokféleség megőrzésére (egy korlátozott

költségvetés keretén belül);
– a biológiai sokféleség csökkentésének korlátozását;
– a nem a biológiai sokféleséget célzó beruházások biológiai sokféleségre gyakorolt

hatásainak értékelését;
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– a biológiai sokféleség csökkenése miatti kártérítés meghatározását: felelősségi rend-
szerek kialakítását;

– a veszélyeztetett fajok kereskedésének korlátozását vagy tilalmát;
– az országos gazdasági elszámolások felülvizsgálatát;
– a biológiai sokféleség megőrzését szolgáló gazdasági eszközök kiválasztását (pl. 

adók, állami támogatások).

2.2. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGHATÁROZÁSA

A biológiai sokféleség értékének bármiféle tárgyalása annak megértését igényli, mi is
pontosan az érték tárgya. Különbséget kell tenni a biológiai erőforrások (biological
resources) és a biológiai sokféleség (biological diversity) között. Biológiai erőforrás egy 
gén, egy faj vagy egy ökoszisztéma adott példánya. A biológiai sokféleség a génektől 
az ökoszisztémákig terjedő biológiai erőforrások változatosságára utal. Ennek alapján 
a Biológiai Sokféleség Egyezmény a biológiai sokféleséget a következőképpen határoz-
za meg:

„a bármilyen eredetű élőlények közötti változatosság, beleértve többek között a szá-
razföldi, tengeri és más vízi ökoszisztémákat, valamint az e rendszereket magukban 
foglaló ökológiai komplexumokat” (Biológiai Sokféleség Egyezmény, 2. cikkely).

Annak ellenére, hogy a meghatározás elég egyértelmű, a biológiai sokféleség mérése
nagyon összetett, mivel a sokféleség többdimenziójú, és összetett rendszereket határoz
meg. A biológiai sokféleséget érintő választási módok megértését célzó munka azonban
megkezdődött. Példaként vegyünk két élőhelyet, X-et és Y-t. Az X-ben az S1 fajnak hat, 
az S2 fajnak egy és az S3 fajnak egy példánya található. Az Y élőhelyen az S4 fajnak négy,
az S5 fajnak ugyancsak négy példánya fordul elő. A fajgazdagság (species richness) mér-
téke szerint inkább X-et, mint Y-t tekinthetnénk nagyobb sokféleséggel rendelkezőnek,
hiszen X élőhelyen több faj található. A fajok egyenletességének (species evenness) mértéke
azonban az Y-t részesítené előnyben, mert az Y-ban kisebb az esélye annak, hogy két
véletlenszerűen kiválasztott példány ugyanolyan fajú legyen (Purvis és Hector, 2000). 
A sokféleség mérőszámaiként a gazdagságot és az egyenletességet is alkalmazzák.

A biológiai sokféleség az élet változatossága, míg a biológiai erőforrások ennek a vál-
tozatosságnak a megnyilvánulásai vagy megtestesülései. Az erőforrás és az erőforrás
sokfélesége közötti különbséget egy példával tehetjük egyértelműbbé. A gazdagságon és
egyenletességen túl a sokféleség fogalmával a távolság fogalma is összekapcsolódik, amely
itt a kérdéses erőforrások különbözőségének mértékét jelenti. A fajok esetében a köztük
lévő genetikai különbségek koncepcióját kísérelték meg beépíteni, hogy a természetvédel-
mi politikára vonatkozó jelzéseket egyértelműsítsék. Az egyik legfontosabb jelzés az, hogy
a távolság fogalma nélkül nagyon könnyen egy „helytelen” faj- (vagy gén-, vagy öko-
szisztéma-) összetétel megőrzését tűzhetjük ki célul,  ha csak a sokféleségre koncentrá-
lunk. Solow és munkatársai (1993) egy olyan példát mutatnak be, ahol a darufajok közötti
páronkénti távolságról és a darvak kihalási valószínűségéről kapunk információt. A kihalás
valószínűségét ábrázoló helyzetet mutatja a következő táblázat:
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Kihalási valószínűség
Veszélyeztetett Hódaru 0,9

Lármás daru 0,9
Sérülékeny Mandzsu daru 0,7

Kámzsás daru 0,7
Amuri daru 0,7

Bizonytalan Kormosfejű daru 0,5
Biztonságban van A többi faj 0,0

A probléma egyszerűen megvilágítható annak feltételezésével, hogy a költségvetési
korlátok miatt csak három faj menthető meg, illetve a megőrzés marginális költségei 
– fajtól függetlenül – azonosak. A kérdés annak meghatározása, mely fajokat kellene meg-
menteni. Nagy a csábítás arra, hogy az összes erőforrást a legveszélyeztetettebb fajokra – 
a lármás darura és a hódarura – fordítsák. Ha azonban a természetpolitikai célkitűzés 
a sokféleség – várható – csökkenésének minimalizálása, akkor Solow és munkatársai
(1993) levezetése szerint az optimális program a hódaru, az amuri és a kormosfejű darvak
megmentését jelenti. A legveszélyeztetettebbek kiemelése valójában nem minimalizálja 
a biológiai sokféleség csökkenését. Ennek az az oka, hogy kicsi a genetikai távolság 
a veszélyeztetett fajok és legalább az egyik „biztonságban lévő” faj között. A fajszám
csökkenés valószínűségének minimalizálása nem ugyanaz, mint a csökkenő biológiai
sokféleség értékének minimalizálása. A példa az előzetes megérzéssel ellentétben állónak
tűnik, leginkább azért, mert a természetvédelmi politika gyakran a legfenyegetettebb
biológiai erőforrásokra összpontosít. A nagyon ritka biológiai erőforrásokat megcélzó
megőrzési politikák valószínűleg azért teszik ezt, mert nem ismerik fel a biológiai sok-
féleség és a biológiai erőforrások közötti különbséget. A politikákat azonban más tényezők
is befolyásolják, például az, hogy ha a ritka fajok értéke magas, és a megőrzési politika
ezekre az értékekre válaszol. Röviden, a megőrzési politikát részben az határozhatja meg,
hogy az emberek inkább a veszélyeztetett fajok és élőhelyek értékét nyilvánítják ki, mint
magának a sokféleség védelmének az értékét. Mindazonáltal, ha a kimondott cél a sok-
féleség védelme, akkor ezek a politikák nem állnak szilárd alapokon. 

2.3. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG CSÖKKENÉSÉNEK ÖKOLÓGIAI 
KÖVETKEZMÉNYEI 

A biológiai sokféleség értéke megbecsülésének vizsgálatánál az egyik megközelítés-
ben azt a kérdést tehetjük fel, milyen következményekkel jár a sokféleség jelentős csökke-
nése. Világos, hogy a következmények részben attól függnek, hogyan határozzuk meg 
a sokféleséget. A gazdagság, egyenletesség és távolság fogalmát, mint a sokféleség
lehetséges mérőszámait már említettük. Ha a fajok sokféleségére, mint a sokféleség leg-
jobban tanulmányozott kifejezésére összpontosítunk, akkor elmondható, hogy a sokfé-
leség az ökoszisztémákat a 2.1. ábra szerint befolyásolja.
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Fajgazdagság

Az ökoszisztéma funkcióira
gyakorolt hatás

Az ökoszisztéma rugalmasságára
gyakorolt hatás

A sokféleség
elemei: 

gazdagság,
egyenletesség,

összetétel,
kölcsönhatás.

13 A trofikus szintek arra az osztályozásra utalnak, amely az élő szervezeteket termelőkre (növények), elslődleges
fogyasztókra (növényevők), másodlagos fogyasztókra (húsevők és rovar paraziták) és harmadlagos fogyasztókra
(magasabb rendű húsevők) osztja.

2.1. ábra: A fajok sokfélesége és az ökoszisztémák

Chapin és munkatársai (2000) szerint a legtöbb kutatás a fajok gazdagsága – a fajok
tényleges száma – és az ökoszisztémák működése közötti összefüggésre összpontosít. Ezek
a munkák nem tárnak fel egyértelmű kapcsolatokat, talán azért, mert az ökoszisztémára
gyakorolt hatások vonatkozásában csak néhány faj dominál, ami azzal az eredménnyel jár,
hogy a fajok gazdagságának növelése alig változtatja meg az ökoszisztémák működését. 
A faj egyenletes eloszlása talán sokkal jobban számít, mint a gazdagság. Ugyancsak fontos,
a fajösszetétel (species composition) – azaz a jelenlévő fajok – bizonyítják ezt azok 
a hatások is, amelyek új fajok olyan ökoszisztémákba történő betelepítéséből erednek, ahol
azok korábban nem voltak jelen. Hasonlóképpen, a fajok közötti kapcsolatok – a faj
kölcsönhatások (species interaction) – befolyásolhatják az ökoszisztémák funkcióit, például
a növények nitrogénfelvételének elősegítésével. Az ún. trofikus kölcsönhatások13 (trophic
interaction) talán a legismertebb kapcsolódások, amelyek módosítása jelentős ökoszisz-
téma-változást eredményez. A ragadozók eltávolítása például a zsákmányállatok populá-
cióinak robbanásszerű növekedését okozhatja, ami azután – a megemelkedett fogyasztás
következtében – azok táplálékellátásának csökkenéséhez vezet.

A 2.1. ábrán szereplő ökológiai érték második fő jellemzője túlmutat a sokféleségnek 
a meglévő ökoszisztémákban játszott funkcionális szerepén, megerősítve azt, hogy a sok-
féleség segíti az ökoszisztémákat az őket érő megrázkódtatások vagy stresszhatások
leküzdésében. Ez a sokféleség-rugalmasság (diversity-resilience) kapcsolat. Az öko-
szisztémákat különféle megrázkódtatások és stresszhatások fenyegetik, például az ég-
hajlatváltozás. Széles körben úgy gondolják, hogy a nagyobb sokféleséggel rendelkező
rendszerek jobban elviselik az ilyen megrázkódtatásokat, míg a kisebb változatossággal
rendelkezők nagyobb valószínűséggel összeomlanak, és nem tudnak megújulni (Holling 
et al., 1994). Ez a kapcsolat más összefüggésekben is ismert: valaki, aki a jövőt szem előtt
tartva takarékoskodik, az értékek olyan portfolióját állítja össze, amelyben a megtérülés
nélküli készpénztől a hosszú távú befektetésig minden szerepel. A portfolió alapgondolata,
hogy a kockázatot szét kell teríteni, mivel azok az események, amelyek egy vagyon-
tárgyat/értékhordozót fenyegetnek, valószínűleg nem veszélyeztetnek másokat. Egy
sokszínű portfolió ezért olyan, mint a változatos fajösszetétel. 
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A mezőgazdasági termények változatossá tétele pontosan ugyanerre az elképzelésre
épül, és a gazdálkodók gyakran még akkor is ezt választják, ha az az általános termelé-
kenységet csökkenti. Az ebben az összefüggésben jelentkező „megrázkódtatások” közé
tartozik a helyi és globális éghajlatváltozás, de a kártevők visszatérő inváziója is. Bizo-
nyított,  hogy miközben a „zöld forradalom” – az emberi élelmiszerellátás javára – jelen-
tősen növelte a termelékenységet, annak időbeli változatossága is megnőtt (Anderson és
Hazell, 1989). A változatosabb rendszerek a fajok inváziójával szemben is ellenállóbbak
lehetnek (Chapin et al., 2000). A sokféleség-rugalmasság kapcsolat a sokféleség biztosítási
értékének (insurance value) fogalmát is felveti. A nagyobb sokféleséggel rendelkező
rendszerek a rendszer összeomlásának kockázatával szemben nyújtanak biztosítékot.
Pontosabban, miután a kockázat inkább olyan összefüggésekre utal, ahol a stressz és 
a megrázkódtatások valószínűsége ismert, ez a fajta biztosítás a bizonytalanság ellenében
működik; azaz olyan helyzetben, ahol a kockázatokat semmilyen biztosítási statisztikai
értelemben nem ismerik (Perrings, 1995).

Összességében, a fajok sokféleségének, különösképpen az egyenletességnek, az
összetételnek és a fajok közötti kapcsolatoknak a megváltoztatása az ökoszisztéma-funk-
cionális változásaihoz vezet. Úgy tűnik, a sokféleségnek az ökoszisztéma-funkciók olyan
külső stresszel és megrázkódtatásokkal szembeni megőrzésében is jelentős szerepe van,
mint például az éghajlatváltozás vagy a kártevők és egzotikus fajok inváziója.

Az ökológusok számára a sokféleség értékének az is része, hogy ezeket a funkciókat
őrzi és szabályozza: a sokféleség ökológiai értéke az ökoszisztéma működésében játszott
szabályozó és védő szerepében mutatkozik meg leginkább.

2.1. keret: A környezeti funkciók használata egy mangrove ökoszisztéma értékeinek
bemutatására különféle kezelési rendszerek esetén

A komplex ökoszisztémák, mint a tengerparti mangrove vegetáció, létfontossá-
gúak bizonyos madarak szaporodása, illetve egyes halgazdaságok szempontjából, 
a világ sok területén veszélyeztetettek a parti fejlesztések és a halastavi tevékenység
miatt. Az ilyen rendszerek olyan környezeti javakat nyújtanak, amelyeket a környezeti
funkciókat biztosító, számos ökológiai szolgáltatást egyesítő, összetett termelési
folyamat végpontjának lehet tekinteni. Néha egynél több ökológiai szolgáltatás hoz
létre egy funkciót. A tüzelőanyag (fa) kitermelés például a tápanyag újrahasznosí-
tásának és a napenergia megkötésének eredménye is egyben. Gilbert és Janssen (1998)
110 hektár mangrove erdőt vizsgálnak esettanulmányukban (Pagbilao, Fülöp Szige-
tek). A tanulmány rendszerábrákat vagy modelleket dolgoz ki, amelyek szolgáltatá-
sokat biztosító ökológiai folyamatok és környezeti funkciók kapcsolódásait vetítik
előre. Végső soron e szolgáltatások közül néhány közgazdasági módszerekkel is
értékelhető. Az utolsó szakasz az emberi beavatkozásokat tárja fel, amelyek szintén 
az ökoszisztémát érő károk vagy stresszhatások forrásai. Más szavakkal, a hozzá-
vetőleges fenntarthatósági korlátokon belüli vagy azokon túli használatról vagy 
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fejlesztésről szóló döntések olyan láncfolyamatokat indítanak el, amelyek az ökológiai 
folyamatok zavarához vezetnek. Amennyiben az ökológiai szolgáltatások és környe-
zeti funkciók összekapcsolódása  feltérképezhető, akkor a kezelési lehetőségek hatása-
inak átfogóbb képét vázolhatjuk fel. A tanulmány ezeket a hasznos kapcsolatokat
igyekszik – a lehetőségekhez mérten – meghatározni és rendszer diagramokon
ábrázolni, továbbá értékeli azt is, hogyan befolyásolhatja az alapvető kapcsolatok
eltűnése a rendszer termelőképességét.

A fizikai kölcsönhatások alapvető sorának megállapítása után a szerzők nyolc, 
a helyiek ellátására szolgáló – az erdészettől a kereskedelmi akvakultúráig terjedő –
kezelési mód környezeti hatásait próbálják meg szimulálni. A kezelési mód hatásának
egy alapesettől (megőrzés) való eltérését a környezeti javaknál pénzben, míg sok
esetben – a legtöbb szolgáltatásnál – egy minőségi ponttáblával mérik.

A tanulmány bemutatja, hogyan lehet kihasználni a rugalmas modellező szoftver
képességeit arra, hogy feltárják az ökoszisztémákból származó gazdasági termékek és
szolgáltatások előállításának összetettségét. Az ismeretek hiánya miatt egyszerűsítő
feltételezések szükségesek. A modellekben például a lineáris összefüggések (az ál-
lományok és az áramlások összekapcsolása) az összetett folyamatok szükségszerű
egyszerűsítései, amely folyamatok esetleg szakaszosak és nem folytonosak, illetve rej-
tett visszacsatolási hatásokat is magukban foglalhatnak. Az ökoszisztémák műkö-
désének későbbi jobb megértésével az ilyen modelleket finomítani, és kidolgo-
zottságukat növelni lehet. A környezeti végpontokat piaci árak felhasználásával
értékelik, és az a grafikus megjelenítés, amely bemutatja az értékek kialakításának
folyamatát, illetve azokat az alapszolgáltatásokat, amelyekre az értékek épülnek, 
a kezelési módok sorrendbe állításához is információt nyújthat.

Az érték emberközpontúbb fogalmai teljes mértékben összhangban állnak az érték
ökológiai fogalmával: ahogy a 2.1. keret jelzi, egyszerűen a 2.1. ábrát egy lépéssel tovább-
viszik, és azt a kérdést vetik fel, milyen hatással vannak az ökoszisztéma változásai az
emberekre. A sokféleség-rugalmasság kapcsolat ebben az összefüggésben nagyon fon-
tos lehet, mert szélsőséges esetben a nagyobb hozamok a mögöttes agrár-ökoszisztéma
szerkezet összeomlásának nagyobb kockázatával járhatnak. Ebben a vonatkozásban 
a biotechnológiai fejlődés tovább ronthatja az ökoszisztéma sokféleségét. 

2.4. A SOKFÉLESÉG MÉRÉSE

A biológiai sokféleség fő mennyiségi mutatóinak kialakítása során a kihívás abban
rejlik, hogy megtaláljuk a természetpolitikai értékelésre is jól használható mutatókat. Itt
fontos megjegyezni, hogy a biológiai sokféleséget gyakran különféle skálákon vizsgálják. 
A globális kihalásról szóló nemzetközi viták gyakran figyelmen kívül hagyják az elemzés
megfelelő mikro-szintjét. Perlman és Adelson (1997) a Biológiai Sokféleség Egyezmény-
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ben megadott, tömör meghatározást alapszintű természetpolitikai vizsgálatnak veti alá
annak megismerése céljából, hogy a kategóriák felhasználhatóak-e egy régió biológiai
sokféleségének értékelésére. Nehézséget okoz annak meghatározása, hogy egy faj vagy egy
ökoszisztéma egy adott területen jelen van-e, mivel alapvető definíciós problémát vet fel
az, mi a faj vagy az ökoszisztéma. Még konkrétabban: hol végződik egy faj vagy öko-
szisztéma, és hol kezdődik egy másik. A fajok közötti határok felvázolásához a határozott
körvonalak még hiányoznak (lásd Gaston és Spicer, 1998), csakúgy, mint az ökoszisz-
témáké, és továbbra is kutatás és vita tárgyát képezik. Még ha ezt a problémát meg is
oldják, a bármely területen jelenlévő mikroorganizmusok száma valószínűleg elképesztően
nagy. Genetikai szinten a számok még kezelhetetlenebbé válnak. Az Emberi Génállomány
Projekt (Human Genome Project) némi becslést ad egy faj genetikai kódjának fel-
térképezésére irányuló erőfeszítés mértékéről. E folyamat több ezerszeri megismétlése
annak érdekében, hogy a természetpolitikai célokra való alkalmazhatóság szempontjából
valamilyen különbséget találjunk, irdatlan feladat. A tudománynak a fajok genetikai
eltéréséről csak korlátozott elképzelése van. Összefoglalva, ezek a problémák korlátozzák
a biológiai sokféleség tömör definíciójának használatát. Ahogy Perlman és Adelson
fogalmazza:

„A biológiai sokféleség gének, fajok és ökoszisztémák szerinti, jelenlegi definíciói
az elméletben és a gyakorlatban is kudarcot vallanak. Először is, nem ismerik fel a bio-
lógiai sokféleség alapfogalmaiban – gének, fajok és ökoszisztémák – eleve meglévő 
fogalmi nehézségeket. Másodszor, figyelmen kívül hagyják azokat a gyakorlati és tech-
nikai problémákat, amelyek a valós életben merülnek fel a biológiai sokféleség 
felmérésekor. Harmadszor, nem veszik figyelembe, hogy a különféle szintek nem ha-
sonlíthatók össze: például, hogyan lehet a fajokat összemérni az ökoszisztémákkal 
a terület biológiai sokféleségének meghatározásakor? Végül, ezek a meghatározások 
nem tesznek különbséget a biológiai sokféleség elemeinek értékei között, egyik szinten 
sem.” (Perlman és Adelson, 1997, 9-10)

A cselekvés sürgető szükségessége – a meghatározással kapcsolatos nehézségek
ellenére – a rendelkezésre álló biológiai információk gyakorlati felhasználására irányítja 
a figyelmet, hogy a lehető legjobban megközelítsék az elméleti, optimális természetvé-
delmi döntéseket. Annak ellenére, hogy az ökoszisztéma-funkciók mutatószámainak vagy
leltárának kialakítása iránt nagy az érdeklődés, a rendelkezésre álló információ szűrésére
még mindig a fajgazdagságot használják általános megközelítésként. A fajgazdagság az 
egy területen lévő fajok számának szisztematikus leltára. Ez a legáltalánosabb módszer 
a sokféleség változásáról szóló gyors hatáselemzésekre. Az értékelési módszerek szem-
pontjából a fajgazdagság szintén könnyen érthető fogalom. Van Kooten (1998) jegyzi meg,
hogy a biológiai sokféleség mérése három szempontot foglal magában: a lépték, az össze-
tevők és a nézőpont szerinti megközelítéseket. A lépték elem alfa, béta és gamma
sokféleségből áll. Az alfa sokféleség a fajgazdagság egy helyi ökoszisztémán belül. A béta
sokféleség az alfa sokféleségben mutatkozó változást tükrözi, ahogy egy tájon belül az
egyik ökoszisztémából egy másikba megyünk át. A gamma sokféleség a fajgazdagságra
vonatkozik, regionális vagy földrajzi szinten. Ez globálisabb fogalom, olyan mutató, amely
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sokkal jobban függ a globális megrázkódtatásoktól, mint a helyiektől (pl. erdőtüzek). 
Ez utóbbiak viszont az alfa és béta sokféleségre hatnak. A mérés összetevők eleme annak
a meghatározását jelenti, mi alkotja a fajok túléléséhez szükséges minimálisan életképes
populációt. Ez rokon kifejezés a fajokra vonatkozó biztonságos minimum szintekkel (lásd
III. fejezet). Végül, a nézőpont-megközelítés arra utal, hogy, a gyakorlatitól az erkölcsin
keresztül az esztétikaiig sokféle nézőpont létezik. Perlman és Adelson (1997) az értékek
hozzárendelését részletesebben tárgyalja. Megjegyzik, hogy a nézőpontok szükségszerűen
szubjektívek és értékkel terheltek – bár a III. fejezetben kísérletet teszünk egy értékmentes
megközelítés levezetésére –, valamint, hogy néhány értékelési kritériumnak elméleti és jogi
státusza is lehet, függetlenül azok átgondolt használatától vagy erkölcsi alapjaitól (lásd
Bockstael et al., 2000).

A biológiai sokféleség mennyiségi mutatóinak származtatása több évtizede leköti 
a konzervációbiológusok figyelmét. A szakirodalom számos módszert ajánl a sokféleség
mutatóinak meghatározására, a fajgazdagság – „alfa sokféleség” – és egyenletesség –
különféle fajok populációinak ökoszisztémákon belüli eloszlása – felhasználásával.
Magurran (1998) néhány mérőszám tágabb értelmezését adja.

A sokféleség fajgazdaság-mutatója két ponton finomítható. Az egyik, hogy a számítást
bizonyos fajkombinációkra korlátozzuk. A korlátozásnak ez az formája a helyettesítésről
szóló szakirodalomból ered (Williams és Gaston, 1994; Fjeldsa, 2000). E szakirodalmak
szerint elegendő bizonyos fajokat számba venni, ami lerövidíti a nem beszámított egyéb
fajok általános sokféleségének jellemzését. Ilyen minőségükben ezek a helyettesítők jobb
mutatók, mint a más szempontok felhasználásával kiválasztottak, pl. a fajok fizikai meg-
jelenése. Alternatívaként vagy esetleg kiegészítésképpen a fajokat fontosságuk alapján
súlyozni is lehet rendszertani információk felhasználásával. A rendszertan a tudomány
azon területe, amely családfák felállításával a fajok közötti rokonsági kapcsolatokat vagy
evolúciós különbségeket vizsgálja. Az ilyen fákat különféle elszámolási egységek hasz-
nálatával lehet létrehozni. A lényeg, hogy mutassák meg a fajok közötti különbségeket az
elszámolási egységek összetételében lévő eltérések alapján. Így feltérképezhető pl. a ge-
netikai eltérés, s láthatóvá válik, hogyan változott egyes fajok genetikai összetétele az idők
folyamán14. Az eltérően fejlődő fajoknak eltérő genetikai összetétele lesz. Az, hogy egy fa
ágai – egyedi genetikai történetük miatt – milyen mértékben fejlődtek ki, jelzést ad az ezen
ágak végén jelenleg azonosított fajok információs értékéről. Ugyanezen az alapon,
bizonyos körülmények között, a hosszabb és távolabbi ágak az ezeknek az ágaknak a végén
szereplő fajokhoz rendelhető legnagyobb súlyokról nyújtanak információt.

Elméletben, a rendszertani szerkezetek érdekes kapcsolódást jelentenek a sokféle-
ség méréséről szóló gazdasági és ökológiai szakirodalom között. Az minden bizonnyal
megállapítható, hogy a rendszertani adat információ, és az információnak értéke van.
Weitzman (1992), valamint Solow és munkatársai (1993) munkáikban bemutatják, hogyan

14 Az erre használt szakkifejezés a kladogram. Ez egy fához hasonlító grafikai ábrázolása annak, hogyan
keletkeznek a fajok evolúciós időben, és milyenek a végső taxonok (ez lehet faj, de magasabb taxon is, mint rend
vagy család) közötti kapcsolatok.
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használható ez az információ a természetvédelmi kiadások prioritási sorrendjének meg-
állapításánál. Lényeges, hogy ezek a betekintések teljes rendszertani történetek – fák –
meglétét feltételezik a vizsgált fajoknál, valamint annak ismeretét, hogy mennyire
csökkentheti egy sikeres beavatkozás a kihalás valószínűségét az ágaknál egy adott időben.
A valószínűséget a rendszertani szerkezetben megtestesült belső egyediségről szóló
információval összekapcsolva, Weitzman levezet egy módszert a kladogrammon ábrázolt
fajokra vonatkozó beavatkozások fontossági sorrendbe állítására. A módszer költség-
hatékonysági szemponttá redukálódik (költség/sokféleség elkerült várható csökke-
nése) annak átgondolásával, hogy a fa mely része álljon a természetvédelmi költségvetés
központjában. Ennek az elemzésnek a következtetései segítik az arról való gondolkodást,
milyen sorrendet állítsunk fel két faj között, amelyek közül az egyik, mondjuk, mérsékelten
veszélyeztetett, de egyedi történetében gazdag, míg a másik nagyon veszélyeztetett, de
genetikailag15 viszonylag szegény. A megközelítés rámutat azoknak a megőrzési progra-
moknak az eredménytelenségére, amelyek nem ismerik fel bizonyos kihalások elkerül-
hetetlenségét, és minden erőforrást – a többiek rovására – a legveszélyeztetettebb fajokra
fordítanak.

A rendszertani kiválasztásról szóló szakirodalmakban található egyéb ökológiai
elveknek analóg közgazdasági értelmezéseik vannak, amelyek alkalmazhatók a faj-
gazdagság megőrzési stratégiáinak kevésbé pontos szintjén. Pressy és munkatársai 
(1993) a kiegészíthetőség (complementarity), rugalmasság (flexibility) és pótolhatatlanság
(irreplaceability) kapcsolódó kérdéseit hangsúlyozzák. A kiegészíthetőség a lefedettség
hatékonyságát hangsúlyozza, vagyis azt az elképzelést, hogy a megőrzésnek kerülnie kell
az átfedést vagy az ismétlődést a védett területeken, és olyan területeket kell kiválasztania,
amelyek másutt még nem védett értékeket őriznek. A rendszertani információk isme-
retében ez egy olyan fajkészletnek a megőrzését jelenti, amellyel az unikális/egyedi 
faágak hossza maximalizálható. A rugalmasság azt jelenti, hogy a megőrzési stratégiák 
nem egyedi megoldásai közül a legkevésbé költséges megoldást kell választani. A pótol-
hatatlanság azoknak a területeknek a számát hangsúlyozza, amelyek egyedi jellegük miatt
védendők. E három szempont aztán minden más választási kritériummal szemben kor-
látként működik. Ez a szempont ismételten óvatosságra int a tekintetben, hogy a vissza-
fordíthatatlanságra alapozzuk a védett természeti területek kiválasztását. A rendszertani
kiválasztás különösen sok adatot igényel. Átfogó rendszertani információ a legtöbb faj
esetén nem áll rendelkezésre, és a súlyozás pontosságát az adatgyűjtés költsége korlátozza. 
A monitorozási költség és a döntés sürgőssége is fontos szemponttá válik, ha a sokféleség
bármilyen szintjét veszik számításba. Kevésbé költséges a magasabb rendű osztályozások –
pl. fajgazdagság és tájak – azonosítása és monitorozása, de ez az alacsonyabb szintű
sokféleség16 megközelítésére nézve kevésbé pontos. Általános szinten, a monitorozás költ-
sége és a biológiai elszámolási egység pontossága közötti összefüggést a 2.1. táblázat
mutatja be.

15 A genetikai információt példaként használják, de az eredmény általánosítható, amennyiben rendszertani
információ áll rendelkezésre bármilyen megkülönböztető jegy felhalmozódásának feltérképezésére.
16 Azzal a fenntartással, hogy jelenleg egy, a helyettesítésről szóló szakirodalom foglalkozik azzal, milyen mértékben
lehet a fajgazdagság megfelelő helyettesítő-mutató, amennyiben a fajok helyes kombinációját célozták meg.
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2.1. táblázat: A biológiai hierarchia és a monitorozás költségei

A (mérés) pontossága és költsége, A karakter sokféleséget helyettesítő 
mint a karakter sokféleség mércéje mutatók skálája

Alacsony (pontosság, költség) (Ökoszisztémák)
Tájak
Földhasználati kategóriák
Társulások
Magasabb rendű taxonok
Fajok

Magas (pontosság és monitorozási költség) (karakterek, pl. genetikai kiegészítés)

Forrás: Williams és Humphriestól (1996) átvéve

A költségkorlátoktól eltekintve, a megőrzési célkitűzések nagyon szubjektívek le-
hetnek. Amikor a döntéshozók a biológiai sokféleséget említik, egy olyan osztályozási
struktúrára utalnak, amelyet saját érdekeik és értékeik alakítanak, és nem valamilyen
értékmentes dologról beszélnek. Egyes döntési szempontok átláthatóbbak, mint mások.

A gazdasági értéken alapuló döntéseket az emberek megfigyelt és igazolható
kompromisszumain alapuló, sajátos antropocentrikus értékszempont hatja át. Az ilyen
kompromisszumokat különféle okok motiválhatják, amelyek túlmutatnak az önérdeken. 
A legtöbb kompromisszumos döntést ismert következményekre alapozzuk. A biológiai
sokféleséggel kapcsolatban az a helyzet, hogy a választások következményei nem vi-
lágosak. Amikor nem tudjuk, hogy a döntések végül hogyan hatnak majd az emberi jól-
létre, rossz választások születhetnek. Ezzel szemben jó döntések hozhatók, ha azok az em-
beri jóllét előrevetíthető javulásán alapulnak. A közgazdasági értékelés ezt a komp-
romisszumos forgatókönyvet próbálja megfigyelni vagy felülmúlni, és jó információt
nyújtani a döntéshozóknak.

Mindamellett, hogy fontos a könyvünkben bemutatott módszerek korlátainak felis-
merése, a közgazdasági értékelés érdemei közé tartozik, hogy a megőrzés hatékony-
ságának mérésénél egyetlen pénzbeli egységet használ. Ez segít annak meghatározásában, 
hol térülhetnek meg legjobban a megőrzési kiadások. A hatékonyság fogalma – ahogy azt
a természetvédelmi döntéseknél alkalmazzák – olyan téma, amely összekapcsolja a köz-
gazdászokat és a természetmegőrzéssel foglalkozó biológusokat. A különbség annyi, 
hogy az utóbbi csoport nem használ egyértelmű pénzbeli értékelést. A későbbi fejezetek
tárgyalják a költséghatékonyságot és más megközelítéseket. 

2.5.  AZ ÉRTÉKELÉS ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGYEZMÉNY 

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) a következő célokat
kívánja elérni:

➙
➙

➙
➙

➙
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– a biológiai sokféleség megőrzését;
– komponenseinek fenntartható használatát;
– a genetikai erőforrások használatából származó előnyök igazságos és méltányos

megosztását.

Ezekben a célokban kimondottan és hallgatólagosan is benne foglaltatik az az el-
képzelés, hogy a biológiai sokféleségnek globálisan és lokálisan is van értéke. Ahogy 
a bevezető jelzi, az Egyezmény folyamata az érték és az értékelés kérdésére épít a Részes
Felek Konferenciájának IV/10. határozatában, amely kimondja, hogy „a biológiai sok-
féleség és a biológiai erőforrások közgazdasági értékelése fontos eszköz a jól célzott és
hitelesített gazdasági ösztönző intézkedésekhez”, és arra bátorítja a feleket, hogy „gazda-
sági, társadalmi, kulturális és etikai értékeléseket is számításba vegyenek a megfelelő
ösztönző intézkedések kialakításánál”. A legelőször felmerülő kérdés az érték számsze-
rűsítése. Ha a világ több erőforrást kíván a biológiai sokféleség megőrzésére fordítani,
nyilvánvaló kérdésként merül fel, mennyivel többet fordítson erre. Ezt a kérdést nem lehet
anélkül megválaszolni, hogy ne lenne elképzelésünk arról, vajon a kiadásért cserében
kapott érték megéri-e azt az összeget.

Az Egyezmény egyik mögöttes hajtóereje az, hogy a világ biológiai sokféleségének
nagyon nagy része a világ szegényebb országaiban van, azaz ott, ahol a legkevésbé képesek
a megőrzés finanszírozására, és a legkevésbé tudják korlátozni a biológiai sokféleséget
veszélyeztető földhasználatot. Az Egyezmény így két kompenzáló mechanizmust foglal
magában. Az első a gazdagabb világot érinti, amely „új” erőforrásokat nyújt a megőrzés
finanszírozására a fejlődő világban – azokon az erőfeszítéseken kívül, amelyeket saját
országaiban tesz. A második annak biztosítását jelenti, hogy a fejlődő országok méltányo-
sabb részt szerezhessenek azokból a pénzügyi és más hasznokból, amelyeket a gazdag világ
a szegény világ biológiai sokféleségéből nyer. Ezek a tényezők arra a második területre
mutatnak rá, ahol az érték kérdését meg kell vitatni. Milyen erőforrás-áramlás indokolt 
a gazdagoktól a szegény országokba annak érdekében, hogy segítsenek a fejlődő országok-
nak biológiai sokféleségük megőrzésében? Hacsak nincs elképzelés arról, mi az az érték,
amit a világ egésze és a donor országok az ilyen befektetésekből visszakapnak, az erő-
források átadásának kérdését valószínűleg ad hoc és nem kielégítő formában fogják
rendezni. Az Egyezményben a kérdést a többletköltség fogalmához kötik, eszerint 
a kezelési gyakorlat, a szakmapolitika vagy egy adott befektetés úgy változik, hogy globális
hasznot eredményezzen, azaz hasznot hozzon a biológiai sokféleséggel rendelkező or-
szágon kívül a világ többi részének is. Alapvetően, a biztosított globális haszon értékének
meg kell haladnia a változtatás többletköltségét.

A harmadik terület, ahol az érték meghatározó, azzal a felfogással kapcsolatos, hogy 
a biológiai sokféleség fenntartható használata minden ország célja. Közismert, hogy ha egy
erőforrás használatának időhorizontja meglehetősen rövid, a nem-fenntartható használat
gyakran nagyobb haszonnal jár, mint a fenntartható használat. Ez igaz például a fenntart-
ható erdőgazdálkodással szemben a hagyományos fakitermelésre, és igaz az erdő mező-
gazdasági területté történő átalakítására az erdő megőrzésével szemben (Pearce et al.,
2001). A fenntartható használat jobban igazolható, ha az időhorizont sokkal hosz-
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szabb17 (lásd V. fejezet). Minél szegényebb azonban valaki, annál kevésbé valószínű, hogy
a távoli jövőbe tekint, annak ellenére, hogy a szegénység csökkentése és a megőrzés
gyakran kéz-a-kézben járhat. Az irtásos-égetéses módszert alkalmazó elszegényedett
gazdálkodók számára a fenntartható használat aligha tekinthető valódi alternatívának18.
Ezért a szegénységgel küszködők meggyőzése a fenntartható használatra való áttérésről
azt is magában foglalja, hogy kárpótolni kell őket a rövid távú hasznokról való lemon-
dásért, még akkor is, ha ők maguk is nyernek hosszú távon a fenntartható gazdálkodási
rendszerekből. A rövid és hosszú távú szempontok relatív értékeit meg kell változtatni. 

Végül, az Egyezmény határozottan állítja, hogy a biológiai sokféleségből származó
értéknek van egy tisztességesebb megosztása. Az, hogy a tisztességesebb részesedés mit
jelent, terjedelmes filozófiai és gyakorlati irodalom tárgyát képezi. A biológiai sokféleség
„tulajdonosainak” jutó „tisztességes megtérülés” azonban egyértelműen lényegi kérdés, 
és a tisztességes megtérülés értékekről szól.

Nem meglepő, hogy a szembenálló értékek kérdése és a biológiai sokféleség értékének
mértéke áthatja az Egyezményt és a benne kinyilvánított alapelveket, még ha ez szó szerint
nem is jelenik meg. Swanson (1997) azt állítja:

„(A Biológiai Sokféleség Egyezményt) … széleskörű, bár igen eltérő érdekek össze-
hangolása révén kötötték meg, amelyek mindegyike ugyanazzal az általános mögöttes 
problémával foglalkozik: ez a probléma a növekvő mértékben homogenizálódó világ és 
a sokféleségbe történő befektetés kudarca, … a mögöttes aggodalom ugyanaz: hiányzik 
bármiféle szisztematikus megközelítés, amely a sokféleség értékébe való befektetést 
ösztönözné.” (Swanson, 1997, 18. old.)

2.6.  A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG CSÖKKENÉSÉNEK MÉRTÉKE

Nem ismert, hány faj van a világon. A leírt szervezetek száma körülbelül 1,75 milliót ér
el, és a feltételezések szerint ez a valós számnak csak 13 százaléka; azaz a fajok tényleges
száma talán 13,6 millió lehet (Hawksworth és Kalin-Arroyo, 1995). Új fajok felfedezése
elég általános (Purvis és Hector, 2000), de legtöbbször a figyelem – helyesen – a biológiai
sokféleség csökkenésére összpontosul. A biológiai sokféleség csökkenését sokféleképpen
vizsgálhatjuk. A kihalt fajok átlag kora – vagyis az az idő, amennyi ideig egy faj a Földön
élt – körülbelül 5 millió év. Ha 13,6 millió faj létezik, akkor 13,6/5 = 2,75 faj tűnhet el évente
anélkül, hogy a sokféleség egészében csökkenne. Ennek ellenére ismert, hogy a csökkenési
arány ennél lényegesen nagyobb, mivel 1600 óta a dokumentált fajcsökkenés évente 2,8
körüli és az arány növekedőben van (Purvis és Hector, 2000). 

A faj-terület összefüggés, amely az elveszett terület alapján az eltűnt fajok számát
becsüli, bár még vitatott mutató, de azt sugallja, hogy a csökkenés aránya évente ezrekre

17 Valamint, amikor a diszkontráta alacsony, lásd az V. fejezetet.
18 Pedig a múltban az volt: az égetést hosszas ugaron tartás és a föld regenerációja követte.
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rúg19. Számos tanulmány készült a trópusi erdőkben a kihalás arányáról. A faj-terület össze-
függést használva, s azt feltételezve, hogy a trópusi erdők a teljes faji sokféleség körülbelül
felét teszik ki, azok valamivel 1 százalék alatti évenkénti csökkenési aránya a világon a fa-
jok 1-10 százalékának eltűnését jelentené a következő 25 évben (Barbault és Sastapradja,
1995). A faj-terület összefüggés azt is maga után vonja, hogy a „természetes” területek
átalakításának jelenlegi aránya nem eredményez nagyon gyors fajcsökkenést ahhoz 
a csökkenési arányhoz képest, amely akkor következne be, ha további földterületek
átalakítására kerülne sor. Más szavakkal, a csökkenés aránya gyorsan nő, ahogy a kérdéses
terület csökken: „kevesebb kihalás most, sokkal több később” (Pimm és Raven, 2000).

A helyzetet súlyosbítja, hogy a sokféleség nagy része ún. gócpontokra (hotspots)
koncentrálódik, és a földhasználat változásának aránya általában ezeken a legmagasabb.
Továbbá, a terület csökkenése a faj csökkenésére késleltetett hatással bír. Még abban 
az esetben is, ha a megmaradó összes gócpontot azonnal védetté nyilvánítanák, az ott lévő
fajok 18 százaléka akkor is eltűnne. Ha egy évtizeden belül csak a jelenleg védett krízis
területek maradnak meg, az ott lévő fajok 40 százaléka fog eltűnni (Pimm és Raven, 2000).
Ez a magyarázata annak, miért volt elkerülhetetlen a természetvédelem számára a góc-
pontok szerinti megközelítés: a nagy fajgazdagsággal bíró területeken a faj-terület össze-
függés alkalmazása és a földhasználati változások kiemelkedő aránya a fajok nagyon gyors
arányú csökkenésére utal, hacsak nem vetnek be egy igen kemény természetvédelmi
programot. Ahogy az a következőkben szerepel, az ilyen programok költsége nagyon
magas lehet, a siker esélye viszont igen kicsi, és ez a biológiai sokféleség problémáját
különösen bonyolulttá teszi.

2.7.  A MEGŐRZÉS PRIORITÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA

A biológiai erőforrások és a sokféleség megőrzésénél és/vagy fenntartható használa-
tánál alapvető a fontossági sorrend megállapítása. Ezek az erőforrások az egész világon
veszélyben vannak. Ezért azok a természetpolitikai kezdeményezések, amelyeket legalább
a megmaradók megőrzése érdekében meg kell tenni, igen jelentősek lesznek. A termé-
szetvédelemre fordítható erőforrások különféle okokból korlátozottak, ezért kell fontos-
sági sorrendeket felállítani. Mint korábban jeleztük, a megállapított sorrend valószínűleg
eltérő lesz, ha a cél inkább a sokféleség, mint az erőforrások védelme. A sorrend meg-
határozása még akkor is bonyolult, ha a cél a biológiai sokféleség védelme, mivel abból
nem szükségszerűen következik, hogy először a legritkább vagy a legveszélyeztetettebb
biológiai sokféleségre kell erőforrásokat fordítani, annak ellenére, hogy ez egy széles

19 A faj terület kapcsolat az S = cAx formát ölti, ahol S a fajok száma, c egy állandó, amely a fajok sűrűségét tükrözi
egységnyi területen, A mutatja a területet , míg x az S és az A közötti kapcsolatot kifejező görbe, ha S-t és A-t
logaritmikus skálán fejezik ki. Az x alacsony értékei azt jelzik, hogy jelentős földterület veszhet el anélkül, hogy 
a fajok csökkenésére drámai hatást gyakorolna, pl. az x= 0,15 esetén 60% terület csökkenés csak 13% faj
csökkenést eredményezne. A görbe ezután jelentős mértékben emelkedik, így a következő területegység elvesztése
aránytalanul nagyobb fajcsökkenést eredményez. Máskülönben, minél nagyobb az x értéke, annál nagyobb 
a fajcsökkenés bármely területcsökkenés esetén.
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körben ajánlott eljárás (Myers et al., 2000). A kihalás veszélyének mértéke szerinti cse-
lekvési sorrend felállítása először is figyelmen kívül hagyhatja azt, miért van a biológiai
sokféleség komoly veszélyben. Ha a kihalás oka kevéssé kezelhető természetpolitikai
intézkedésekkel, akkor a természetvédelmi ráfordítások valószínűleg amúgy is veszen-
dőbe mennek. Ez inkább költséghatékonyságon, mint ritkaságon alapuló megközelítésre
ösztönöz annak érdekében, hogy adott szintű ráfordítás mellett a lehető legnagyobb szintű
természetvédelem valósuljon meg (Moran et al., 1997; Cracraft, 1999). Bármely prioritási
mutató kialakításánál persze számításba kell venni a ritkaság fokát és a sokféleség
koncentrációját, de a beavatkozás várható sikerének esélyét is. Az esélyek attól függnek,
milyen tényezők felelősek a veszély mértékéért, illetve attól, hogy az illetékes helyi
hatóságok és a kormány mennyire kötelezi el magát a természetvédelem mellett. Egyes
oksági tényezők nem kezelhetők természetpolitikai beavatkozásokkal, ilyen például 
a nagyon gyors népesség-növekedés. Mások, mint például a rosszul irányzott szakmapoli-
tikák, amelyek a földterületek társadalmilag gazdaságtalan átalakítását eredményezik,
sokkal könnyebben javíthatók. 

Ahogy a 2.2. keretes rész jelzi, a sorrend meghatározása sokkal bonyolultabb, mint 
pusztán a gócpontoknak – nagy számú endemikus faj súlyosan veszélyeztetett földrajzi
koncentrációjának – a beazonosítása, magában foglalja továbbá a beavatkozás költségének
gondos értékelését, a veszély jellegét, a szakmapolitikai intézkedésekkel való kezel-
hetőségét, valamint annak a kockázatát, hogy az illetékes helyi hatóságok nem tartják fenn
az intézkedéseket. Az értékek vizsgálata segítheti a folyamatot, de ez a szükséges átfogó
intézkedéscsomagnak csak egy részét képezi.

2.2. keret: Fontossági sorrend felállítása a biológiai sokféleség megőrzési kiadásaihoz 

Széles körben elfogadott, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének költség-
hatékonynak kell lennie. A költséghatékonyság a biológiai sokféleség megmentésére
irányuló bármely lépés vagy lépéssor költségének becslését és ennek a költségnek (K)
a megvédett biológiai sokféleség valamilyen mércéjéhez (B) való viszonyítását foglalja 
magában. Ez utóbbi a biológiai sokféleség valamilyen mutatójának, mint például 
a fajgazdagságnak az alkalmazását jelenti. Egy egyszerű B/K arány azonban félre-
vezető. A biológiai sokféleség különféle mértékű veszélyeknek van kitéve, és a termé-
szetvédelmi beavatkozások akár sikertelenek is lehetnek, ha a veszély olyan jellegű,
amelyet nem lehet kezelni szakmapolitikai úton. Hasonlóképpen, egy beavatkozás
sikere az érintett helyi és központi kormányzatok elkötelezettségétől is függ. Számos
kísérletet tettek ezeknek a tényezőknek – a költség, a megmentett biológiai sokféleség
mértéke, a fenyegetés foka és a siker esélye – egyetlen mutatóba való összekapcso-
lására. Moran és munkatársai (1997) egyik ilyen kísérlete a következő mutatót
eredményezte:

E = [A x (1-k)n x B]/K
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ahol E a költséghatékonyság, A a védendő terület védett hányada százalékban, k a ve-
szély növekedésének aránya (pl. erdők pusztulása, népességváltozás), B a beavat-
kozásnak köszönhető változás a biológiai sokféleségben és K a költség. Az n értékét 
az az időszak adja, amelynek során a beavatkozások múltbeli sikerét mérik. Az ázsiai
csendes-óceáni térségre alkalmazva a mutató a természetvédelmi erőfeszítések követ-
kező prioritási sorrendjét jelzi (csak válogatás):

Ország Fontossági sorrend Mutatószám érték
Pakisztán 1 12,8
Kína 2 0,8
Banglades 3 0,8
Sri Lanka 4 0,5
Vietnam 5 0,5
Thaiföld 6 0,5
India 7 0,3

E megközelítés jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, ha összehasonlítjuk ezt 
a mutatót a tisztán fajgazdagsági szemponton alapulókkal, az úgynevezett mega-
diverzitás vagy gócpont régiókkal. A mega-diverzitás vonatkozásában Indonéziát
sorolnánk az első helyre, amelyet Malájzia követne, de egyik ország sincs a Moran 
és szerzőtársai által kidolgozott mutató első hét helyezettje között. A gócpontokat
illetően Indonézia egyes részeit szintén az első helyre sorolnánk, majd Malájzia
következne.

A korábbi fejezetekben jeleztük, hogy a biológiai sokféleség védelmében kiemelkedő
fontosságú a prioritási sorrend megállapítása. Nem minden biológiai sokféleség őrizhető
meg, ezért választani kell beavatkozás és feláldozás között. A sorrend meghatározása
bonyolult, mivel számos kérdést foglal magában:

a) milyen sokféleség mérőszámot használjunk;
b) milyen fokú a sokféleség veszélyeztetettsége;
c) mennyire közeli a veszély;
d) mekkora annak az esélye, hogy egy beavatkozás sikeres lesz.

Lényegében az ezen információkat tartalmazó mutató keresése egyenértékű a megőr-
zés költséghatékony megközelítésének bevezetésére irányuló kísérlettel. Cracraft (1999)
számos olyan mérőszámot javasol, amely hordozza ezeket a jellemzőket. Ez csak egy a több
lehetséges megközelítés közül, de felhasználható az általános eljárások illusztrálására.
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A sokféleség mutatószámai

A Faji Sokféleség Mutató (Species Diversity Index – SDI) a magasabb rendű növények,
nappali lepkék, szárazföldi madarak és emlősök sokfélesége alapján megállapított orszá-
gonkénti skálaértékekből áll. Ezután a skálaértékeket összeadják, így minden országnak
lesz egy pontszáma, a négy mutató egyenlő súlyának feltételezésével, és figyelmen kívül
hagyva a nappali lepkék, emlősök és madárfajok száma közötti korrelációt. 

A veszélyeztetettség mutatószámai

Cracraft (1999) Biológiai Sokféleség Veszélyeztetettségi Mutatója (Biodiversity Threat
Index – BTI) négy mérőszámot fogad el, és minden egyes országra minden veszélyezte-
tettségi kategóriához egy pontszámot rendel. Ugyanúgy, ahogy a Faji Sokféleség Mutató
esetében, a pontszámot azzal a feltételezéssel összegzik, hogy minden kategória egyformán
fontos. A kategóriák: a népsűrűség, a jelentős zavarásnak kitett földterület százalékos
aránya, a termőterület változása és az erdő csökkenés éves aránya. A földhasználat vál-
tozásának középpontba állítása fontos, mivel azt a konszenzusos nézetet tükrözi, hogy 
a biológiai sokféleség csökkenése elsősorban ennek a tényezőnek köszönhető.

A potenciális siker mutatószámai

A természetvédelem potenciális sikerességének mérésére Cracraft egy Válaszképességi
Mutatót (Capacity Response Index – CRI) javasol. Feltételezése az, hogy magasabb színtű
gazdasági és társadalmi fejlettség esetén jobb válaszokat lehet adni a biológiai sokféleség
veszélyeztetésére. A használt mutató az UNDP (United Nation Development Program =
ENSZ Fejlődési Programja) által megalkotott Emberi Fejlődési Mutató (Human Develop-
ment Index – HDI), amely az iskolázottságra és írástudásra vonatkozó változók, a várható
élettartam és a módosított bruttó nemzeti termék (gross national product – GNP) ötvözete.

A Faji Sokféleség Mutató, a Biológiai Sokféleség Veszélyeztetettségi Mutató és 
a Válaszképességi Mutató összehasonlíthatók. Cracraft (1999) például úgy találja, hogy 
a trópusi Amerikában három ország foglalja el a legmagasabb összevont veszélyezte-
tettség és a legnagyobb sokféleség kategóriákat: Ecuador, Venezuela és Mexikó. A Vá-
laszképességi Mutató és a Biológiai Sokféleség Veszélyeztetettségi Mutató összeha-
sonlítása azt jelzi, hogy Venezuelának és Mexikónak a legnagyobb a reagálási képessége 
is (a trópusi amerikai országok közül), Ecuador viszont közepes Válaszképességi Muta-
tóval rendelkezik. Globális adatok felhasználásával hasonló osztályozást lehet végezni. 
A természetvédelmi politika számára az alábbi következtetések vonhatók le:

a) a kevéssé veszélyeztetett és alacsony sokféleséggel rendelkező országokat hagyo-
mányosan nem sorolják előre a prioritási listákon, a nagyon veszélyeztetett és 
jelentős sokféleséggel rendelkezőket viszont igen;

b) amikor a megőrzési képességeket veszik figyelembe, az alacsony képességű és 
kevéssé veszélyeztetett országok nem állnak elöl a fontossági sorrendben, míg 
a komolyan veszélyeztettek és jó képességűek igen.
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Cracraft véleménye szerint azonban úgy lehet javítani a helyzeten, ha fontos terü-
leteknek azokat tekintik, ahol nagy a veszélyeztetettség és kicsi a reagáló képesség. Az is
számít, hogy ki felel a természetpolitikai kezdeményezések finanszírozásáért: amennyiben
belföldi a finanszírozás, akkor a jelentős képesség jó jel. Ha a feladat megoldása külföl-
di segítségtől függ, az alacsony képességre jobban oda kell figyelni. Végül, költség-
megfontolások csak burkoltan szerepelnek az elemzésben – kialakítás alatt állnak –, mivel 
a megőrzés költségei országonként nagyon eltérőek. Moran és szerzőtársai (1997) a megőr-
zési költségeket külön megjelenítették a probléma megközelítése során. A sokféleség
mérőszámait a veszélyeztetettséggel, az ország természetvédelem területén elért teljesít-
ményével és a költségekkel kapcsolták össze. A Cracraft, illetve Moran és szerzőtársai által
kidolgozott mutatók összehasonlítása azt jelzi, hogy alkalmazásuk igen hasonló prioritási
sorrendeket eredményez.

2.8.  A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG CSÖKKENÉSÉNEK GAZDASÁGI 
KÖVETKEZMÉNYEI

A biológiai sokféleség csökkenésének gazdasági következményeit a 2.1. ábra mutatja
be. Eszerint két, széleskörű ökológiai következmény léphet fel. Először is, egyes öko-
szisztéma funkciók elveszhetnek, másodszor pedig, az egész rendszer rugalmassága
sérülhet. Egyértelmű, hogy ez a két következmény kölcsönhatásban van egymással.

Az ökoszisztéma funkció csökkenése

Az ökoszisztémák minden egyes ökológiai funkciója tulajdonképpen gazdasági funkció,
mivel az emberek közvetlenül vagy közvetve minden ökoszisztémát használnak. A köz-
gazdaságtan számára az a kihívás, hogy ezek közül a használati módok közül igen soknak,
pl. az éghajlat szabályozásnak, nincs piaca. Ezért a pénzügyi mérlegben a sokféleség
alacsony pénzbeli értékkel jelenik meg, mivel a sokféleséget megváltoztató hatások közül
nagyon soknak nincs piaca, ahol a pénzügyi értékeket fel lehetne tárni. Ez a nem-piaci
torzulások ismerős problémája. A nem-piaci értékek feltárására irányuló eljárásokat 
a későbbi fejezetekben tárgyaljuk. 

A nem-piaci ökoszisztéma hatások gazdasági értékeinek rögzítése abban a korábban
megfogalmazott tételben nyeri el közvetlen jelentőségét, hogy a sokféleség csökkenésének
zöme a földhasználat változásából ered. A földhasználat változását pedig elsősorban 
a különféle földhasználatok eltérő megtérülési rátái idézik elő. A mezőgazdasági hasz-
nálatba kerülő erdőnek – úgy tűnik – nagyobb a gazdasági értéke, mint egy védett erdőnek. 
A gazdagabb országokban az ún. zöldövezeti földterületnek (green belt land) látszólag
alacsonyabb a természetvédelmi értéke, mint a lakókörzetek kialakítására használt
földterületnek, és így tovább. Miközben a gazdasági értékek semmiképpen sem ölelhetik
fel a sokféleségben rejlő összes „értéket”, a gazdasági érték fontossága abból a szerepéből
ered, hogy megváltoztatja a földhasználat átalakításának számviteli mérlegét. Minél
magasabbak a nem-piaci értékek, annál kevésbé valószínű, hogy a biológiai sokféleséget
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károsító földhasználati átalakítás igazolható. A szükségszerű következtetés az, hogy a nem-
piaci értékek egyszerű mérése nem elégséges: azokat olyan folyamat révén kell „megra-
gadni”, amely a nem-piaci értékeket valós pénzügyi vagy erőforrás áramlássá alakítja.
Ezeket a kérdéseket ennek a kötetnek a párja tárgyalja (OECD 2003).

Ahogy a III. fejezet magyarázza, az ökoszisztéma funkciókhoz kapcsolt gazdasági
értékek az emberek ezen funkciókhoz rendelt preferenciáiból erednek. A preferenciákat
pedig azzal mérik, hogy mekkora a fizetési hajlandóságunk (willingness to pay – WTP) 
az adott funkciók és szolgáltatások biztosításáért vagy megőrzéséért. Ennek a megkö-
zelítésnek egyértelmű előnye, hogy az ökoszisztéma funkciók hasznát ugyanabban 
az egységben – pénzben – fejezik ki, mint a biológiai sokféleséget veszélyeztető átalakítási
folyamat hasznát. Így közvetlen összehasonlításra van lehetőség, míg más értékrend-
szereknek (lásd III. fejezet) nincs meg ez az előnyük. Továbbá, a VI. fejezetben tárgyalt
gazdasági értékek használattal összefüggő és használattal nem-összefüggő értékekké
bonthatók: azaz az ökoszisztémák használatán – legyen az bármennyire közvetett is –
alapuló fizetési hajlandóságra, illetve az emberek természetféltésén alapuló fizetési
hajlandóságra, amely bármilyen használattól függetlenül egyszerűen arra irányul, hogy 
a rendszereket vagy a rendszerek alkotó részeit – például konkrét fajokat – megőrizzék. 
A használattal összefüggő és a használattal nem-összefüggő értékek eredményül kapott
összege („a teljes gazdasági érték”) az ökoszisztémák gazdasági értékét írja le.

Rugalmasság 

A sokféleség és az ökoszisztémák közötti második kapcsolat a sokféleségnek a ru-
galmasságra (resilience) gyakorolt hatása. A sokféleség-rugalmasság kapcsolat arra is
hatással van, ahogy a biológiai sokféleség értékéről gondolkozunk. Ahogy Perrings (1995)
megjegyzi:

„a funkcionális sokféleség és az ökológiai rugalmasság között most hangsúlyozott 
kapcsolat … megváltoztatja a probléma [a biológiai sokféleség csökkenése] globális 
szintű kezelésének hatékonyságról kialakult képünket. Ez azért van így, mert meg-
változtatja a biológiai sokféleség megőrzése előnyeinek idősíkját és földrajzi eloszlását 
is. A biológiai sokféleség megőrzésének hatékonysága – globális szinten – az előnyök 
földrajzi eloszlásának függvénye.” (69. old.)

Perrings véleménye szerint a sokféleség csökkenésének fő következménye a rugal-
masság csökkenése, amely pedig elsősorban inkább helyi, mint globális veszteségekben
mutatkozik meg. A rugalmasság csökkenése az adott ökoszisztéma egyéb használóira is
hatással lesz. Mivel nagyszámú résztvevő esetén az egyeztetés nehéz, a helyivé váló
következmények nagyobb hatékonyságot valószínűsítenek.

Ezen túl, ha már az érdeklődés középpontjában az áll, hogy az ökoszisztémák hogyan
változhatnak stressz és megrázkódtatás esetén, fontos megjegyezni, hogy a változások
folyamatai esetleg nem „lineárisak”. Egy kis változás például lehet, hogy inkább drámai,
mint szerény hatással jár együtt. A változás folyamatát a folytonosság hiánya (discon-
tinuities) és a lehetséges visszafordíthatatlanság (irreversibilities) jellemzi. Ugyanakkor,
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néhány jelentős változás esetleg csak kis hatást gyakorol a rendszerre20. A rugalmasság 
a megrázkódtatás vagy a stressz azon fokát méri, amelyet a rendszer el tud viselni, mielőtt
az egyik állapotból egy nagyon eltérő felé mozdul el. Az érvelések szerint a sokféleség talán
azért növeli a rugalmasságot, mert a változás által veszélyeztetett vagy befolyásolt egyes
fajok szerepét ugyanazon rendszerben más fajok átvehetik. Minél kisebb a fajok sokasága,
annál kisebb az esély arra, hogy ez a helyettesítési folyamat végbemegy.

Gazdasági szempontból a kérdés ennek a biztosítási értéknek a meghatározása és
mérése. Sajnos egyik sem könnyű. Borzasztóan nehéz annak a meghatározása, hogy egy
rendszer akár néhány, akár összes funkciója mennyire állhat közel az összeomláshoz.
Ennek ellenére azt várhatnánk, hogy az összeomlás elkerülésére vonatkozó fizetési haj-
landóság annak esélyével áll kapcsolatban, hogy az összeomlás bekövetkezik21. Amennyi-
ben a valószínűségek ismertek, a keresett érték az az ár, amit a rugalmasság megőrzéséért
fizetnének. A javaslatok között szerepel a nem rugalmas rendszerek kezelésének teljes
költsége, mivel ezeket a költségeket elkerülnék, ha gazdagabb sokféleségű és ezért 
rugalmasabb rendszereket fogadnának el. A mezőgazdaságot illetően például ez az ár azzal
a teljes költséggel lenne egyenlő, amely az intenzív mezőgazdaság fenntartását biztosítaná,
beleértve többek között a műtrágya és a növényvédő szerek költségét is. A folyamatot
megfordítva azzal lehet érvelni, hogy az árat egy rugalmas rendszer fenntartásából 
eredő összes veszteség költségével közelítik meg. Ahogy azt korábban érzékeltettük, ha 
a gazdag/rugalmas rendszerek alacsony termelékenységű rendszerek, akkor a valamely
rugalmas rendszer fenntartásából eredő termelékenység veszteséget a rugalmasság gaz-
dasági értékének tekinthetjük, azaz olyan erőforrásnak, amelyet a sokféleség fenntartása
érdekében fel kell áldozni.

Összességében, a biológiai sokféleség csökkenésének gazdasági értéke két fő össze-
tevőből áll:

a) az ökoszisztéma funkció elvesztésével kapcsolatos használattal összefüggő és hasz-
nálattal nem-összefüggő értékek, és

b) a változással szembeni ökoszisztéma-rugalmasság elvesztésével kapcsolatos ár.

Az előbbi fogalom inkább a biológiai erőforrásokra irányul, de a sokféleség értékét is
jelentős mértékben tartalmazza, míg az utóbbi még erőteljesebben a sokféleség értékére
irányul. Ily módon a sokféleség gazdasági értéke a biológiai sokféleség jelentésének két
értelmezését foglalhatja magában: a biológiai erőforrást és magát a sokféleséget. Bizonyos
értelemben, áttételesen, értékelés akkor is történik, ha nem kifejezetten ez a cél. Minden
választás azt jelzi, hogy az elutasítottaknak kisebb az értékük, mint az elfogadottaknak.
Megfelelő alkalmazás esetén az értékelés erős érveket segíthet felsorakoztatni a biológiai
erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzése mellett. A gazdasági (nem-piaci) értékelés

20 A magyarázat itt abban rejlik, mennyire közelít az ökoszisztéma egyensúlyi állapotokhoz. Több egyensúly is lehet,
egyesek stabilak, mások nem. Ha egy rendszer közel áll valamely nem stabil egyensúlyhoz, akkor egy viszonylag kis
stressz vagy változás katasztrofális reakciót idézhet elő (Perrings, 1995).
21 Az analógia az lenne, hogy az embereknek hajlandóknak kellene lenniük annál többet fizetni az életüket
kockáztató tényezők csökkentéséért, minél nagyobb a jelenlegi kockázat. Empirikus bizonyíték ezt a feltételezést
azonban nem nagyon támasztja alá.
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azonban nem garantálhatja azt a pontosságot, amit a megőrzéssel foglalkozó biológusok,
rendszertani szakemberek és ökológusok szeretnének. Ez csupán egy helyettesítő meg-
közelítés az összetett ökoszisztémák sokféleségében rejlő érték bemutatására. A gazdasági
megközelítés emberközpontú, és a biológiai sokféleség ismert és megértett elemeihez
rendel értéket. Ezek az értékelési szempontok nem mindig felelnek meg a ténylegesen
életfenntartó elemeknek. Különösen az ökoszisztéma szintjén az érték belső jellegét még
nem értjük jól, főleg azt nem, hogyan működnek az összekapcsolt rendszerek, valamint azt,
milyen az összetett rendszerek zavarából eredő externáliák jellege. A jelenlegi értékelési
módszertan határainak kiterjesztése az ökoszisztémák és funkcióik jobb megértését igényli,
különösen azoknak a funkcióknak az azonosítását, amelyek pótolhatatlan rendszerkap-
csolatok. Valamilyen szinten azt is értenünk kell, hogy a rendszert érő hatások közül
melyek lényegesek és melyek lényegtelenek.

2.9.  A NEM-GAZDASÁGI ÉRTÉKEK

A gazdasági értékek az egyéneknek az értékelt tárgy mellett vagy ellen szóló pre-
ferenciáit tükrözik. A biológiai sokféleség gazdasági értéke tehát lehet kicsi, ha annak
megőrzését az emberek nem nagyon részesítik előnyben. A preferenciák számos esetben 
a biológiai erőforrások és a sokféleség tényleges használatával kapcsolatos tevékeny-
ségekre vonatkoznak: az ökoturizmusra, a közvetett fogyasztásra (pl. a vadvilágról szóló
filmek megtekintésére) stb. Sok közvetett használat is létezik azonban, ahol nem történik
tudatos értékelés: például az ökoszisztémák szerepe a tiszta környezet fenntartásában
gazdasági értékkel bír, amelyet nem közvetlenül, hanem a tiszta környezet értékén
keresztül, közvetve mutatnak ki. Mint korábban megjegyeztük, a sokféleség is információ,
valamint hatalmas erőforrás, amely a modern mezőgazdaság és orvostudomány alapa-
nyagait adja. Így a biológiai sokféleség gazdasági értéke széles körű lehet, és annak sok
funkcióját áthatja.

Bizonyos nézetek szerint a gazdasági megközelítéseknek az a kockázata, hogy a bio-
lógiai sokféleségben rejlő értékkategóriák közül többet figyelmen kívül hagynak (lásd van
Ierland et. al., 1998). Az értékek mellőzésének két oka lehet. Először is, lehetnek olyan
gazdasági értékek, amelyeket nehéz, vagy akár lehetetlen azonosítani. Ha a sokféleség
például kritikus jelentőségű egész ökológiai életfenntartó rendszerek szempontjából,
akkor a sokféleségnek olyan használattal összefüggő értéke lehet, amelyet nehéz mérni. 
A másik lehetséges okot a sokféleség védelme mellett kiálló vallási vagy spirituális
megfontolások képezik; ezek olyan értékek, amelyek szervezett formát ölthetnek, mint
egyes vallási vagy tudományosabb mozgalmak, például a Gaia-mozgalom (Lovelock,
1979). 

Miközben a megőrzéssel foglalkozó irodalom a gazdasági és nem-gazdasági megkö-
zelítéseket vitatja, ennél még fontosabb kérdés az, hogy a különféle megközelítések 
mely kérdések megválaszolására a legalkalmasabbak. Ha a probléma a tudatosság nö-
velése, valószínűleg minden megközelítés létjogosult: azok az érvek, amelyek egyes
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emberek számára vonzóak, nem lesznek azok mások számára. Ha más területeken, egyéb
előnyök érdekében a biológiai sokféleség csökkenés különböző lehetőségei közül kell
választani, a gazdasági megközelítés potenciálisan nagyon hasznos, de az lehet egy
információkkal jól előkészített vita, ahol a gazdasági szempontok csak egy összetevőt kép-
viselnek. Egyes értékek azonban nem fejezhetők ki elég jól ahhoz, hogy megkönnyítsék 
a választást. A „belső, létezési érték”, az „elsődleges érték” és az „eszmei érték” fogalmak
például mind fontosak a tudatosság növelésénél, de a választásban, amely szükségszerűen
áldozatokat is hozhat, nem feltétlenül segítenek. Bizonyos összefüggésekben ezeknek 
a nem-gazdasági értékeknek az elsődlegessége a gazdasági lehetőség költségek számításba
vételét egyszerűen lényegtelenné teszi.

Fontos megérteni, hogy a megőrzést és a biológiai sokféleség fenntartható hasz-
nálatát célzó választásokkal kapcsolatban különféle értékrendszerek léteznek. Az erő-
források elosztásáról szóló vitákban gyakran ki lehet mutatni a létezési és az antropo-
centrikus megközelítések közötti különbséget. A biológiai sokféleség belső – az emberi
értékeléstől független – létezési értékét vallók azzal érvelnek, hogy a létezési érték az
erőforrás költségfogalmával nem állítható szembe, mert: (a) a belső létezési érték nem
mérhető; és (b) a költség emberközpontú fogalom, amely a belső létezési értékkel nem
összehasonlítható. Azok, akik elfogadják, hogy a megőrzésről szóló összes döntés
költséggel jár, jobban szeretik, ha azt láthatják, hogy a megőrzés előnyeit közvetlenül össze
lehet hasonlítani ezekkel a költségekkel; ez a nézet rejlik a gazdasági megközelítés mögött.

A leghasznosabb levonható következtetés az, hogy a különféle megközelítéseket egy-
értelműen kell megfogalmazni, majd azokra a kérdésekre kell alkalmazni, amelyek a szak-
mapolitikai döntések vonatkozásában fontosak.
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III. 
ÉRTÉKEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL

3.1.  AZ ÉRTÉKEK TIPOLÓGIÁJA

A filozófusok eddig nem tudtak az érték fogalomhoz egységes meghatározást rendelni,
és az is vita tárgya, hogy létezik-e objektív érték, vagy mindig belejátszik az értékelési
folyamatba az egyén, a szubjektum. Az érték „típusainak” osztályozására tett kísérletek
emiatt megkérdőjelezhetők, de a következő tág kategóriák gyakran hasznosnak bizo-
nyulnak:

a) eszközjellegű (célhoz kapcsolódó) vagy funkcionális érték;
b) esztétikai érték;
c) erkölcsi érték vagy „jóság”.

Az eszközjellegű (célhoz kapcsolódó) érték (instrumental value) valamilyen keresett
objektív funkcióból, célkitűzésből vagy célból származtatható. Példaként, a gazdasági érték
az emberi jóllét (well-being), jólét (welfare) vagy hasznosság (utility) maximalizálásának
célkitűzéséhez kapcsolódik, ahol a jóllétnek van egy sajátos jelentése, miszerint egy ember
jólléte magasabb szintű az A helyzetben, mint a B helyzetben, ha az A-t előnyben részesí-
tik a B-vel szemben. Azonnal nyilvánvaló, hogy a gazdasági érték emberközpontú és
preferencián alapul. Nem lehet kétséges, hogy a biológiai sokféleségnek van gazdasági
értéke. Ez azonban valószínűleg nem az egyetlen értéke.

Az esztétikai érték (aesthetic value) nem eszközjellegű (célhoz kapcsolódó) érték, annak
ellenére, hogy ez is emberek által kifejezett érték. Gyakran gondolják, hogy nem
eszközjellegű, mert a szépséget – azt a fogalmat, amelyre a leggyakrabban esztétikai ér-
tékként utalnak – önmagában célnak tekintik, nem pedig valamilyen más célhoz vezető
eszköznek. Védhető az a vélemény, hogy a szépségnek van eszközjellegű eleme, mivel 
a szépség elismerése örömet és egyfajta jóllétet biztosít. Az érték más fogalmaihoz
hasonlóan, a filozófusok vitatják, hogy a szépség magában a tárgyban – immanensen –
benne rejlik. Ha ez így van, akkor a tárgynak ez a „valós” jellemzője valamilyen módon
kölcsönhatásba lép a tárgyat érzékelő személlyel, és így a szépség érzetét biztosítja. G. E.
Moore filozófus érvelése szerint a szépség objektív érték, feltételezve, hogy ami szép vagy
csúnya, akkor is az lenne, ha emberek nem léteznének. Mások úgy érvelnek, hogy
valaminek az esztétikai értékét az értékelés folyamatában részt vevő személy határozza
meg: ami egyeseknek szépnek tűnik, másoknak nem az. Moore gondolatkísérlete ez utóbbi
tábor szerint értelmetlen, mert az érték az értékelő személye nélkül nem létezhet.
Előfordulhat, hogy az emberek körében széleskörű konszenzus létezik bizonyos dolgok
szépségéről. Ez vagy azt jelenti, hogy sok embernek egyszerűen ugyanaz az „ízlése”, vagy
a tárgyak olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amely szépséget sugároz. Lehet, hogy
mindkettő fontos: az esztétikai érték a tárgyakban benne foglaltatik, de csak azért létezik,
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mert van „értékelő”. A biológiai sokféleség esetében maga a sokféleség nem lehet 
az esztétikai érték tárgya, de összetevői közül sok egyértelműen az. Ennek hatására számos
országban tettek például kísérletet arra, hogy esztétikai okok miatt állítsák helyre a mező-
gazdasági tájat és a mezőgazdasági sokféleséget (OECD, 2001d).

Az erkölcsi érték (moral value) általában szintén nem eszközjellegű (célhoz kapcso-
lódó), s talán még egyértelműbben, mint az esztétikai érték. Egy tett „jósága” az általa
biztosított jóllét vonatkozásában határozható meg, de általában inkább olyan tettekre utal,
amelyek igazságosak, önmagukban helyesek vagy egyszerűen „jók”. A filozófusok vitat-
koznak az erkölcsi érték forrásáról: annak kimondása, hogy „X jó”, jelentheti azt, hogy 
a véleményalkotó egyszerűen szereti X-et vagy, hogy X-ről racionálisan kikövetkeztethető,
hogy jó dolog; illetve, hogy a jóság X-ben, mint objektív minőségben rejlik, esetleg X jó,
mert vallási elvek mondják ki, hogy jó. Az erkölcsi érték azonban együtt létezhet
eszközjellegű értékkel, ha az, ami erkölcsös vagy helyes, valamilyen célkitűzést – mint 
az emberi jóllétet – valósít meg. Sokan érzik, hogy a biológiai sokféleség csökkenése
erkölcsi értelemben „rossz”. Ugyancsak filozófusok vitáznak arról, hogy ez az erkölcsi
érték az adott tárgyban rejlik, vagy az értékelő személy ruházza a tárgyra. Amennyiben
objektív, vagyis tárgyiasult, akkor létezni fog attól függetlenül is, hogy az emberek, mint
értékelők léteznek-e. Az ilyen objektív érték fogalom általában a belső (intrinsic) és a vele-
járó (inherent) érték fogalmát is magában foglalja. Másrészt, ha az erkölcsi érték szubjektív,
akkor az erkölcsi érték az, amit az értékelő róla gondol. A szubjektív-objektív érték vita
régóta folyik a filozófiai történetében. Immanuel Kant például az embert „végcélnak”
tekintette, azaz olyannak, akinek belső értéke van.

Az eszközjellegű, az esztétikai és az erkölcsi érték közötti különbség nem határozható
meg pontosan. Nézzük ismét a gazdasági értéket. Ez egyfajta eszközjellegű érték: valami
akkor értékes, ha hozzájárul a jóllét maximalizálása célkitűzéshez, és negatív értéke van,
ha ettől eltér. Közgazdászok nem foglalkoznak azzal, hogy ezt a jóllétet pontosan mi
alkotja, bár növekszik a téma iránti érdeklődés. Ez általában azokon a vitákon mutatkozik
meg, amelyek a preferencia mögött meghúzódó motivációkról szólnak. Motivációk széles
körét részesíthetik előnyben: önérdek, közvetlen család tagok miatti aggodalom, más
emberek, más sérülékeny lények, bármilyen más életmegnyilvánulás féltése, a bolygó
jólléte stb. miatti aggodalom. Egyes motivációk tehát származhatnak abból, hogy az érték
tárgyának van belső értéke (intrinsic value). Azok az értékek, amelyek az ilyen motivá-
ciókat elismerik, antropogénnak (anthropogenic) nevezhetők. Az antropogén értékek
szükségszerűen az emberektől származnak, de magukban foglalhatják az érték tárgya
miatti törődést is. Másrészt az emberközpontú (anthropocentric) értékek  esetében csak 
a tárgy emberre gyakorolt hatásai miatt van valaminek értéke, a belső értéknek itt nincs
nyoma.

Az eszközjellegű értékek az adott objektív célfüggvény szerint egyértelműen változnak.
Egy objektív célfüggvény, mint pl. az „emberi jóllét maximalizálása” kellően általános,
mert megengedi, hogy egy-egy preferencia mögött az egyének nagyon eltérő motivációi
álljanak. Az A személy a biológiai sokféleséget talán azért akarja megőrizni, mert az
örömet okoz számára; B a jövő nemzedékei számára akarja megőrizni, és C talán azért,
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mert számára a biológiai sokféleség önmagában egy végcél. E sokféle motiváció nem zárja
ki, hogy a preferenciák összeadódjanak, mivel bármi legyen is a motiváció, a preferencia
feltárható a fizetési hajlandóság révén.

Az eszközjellegű értékeket skálán lehet mérni, az esztétikai és az erkölcsi értékek pedig
„nulla-egy” értékekkel jellemezhetők. Valami vagy szép és helyes vagy nem, habár a min-
dennapi nyelv említi a „nagyon” szépet és a szépet is. Mások azzal érvelnek, hogy a dolgok
lehetnek erkölcsileg helyesek, de bizonyos helyzetekben a helyestől való eltérés nem
számít. A „nulla-egy” jellemző fontossága a gyakorlati szakmapolitika terén jelentkezik,
amint azt a következőkben bemutatjuk.

Mivel a gazdasági értéket leginkább az erkölcsi értékkel állítják szembe, az erkölcsi
értéket érdemes kicsit tovább osztályozni. A 3.1. ábra egy lehetséges lebontást ajánl.

3.1. ábra: A biológiai sokféleség erkölcsi értékeinek tipológiája

A 3.1. ábra szükségszerűen egyszerűsít, de jelzi, hogy az erkölcsi érték vagy ember-
központú, vagy belső értékkel kapcsolatos (van azonban egy „vegyes kategória”, 
amely mindkettőt magában foglalja, ahogy azt fent, az eszközjellegű értéknél leírtuk). 
Az emberközpontú érték igazolja a biológiai sokféleség megőrzését azzal, hogy a sok-
féleség hozzájárul az emberi jóléthez vagy a jóllét valamilyen magasabb rendű fogal-
mához. A különbség alapvetően az, hogy az előbbi nem nagyon nézi az emberi jóllét
„tartalmát”: bármi, amit az emberek előnyben részesítenek, meghatározza ezt a jóllétet. 
Az utóbbi – a magasabb rendű: jóllét – a tartalomra vonatkozik, mert olyan fogalmakkal
foglalkozik, mint „az én javítása” vagy „gazdagabb élet”, amelyek az emberi jóllét számára
fontos dolgokat írnak körül. A biológiai sokféleséget az utóbbi összefüggésben tartják
gyakran nagyon jelentősnek, mert az életformák összetettségének és csodájának (pl.

Emberközpontú Belső érték

Emberi jólét
(közgazdaságtan)

Magasabb rendű 
jóllét

Erkölcsi értékek

Természetközpontú
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vadon) a nagyra értékeléséről azt gondolják, hogy az embereket jobb lényekké formálja,
illetve hozzájárul egy jobb, összetartóbb társadalom létrehozásához. Ez a megközelítés
olyan írókra jellemző, mint Norton (1986) és Sagoff (1988), akik John Stuart Mill írásaiból
merítettek. Egyértelmű, hogy az erkölcsi érték emberközpontú kategóriáiról erkölcsi vitát
lehet folytatni: vannak, akik úgy érzik, az egyének szuverének és a „magasabb rendű”
preferenciák úgy hangzanak, mintha egy kulturális elit értékeket erőltetne másokra. Az is
igaz, hogy a társadalom nem működhet úgy, hogy az egyéneknek korlát nélküli preferen-
ciáik legyenek, vagy ha ez a helyzet, akkor az erőforrás elosztását nem e preferenciáknak
megfelelően szervezik. 

A biológiai sokféleség megőrzésének természetközpontú ideálokon alapuló megköze-
lítése általában belső értéket ruház a kérdéses tárgyra. A természetközpontú nézetek több
változata ismert. Van, amelyik arra korlátozódik, hogy csak az érző életformáknak
tulajdonít erkölcsi értéket, mások szűken csak az állatoknak (állati jogok), megint mások
életformák „rendszereinek”, pl. ökoszisztémáknak. Az utóbbi esetben – amely leginkább
Aldo Leopold (1949) nevéhez fűződik – az ökoszisztéma általános egészségi állapota
számít, és az egyének jogai és kötelességei ebből erednek. Minden egyénnek úgy kell
viselkednie, hogy az adott ökoszisztéma egészségét megőrizze. Ez ahhoz hasonlít, ahogy 
a „gaia”-i etika egyes követői saját nézeteiket megfogalmazzák: az egyének jogait 
és kötelességeit az határozza meg, mi a teendő a bolygó életben maradásának vagy
fenntarthatóságának és egészségének megőrzéséhez.

A biológiai sokféleség vonatkozásában az értékrendszerek különféle megközelí-
téseinek e nagyon rövid leírása nyilvánvalóan csak impressziókat adhat. Az alapvető
különbség az eszközjellegű és a belső érték fogalmak között jelentkezik. Az eszközjellegű
értékeket az értékelő adja valamilyen emberi célhoz kapcsoltan. A belső értékek a kér-
déses tárgynak valamilyen objektív jellemzői, például szín vagy alak. Az eszközjellegű 
és belső érték közötti egyszerű különbségtétel homályban hagyja azt a lehetőséget, hogy 
a szubjektív érték az eszközjellegű érték vagy belső érték beszámítását is magában
foglalhatja. A szubjektív megközelítés ténylegesen kimondja, hogy nincsenek „objektív”
értékek, és ha a belső érték egy objektív jellemző, akkor a szubjektivizmus nincs össz-
hangban a belső értékkel. Mások azonban azzal érvelnek, hogy miközben az érték fogalma
az értékelőtől függetlenül nem létezik (azaz hisznek a szubjektivizmusban), a tárgyra
ruházott érték eszközjellegű vagy belső érték is lehet (Beckerman és Pasek, 2001).

3.2.  VITÁK AZ ÉRTÉKRENDSZEREKRŐL

A különféle érték-megközelítések helyességének próbája az, hogy alkalmazhatóak-e 
– legalább elvben – a biológiai sokféleség megőrzésének gyakorlati kérdéseire. Az alkal-
mazhatóság hiánya azonban a megközelítést semmilyen intellektuális értelemben nem teszi
helytelenné. Lehet, hogy az az adott körülmények között egyszerűen nem megvalósít-
ható, azonban a megvalósíthatóság természetesen változik a döntéshozás intézményes és
más feltételeivel együtt. Tárgyalásra csak néhány kérdést választottunk ki. A döntéshozatal
valóságos helyzeteiben sok döntés nagyon összetett lesz.
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Belső versus eszközjellegű értékek

Elvben, bármilyen értékrendszert fel lehet használni annak eldöntésére, hogy meg 
kell-e őrizni a biológiai sokféleséget. Egy eszközjellegű megközelítés normál esetben
valamilyen részvételen alapuló döntési folyamatot von maga után, amelynek során 
az egyének megállapodnak a kérdéses objektív célról. A megőrzést azután aszerint tartják
jogosnak, hogy az az objektív célnak megfelelt-e vagy sem. Más megközelítésekhez ha-
sonlóan itt is az a követelmény bonyolítja a helyzetet, hogy a megőrzés valós erőfor-
rásokat igényel. Az elmaradt haszon lehetőség-költség (opportunity cost) fogalma arra 
a tényre utal, hogy a biológiai sokféleség megőrzésére biztosított erőforrások másra nem
fordíthatók. Gazdasági szempontból a megőrzésre fordított erőforrások pénzbeli értéke
közel azonos a megőrzésért feláldozott haszonnal. Ezért ahhoz, hogy az eszközjellegű érték
szabályt betartsák, a megőrzésből eredő haszonnak (pozitív változások az emberek jól-
létében) nagyobbnak kell lennie, mint a megőrzés költségének (lemondás a jóllétről).
Lényegében ezt az erőforrás-elosztás szabályt használják a közgazdaságtanban.

A költség lényeges marad a belső érték megközelítésnél is, bár a környezetetikai
vitában ennek a tárgyalását alig lehet fellelni. Ugyanúgy, ahogy a biológiai sokféleségben,
a belső érték azokban a hasznokban is megtalálható, amelyeket azért áldoznak fel, hogy 
a megőrzésre erőforrásokat fordítsanak. Miközben egy belső érték szabály „abszolútnak”
látszik – ha valami jó vagy helyes, meg kell tenni –, valójában választást jelenthet különféle
„helyességek” között. A tiszta környezethez való jog szemben állhat az öregségi nyugdíj-
hoz vagy egészségügyi ellátáshoz való joggal. Az eszközjellegű megközelítésnek van egy
kívánatossági skálája, és ez teszi lehetővé a nyereségek és „áldozatok” összehasonlítását. 
A belső érték-megközelítéseknek nincsenek ilyen skálái, bár e nézet néhány híve azzal
érvel, hogy a biológiai sokféleségnek „magasabb rendű” értéke van, mint más tárgyaknak,
amelyekben belső érték rejlik. Az ilyen összehasonlítások különösen nehezek lesznek
olyan helyzetekben, ahol, mondjuk a biológiai sokféleség megőrzése nagyon szegény
lakosság jóllétével kerül konfliktusba, mint ahogy ez a trópusi esőerdők megőrzése, a le-
gelő pusztulásának megakadályozása stb. esetében áll elő. Az eszközjellegű megközelí-
tések – ilyen összefüggésben – szintén problémákat vetnek fel. Annak ellenére, hogy 
az eszközjellegű megközelítésnél számítana a szegény emberek jólléte, az olyan mértékek
alkalmazása, mint a fizetési hajlandóság, a szegényekkel szemben, a gazdagok javára
torzíthatja az eredményeket. Az eszközjellegű megközelítéseket ezért  az igazságosságra
figyelve kell alkalmazni.

Eszközjellegű versus magasabb rendű eszközjellegű értékek

Széleskörű az az elképzelés, hogy csak néhány preferencia számít, mások pedig nem. 
A kormányok világszerte szabályozzák, mi irányíthatja a szakmapolitikát és mi nem. 
Az egyénekről gondolhatják, hogy rosszul informáltak, vagy az egyéni preferenciák
teljesítése a társadalmi harmónia átfogóbb céljával kerülhet konfliktusba. Kevés társa-
dalom teszi lehetővé a teljesen szabad választást arról, hogy a gyerekek járjanak-e iskolába
vagy sem, hogy az egyének elkövethetnek-e bűnt vagy sem és így tovább. Így a vá-
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lasztások korlátozása a modern állam egyik jellemzője. Állandó vita folyik arról, meddig
mehet el a szabad választásba való beavatkozás. A közgazdászok számára a szabad
választás egy munkahipotézis, és a korlátozásokat azon költségek alapján tartják jogosnak,
amelyeket a szabad választások másokra rónak. Kevés közgazdász támogatná például 
a sebességkorlátozás eltörlését az utakon. Ugyanígy kevés állna ki a biológiai sokféleség
teljes elpusztítása mellett. Mindkét esetben a szabad választás externáliák számbavételével
történő korrekciója a választás korlátozásának erőteljes igazolását jelentené. A nyil-
vánvaló probléma az, hogy – amennyiben a választás korlátozását megengedik, – egyes
csoportok úgy érezhetik, hogy a lakosság többi részének megmondhatják, mi a jó a szá-
mukra. Sok kulturális esemény élvezete például gyakran a társadalom egy szűk csoportjára
korlátozódik. Ezek után az, hogy a kérdéses csoportnak az érdeklődését a mindenki által
fizetett közpénzekből kell-e kielégíteni, megint csak vitatható kérdés. Azok, akik hisznek
az „átalakító” értékben – abban az elképzelésben, hogy valamit azért kell biztosítani, mert
az emberek majd értékelni fogják, és az élménynek átalakító ereje lesz – azzal érvelnének,
hogy az állami erőforrásokból valójában támogatniuk kellene ilyen javakat. 

A nulla-egy dilemma

Már említettük azt a tényt, hogy az eszközjellegű értékrendszereknek „kívánatossági”
skálái lehetnek. Különös tekintettel a közgazdasági megközelítésre, ez összehasonlítható
lesz azzal, amit a döntés meghozatalával feláldoztak. A nem eszközjellegű megközelítés
ténylegesen azzal a kijelentéssel lenne egyenlő, hogy ennek a vizes élőhelynek vagy annak
az erdőnek a megmentése önmagában véve jó dolog. A költséggel való kiegyenlítést ezután
a politikai folyamatra lehetne hagyni, a nyereségek és veszteségek bármilyen formális
számítása nélkül.

A belső érték nulla-egy jellemzője azonban egy további problémát vet fel. Ha a bio-
lógiai sokféleség önmagában véve jó, akkor úgy tűnik, hogy minden biológiai sokféleség
önmagában véve jó. Nehéz megérteni, hogyan térhet el egy erdőhöz rendelt erkölcsi 
érték egy másik, ugyanolyan vagy hasonló biológiai sokféleség jellemzőkkel rendelkező
erdőhöz rendelt értéktől. Szélsőséges esetben a belső érték-megközelítés azzal a kijelen-
téssel egyenlő, hogy minden biológiai sokféleséget meg kell őrizni. Az ökocentrikus
paradigmán belül egyes környezetvédők körülírják, mit tartanak megőrzésre érdemesnek:
például csak az állatokat (nem minden életformát vagy „érző” életformát). Ezt tekint-
hetjük olyan mechanizmusnak, amely a nulla-egy jellemző egyes következményeinek
elkerülésére szolgál. A probléma kezelhetőbbé válik, ha leszűkítjük azoknak a körét, ami
számít. Tehát, ha a belső érték szabály nulla-egy jellemzője valamilyen módon enyhíthető,
könnyű belátni, hogy a probléma kezelhetőbbé válik. Valójában nem lehetséges a teljes
biológiai sokféleség megőrzése, ezért különféle gyakorlati szabályokat lehetne alkalmazni.
Talán az lehetne a szabály, hogy őrizzünk meg mindent, amit csak meg lehet őrizni. Mivel
a biológiai sokféleség szoros kapcsolatban áll a földterülettel, a megőrzés tárgyai először 
a legnagyobb biológiai sokféleséggel rendelkező területek lehetnének. Problémák még így
is maradnak, mert a belső érték-megközelítés azt igényli, hogy a költségvetési korlátokat
mindaddig enyhítsék, amíg a teljes biológiai sokféleséget meg nem őrizték, és ez ön-
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magában lehetetlen. Röviden, a belső érték-megközelítések nem engednek egymást kizáró
választásokat, és sokak szerint nehéz megérteni, hogyan lehet a választásokat elkerülni.
Természetesen annak ellenére, hogy választásokra szükség van, nem vonhatunk le olyan
következtetést, miszerint a gazdasági megközelítés az egyetlen módszer a választások
megtételéhez. Helyettük politikai folyamatok is alkalmazhatók.

3.3.  LEHET-E A MEGŐRZÉSI POLITIKA ÉRTÉKMENTES?

Az érték fogalma áthatja a közpolitikai választás teljes kérdéskörét, csakúgy, mint 
a magánjellegű választást is. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos megőrzési politika sem
kivétel ez alól. Egyesek számára a biológiai sokféleség – az „élet hálója” – annyira fontos,
hogy értéke felülmúlja más dolgok értékét. Biológiai sokféleség nélkül nincs emberi lét. 
A biológiai sokféleség és más dolgok közötti „kereskedelem” egyesek számára éppen ezért
elfogadhatatlan. A másik végletet azok képviselik, akik azt állítják, hogy a biológiai sok-
féleség értéke csak emberi célból származik – e cél általában az emberi igények vagy
emberek valamilyen pontosan meghatározott csoportja igényeinek kielégítése. Az a kör
azonban, ahol az értékvitákra sor kerül, nem lehet olyan, ahol minden megőrizhető, és
olyan sem, ahol minden emberi célt teljesíteni lehet. 

A legtöbb ember elfogadja ezt a tényt, mégis kemény viták folynak arról, mekkora
biológiai sokféleséget kell megmenteni, és a bolygó milyen sokféleséggel rendelkező
területét kell először megőrizni. A környezeti filozófusok, akik elfogadják, hogy csak
korlátozott „megőrzési célú költségvetés” áll rendelkezésre, valamilyen érvényesíthető
költséghatékonysági szempontot keresnek. Így Norton (1987) azzal érvel, hogy ilyen
kritériumokat kizárólag ún. formális szempontok (formal criteria) alkalmazásával lehet
elfogadni. A formális szempontok fajok olyan rangsorolását teszik lehetővé, amelynek nem
kell a kérdéses faj jellemzőire utalnia (pl. vonzóság vagy fontosság). A fajgazdagság egy
mutatója a formális rangsor, de a gazdagság olyan mutatóját, ahol minden fajt vala-
milyen fontossági, vagy saját jellemzőjével súlyozzák (mint például a hosszú élettartam),
lényegi szempontnak (substantive criterion) neveznek. Norton érvelése szerint a legfőbb
különbség az, hogy a formális szempontok nem tartalmaznak ellentmondásos értékíté-
leteket, miközben a lényegi szempontok igen. A fajok gazdagság és veszélyeztetettség
szerinti fontossági sorrendbe állítása hasonlóképpen formális és nem lényegi lenne,
feltételezve, hogy mindenki egyetért abban, melyek a veszélyeztetettség mutatói. Így 
a fajvédelem fontossági sorrendjének megállapítása „értékmentes” lehetne. Norton szerint
a fontossági sorrend felállítása értékmentes maradna még akkor is, ha a törzsfejlődési 
fa alapján rendszertani helyet is magában foglalna (lásd II. fejezet). Emberi értékek nem
kerülnének be az elemzésbe, mivel a fajok jellegzetességeinek ilyen mérőszámai tudo-
mányosak. A megőrzés célja a lehető legváltozatosabb génállomány fenntartása lenne,
amelyet Norton inkább önmagáért való célként határoz meg, és nem olyan cél eszközének,
amely az ember életben maradására vagy az emberi jóllétre irányul. Norton ezt a meg-
közelítést kizárólag az ökológiai értékre (ecological value), az érték tudományos mérő-
számára alapozza. 
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Norton megközelítését költséghatékonyság-megközelítésként lehet értelmezni. A célt
úgy lehet újrafogalmazni, mint a sokféleség várható értékének maximalizálását, ahol 
az „érték” az ökológiai értékre utal. A „várható érték” kifejezés a fajok valószínűség-
súlyozott értékét jelöli, ahol a szóban forgó valószínűségek egy adott faj kihalásához
kapcsolódnak. Az ilyen célt a közgazdasági irodalom egyértelműen a választási lehetőség
érték (option value) maximalizálásának nevezi (lásd IV. fejezetet), amely a fajok jövőben
lehetséges értékére utal. Az emberek nem azért lesznek hajlandók erőforrásokat fordítani
a fajok megőrzésére, mert most „használják” azokat, hanem mert ők maguk – és a jövő
nemzedékei – később használhatják azokat. A „használat” szót itt nagyon tágan kell értel-
mezni, például a faj sokféleségnek az ökoszisztéma rugalmasságához való hozzájárulása
bekerülne a jövőbeli értékbe. Valószínűnek tűnik, hogy nagyobb genetikai távolsággal
(genetic distance) rendelkező fajoknak magasabb választási lehetőség-értékük lesz, mint
másoknak. Az életben maradási lehetőségeket szintén maximalizálják, mivel a geneti-
kailag hasonló fajok valószínűleg hasonlóképpen állnak ellen a veszélyeztetésnek.

Láthatjuk, hogy kialakítható egy „értékmentes” megőrzési stratégia, amely azonban
nem szükségszerűen jelent valódi segítséget. Részben az a késztetés, hogy értékmen-
tességet találjanak egy érték-terhelt megközelítésben, félreértelmezést eredményezhet.
Világosnak tűnhet, hogy a sokféleség befolyásolja az eredményeket, mint például a rugal-
masságot, amelyet az egyének értékelnek. Mindazonáltal igaz, hogy a sokféleség-meg-
közelítés várható értéke nem okvetlenül igényel olyan értékeléseket, amelyek pénzbeli
mutatókat alkalmaznak vagy politikai folyamatok útján történnek.

Amennyiben a környezeti filozófusok és közgazdászok érvei nem állnak túl messze
egymástól, világosnak tűnhet, hogy mindkettő nagyon távol áll a jelenlegi megőrzési
gyakorlattól. Jelenleg bizonyos erőforrásokat „egzotikus” fajok megőrzésére fordítanak
(például óriás pandák) anélkül, hogy a sokféleség kérdését igazán figyelembe vennék. Más
esetekben – mint amilyen az Egyesült Államok Veszélyeztetett Fajokról szóló törvénye –
nemcsak az ökológiai érték (genetikai távolság) kérdését hagyják figyelmen kívül, de 
a védelem költségének kérdését is22.

3.4.  A CÉLOK-ALTERNATÍVÁK MÁTRIX

Minden döntés egy cél vagy célok kijelölését, és a azok eléréséhez vezető különféle
alternatívák figyelembevételét foglalja magában. A biológiai sokféleség esetében a célok
közé egy adott faj megőrzése, élőhelyek megőrzése, a helyszínen kívüli génbankokban
információ megőrzése, megvédendő területeknél vagy ökoszisztémáknál a fontossági
sorrendek meghatározása stb. tartoznak. A költséget is számításba kell venni, mivel –
ahogy a II. fejezet leírja – a költség tartalmazza a biológiai sokféleség megőrzésének más
területein vagy más politikai területeken feladott célokat. A költség minimalizálását ezért

22 Egy amerikai édesvízi hallal (Percina Tanasi) kapcsolatos esetben, Tennessee-völgy Hatóság kontra Hill, 437,
Egyesült Államok 153, 184 (1978) a Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezik, hogy „a Kongresszus világos szándéka 
a [Törvény] elrendelésével a fajok kihalási tendenciájának leállítása és megfordítása volt, bármilyen áron”.
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lehet célnak tekinteni, vagy a költséget a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok biz-
tosítása előtt álló korlátként is kezelni. Más célok közé a munkahely teremtés vagy 
a biológiai sokféleség védelmén kívüli környezeti előnyök is tartozhatnak. Ezeknek 
a céloknak az elérése jelentheti azt is, hogy bizonyos területek védett státuszt kapnak,
államilag támogatják a biológiai sokféleség hasznát szolgáló tevékenységeket, ösztönzik 
az ökoturizmust, büntetik a biológiai sokféleséget károsító tevékenységeket, bevonják 
a helyi közösségeket a megőrzési tevékenységbe úgy, hogy a biológiai sokféleséget
tulajdonuknak érezzék, és így tovább. Egy célok-alternatívák mátrix, mint amilyet a 3.2.
ábra mutat, a célok és a célok eléréséhez szükséges eszközök közötti hipotetikus kapcso-
latot mutatja.

3.2. ábra: Célok-alternatívák mátrix

Alternatívák ➙ Védett terület Közösség Pénzügyi ösztönzők,

Célok létrehozása bevonása adó káros Súlyok
tevékenységekre

A biológiai sokféleség 
egy mutatójának javítása +5% +1% +8% 3

Foglalkoztatás - 1% +2% - 1% 1,5
Egyéb környezeti hasznok +2% 0 % +7 % 1

Költség 1 millió 0,4 millió 2 millió –dollár dollár dollár
Hasznok súlyozott 
eredménye 15,5 6,0 29,5 –

Költséghatékonyság 
mutató 15,5 15,0 14,75 –

A mátrix a következőképpen értelmezhető: a biológiai sokféleség megőrzésében három
cél szerepel: a biológiai sokféleség növelése a sokféleség néhány kiválasztott mutatójával
mérve, a foglalkoztatás növelése és más környezeti hasznok biztosítása. Ezek a célok nem
egyformán fontosak, ezért mindegyiknél súlyokat alkalmaznak. Az „egyéb környezeti
hasznokat” elszámolási egységnek véve, a biológiai sokféleség megőrzése háromszor olyan
fontos, és ezért a súlya 3; a foglalkoztatás 1,5-szer olyan fontos, és ezért a súlya 1,5. A cé-
lok biztosításának három különféle módja van: védett terület létrehozása, a közösségi
részvételi terv elfogadása vagy valamilyen adó kivetése a káros tevékenységre. Minden
lehetőséget vagy eszközt annak mértéke szerint értékelnek, amennyire az adott célt
biztosítja. Tehát a becslések szerint egy védett terület a biológiai sokféleség-mutatót 
5 százalékkal javítja, de a foglalkoztatást (mondjuk a helyi területen) 1 százalékkal csök-
kenti. A hasznok súlyozott eredményét ezután az elért egyedi eredmények – a százalékok
– összegzésével kapják meg, amelyeket fontosság szerint súlyoznak. A védett terület lehe-
tőség eredménye például (+5x3)-(1x1,5)+(2x1) = 15,5. Végül a költséget is figyelembe
veszik. Ezután a súlyozott eredményeket a költséggel lehet osztani, hogy egy költség-

➙
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hatékonyság-mutatót kapjunk. Eszerint a védett terület eredményezi a legmagasabb
értéket.

A mátrix bemutatja, hogy többfajta cél van, amelyek eléréséhez vezető különféle
megközelítések költségei eltérőek. Annak eldöntéséhez, melyik módszert használjuk,
(vagy kiegészítésképpen, hogyan kombináljuk) a költségeket és a célok elérésének mérté-
két kell összehasonlítani. Ha a biológiai sokféleség megőrzését külön vesszük, a leghaté-
konyabb intézkedés a káros tevékenységre kivetett adó, ugyanakkor ez a legdrágább
intézkedés is. A költséghatékonyság tekintetében a legjobb választás a védett terület. 
Az adó és a védett terület lehetőség is ténylegesen csökkenti a foglalkoztatottságot.
Kizárólag a közösségi lehetőség jelent foglalkoztatás növelést. Így a mátrix a benne foglalt
információ alapján bemutatja, hogy egyik alternatíva sem emelkedik ki egyértelműen 
a többi közül. Csak a súlyozott megközelítés eredményez fontossági sorrendet.

Mivel az eredmények gyakran érzékenyek a választott súlyozásra, egyértelmű, hogy
nagy figyelmet kell fordítani a súlyozás igazolására. A „racionális” súlyok megtalálásának
lehetősége meglehetősen korlátozott: az egyik a közvélemény, a másik a szakértők
igénybevétele lenne. A közgazdasági megközelítés tulajdonképpen a kettő kombinációja
lenne, mivel a súlyokat az árak, azaz a fizetési hajlandóság jelentené. Másrészt a fizetési
hajlandóság az emberek különféle eredmények mellett vagy ellen szóló választását
tükrözné, de ezt a szakértők véleménye is befolyásolná.

3.5.  SÚLYOZÁS AZ ALTERNATÍV DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSOKBAN

A 3.4. részben a mátrix-megközelítés arra a módszerre összpontosított, amelyben 
a súlyok a szakmapolitikai intézkedés kiválasztását befolyásolják. A figyelembe veendő
hatások kezdeti kiválasztása mutatja először az értéknek a döntéshozatalban betöltött
szerepét. Ezeknek a hatásoknak a kiválasztása, ugyanakkor másoknak a figyelmen kívül
hagyása azt jelenti, hogy a kihagyott hatásoknak nulla az értékük. Csak a listán sze-
replőknek van értékük. A súlyok relatív értéket rendelnek a hatásokhoz, azaz jelzik, hogy
egyes hatások fontosabbak, mint mások. Továbbá, jelzik, milyen arányban kell azokat 
a relatív értékeket átváltani.

A 3.4. részben szereplő mátrixszal most bemutathatók a különféle „érték eljárások”. 
Az érték eljárások vizsgálata előtt fontos annak meghatározása, milyen kérdésekre tudnak
válaszolni. Az idetartozó/releváns kérdések a következők: (a) az alternatívák közül melyik
jelenti a „legjobb” választást, és (b) kell-e bármelyik alternatívát is választani? A második
kérdést a gyakorlati döntéshozatalban gyakran kihagyják, fontosságát azonban éppen az
adja, hogy a legtöbb döntéshozatali eljárás nem tud rá válaszolni. Az ok nagyon egyszerű:
ahhoz, hogy a kérdés megválaszolható legyen, a nyereségeket és veszteségeket, hasznokat
és költségeket ugyanabban az egységben kell mérni. A 3.2. ábra bemutatja, hogy a védett
terület a három közül a legjobb választási lehetőség, de nem lehet azt mondani, hogy a há-
rom lehetőség közül bármelyiket is választani kellene. A legjobb megoldás talán az, ha nem
teszünk semmit. Ha nem teszünk semmit, az nem kerül semmibe, viszont a biológiai
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sokféleség csökken. A költséghatékonyság-mutatónak ekkor nincs értelme, mert nem
lenne költség.

A gyakorlatban a döntések általában arra korlátozódnak, hogy valamit tenni kell. Ha
azt feltételezzük, hogy a lehetőségeket jól meghatározták, és azok tartalmazzák a meg-
valósítható lehetőségek teljes sorát, akkor a költséghatékonyság-megközelítés elegendő. 
A döntéshozatalhoz tehát jó első lépés a költséghatékonyság elfogadása. A költséghaté-
konyság azonban csak akkor elegendő, ha egyetlen eredmény van (mondjuk a biológiai
sokféleség növekedése), és a választások közvetlenül ehhez az eredményhez kapcsolódnak.
A költséghatékonyság összetettebb, amikor több eredmény van, mivel az eredményeket
súlyozni kell. A súlyozás három dimenziót foglalhat magában: az eredmények súlyozása
most, azoknak a különféle időszakoknak a súlyozása, amikor az eredmények megszü-
letnek, és annak a súlyozása, ahol az eredmények előfordulnak. Az elsőt korábban már
tárgyaltuk. A második esetben az a kérdés, hogy a jövőbeli nyereségeket és veszteségeket
hogyan diszkontáljuk. A harmadik kérdés akkor merül fel, amikor számításba vesszük,
hogy a biológiai sokféleség helyi és globális közjószág is. A jelenlegi súlyozás kérdésére
összpontosítva, az ilyen súlyok a közvéleménytől, szakértők véleményéből származhatnak,
vagy lehetnek árak is (fizetési hajlandóság). Ha a súlyok árak, a költséghatékonyság
formailag átalakul költség-haszon elemzéssé. Ha a súlyok nem ár formájában jelentkeznek,
a költséghatékonyság többszempontú elemzéssé válik. Ezeket a kapcsolatokat a 3.3. ábra
mutatja.

Többszempontú összefüggésben a súlyok egyének preferenciáiból (közvélemény vagy
gazdasági értékelés) vagy szakértők véleményéből származnak. Ezeknek a vélemények-
nek a forrásai, – azaz a véleményeket meghatározó tényezők – számos elemből állnak,
köztük a korábban leírt eszközjellegű és belső érték koncepciókból. Várható, hogy azok,
akiknek határozott nézeteik vannak a belső értékekről, inkább fejeznek ki erőteljes
véleményeket, vagy mutatnak nagyobb fizetési hajlandóságot a biológiai sokféleség
érdekében. Ugyanez lesz érvényes a szakértőkre is. A szakértők és a közvélemény közötti
két lehetséges különbség a csoportok által birtokolt információ szintjében rejlik: a szakér-
tők általában több információval és nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. A szakértők
valószínűleg jobban is értik a sokféleség fogalmát, bár feltehetően mindkét csoport a bio-
lógiai sokféleségen biológiai erőforrásokat érthet.
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3.3. ábra: Költséghatékonysági megközelítések

A tapasztalattal és információval kapcsolatban azt feltételezhetjük, hogy többszem-
pontú helyzetekben a szakértői vélemény alkalmazását részesítik előnyben. Valószínűleg
ez is a helyzet, ha a többféle cél mind a biológiai sokféleséggel áll kapcsolatban. Az ezzel a
következtetéssel kapcsolatos óvatosság azonban abból a tényből ered, hogy a költség is cél
– vagy korlát –, és nincs ok annak feltételezésére, hogy a szakértők jobban értik a lehetőség
költséget, mint a közvélemény. Az is előfordulhat, hogy egyes témakörökben a szakér-
tőknek nincs jártasságuk: ilyen például a foglalkoztatási hatás. Összegezve, ha a szakértők
több információval és tapasztalattal is rendelkeznek a kérdéses „jószágról”, a kormányok-
nak mindenképpen be kell vonniuk a közvéleményt, hiszen ez a demokrácia alapkö-
vetelménye.

Az „érték” különféle filozófiai megközelítései várhatóan befolyásolják a többszörös
célokra alkalmazott súlyokat, amelyeket a szakértők és a közvélemény adtak.  Általában 
a környezettel, de különösen a biológiai sokféleséggel kapcsolatos filozófiai viták azzal 
a lehetőséggel is foglalkoznak, hogy az emberek esetleg nem hajlandók a nyereségek és
veszteségek átváltására. A 3.2. ábra esetén például az egyének talán éppen azt az alter-
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natívát választják ki, amely a legnagyobb javulást éri el a biológiai sokféleség mutatóban, 
a költségtől – vagy a lehetőséggel kapcsolatos bármilyen haszontól vagy költségtől –
függetlenül. Az ilyen személyekről azt mondják, hogy „lexikai” vagy „lexikografikus”
sorrendjük van: bármi, ami hasznos a biológiai sokféleség számára, mindig az első helyre
kerül. Valójában a lexikalitás tagadja az átváltást. Ez az elképzelés összhangban van azzal
a mindennapi mondással, hogy a jó megfizethetetlen vagy felbecsülhetetlen.23

A feltárt preferenciákat felhasználó – azaz az értékek megismerésére szolgáló – kérdő-
íves megközelítések segíthetnek annak eldöntésében, hogy lexikografikus preferenciák
léteznek-e. Amennyiben van ilyen, akkor a megkérdezettek csoportja valószínűleg ún.
tiltakozó választ ad ha súlyt vagy árat kérnek tőlük. Mivel a szakirodalom vitatja ezen
preferenciák bizonyítható meglétét, ezen a ponton nem vonhatunk le határozott követ-
keztetést.

3.6.  TÖBBSZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSEK

Egyes elemzők mikor az összes környezeti hatáshoz megbízható értékeket próbáltak
rendelni, arra a következtetésre jutottak, hogy a környezeti változás többdimenziós jellege
számos szempont értékelését igényli a lehetőségek sorrendjének felállítása során. Így
például az ökoszisztéma zavarása egy piaci értékkel rendelkező, vadon élő faj eltűnéséhez,
vagy számos – gazdasági értékkel nem képviselhető – természeti funkció károsításához is
vezethet. Az ökológiai szakértők azonban lehetségesnek tarthatják ezeknek a funkcióknak
a rangsorolását, az egész ökoszisztéma egészségéhez való hozzájárulásuk alapján. Ahogy 
az előző részben megjegyeztük, a többszempontú elemzés (multicriteria-analysis – MCA)
a döntéshozatal alternatív formája, amely az abban rejlő többféle célkitűzéssel foglalkozik.
Környezetvédelmi vonatkozásban a többszempontú elemzés azt próbálja lehetővé tenni,
hogy a pénzbeli és nem-pénzbeli egységek párhuzamosan értékelhetők legyenek. Egy
projekt vagy szakmapolitika nettó gazdasági haszna fontos szempont lehet, amely számos
jelentős, pénzbeli értékben nem kifejezett, s így összehasonlíthatatlan fizikai mutatóval
együtt számításba veendő. Az ökoszisztéma egészségét jellemző biológiai mutató lista ilyen
szempont lehet.

Számos oka van annak, miért kedvelik a döntéshozók a többszempontú elemzést. 
A környezeti változásokról néha azt tartják, túlzottan összetettek és sokdimenziósak
ahhoz, hogy pusztán a gazdasági hatékonyság, szempontjából vizsgálják azokat.
Másodszor, maga a gazdasági hatékonyság fogalma a döntéshozók számára túlzottan
elvont lehet. Gyakran fordul elő, hogy konkrét elemek vagy egy környezeti prob-
léma – pl. vízszennyezés – sietteti egy projekt megvalósítását. Ennek megfelelően, egy nem
közgazdász döntéshozó esetleg a hatékonysági szempont figyelembe vétele nélkül össz-
pontosíthat a probléma megoldásának lehetőségeire. A kérdést felvetettük a költségha-
tékonyság tárgyalása során, nevezetesen azt, hogy mindössze egy szempont – ahol 

23 Ua. ez nem azonos a végtelen ár fogalmával, amely magától értetődően értelmetlen.
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a nyereségeket és veszteségeket azonos egységben mérik – eldöntheti-e, hogy egy döntés
összességében hatékony-e. Harmadszor, az értékelési információ hiánya alternatív súlyo-
zási megközelítést tehet szükségessé.

Annak ellenére, hogy a többszempontú elemzési folyamatnak számos változata létezik,
amelyek egyaránt a lehetőségek sorrendbe állításához adnak segítséget, az alaplépések
hasonlóak.

Sorrendben az alábbiak:
a) A célok, illetve az azok teljesítéséhez szükséges projekt-alternatívák meghatá-

rozása;
b) Szempontok kiválasztása az alternatívák értékeléséhez vagy sorrendbe állításához; 
c) A döntéshozatal alapjául szolgáló kiválasztási rendszer meghatározása, azaz a b.

pontban kiválasztott szempontokhoz kapcsolódó, relatív prioritások vagy súlyok 
kialakítása;

d) Az alternatívák globális teljesítményének meghatározása – minden egyes alter-
natívánál a súlyokat is számításba vevő, végső eredményt kialakító módszerrel
(lásd Nijkamp et al., 1990).

A folyamatot bizonyos mértékben finomítani lehet a döntéshozók számára rendel-
kezésre álló információ szintjétől és a modellezés pontosságától függően. Tehát például 
a b) és c) szintek, amelyek a környezeti hatásokat meghatározzák, összetett modellekre
épülhetnek, és a hatások, valamint a környezeti minőség (pl. víz) közötti kapcsolatot mo-
dellezik, amelyhez azután egy súlyozó vagy pontozó rendszert rendelnek, annak meg-
felelően, hogy a szakértő véleménye szerint az a bizonyos jellemző mennyire fontos
(vízminőségi hatás). A hatás normalizálása általános: ez azt jelenti, hogy kapcsolatot 
0-1 skálán értékelik. A 3.3. táblázat egy tipikus értékelési mátrixot mutat be, amely 
az alternatívákat hasonló szempontok alapján hasonlítja össze.

3.3. táblázat: Értékelési mátrix

Környezeti szempontok Alternatív projektek
A B C D

1 Vízminőség 0,8 0,9 0,6 0,6
2 Talajerózió 0,5 0,7 0,6 0,7
3 Légszennyezés 0,6 0,9 1 1
4 Fafajok 0,8 0,8 1 1
5 Emlős fajok 1 1 0,7 0,6

A 3.3. táblázat öt környezeti szempontot határoz meg, és normalizált hatások alapján
pontoz (0 = nagyon rossz, 1 = nagyon jó). Ezeket négy különféle választási lehetőségre
alkalmazza. Feltételezzük, hogy ezek a lehetőségek megközelítőleg azonos gazdasági
haszonnal járnak, vagyis a gazdasági szempont figyelmen kívül hagyható. A gazdasági
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hasznokról feltételezhető, hogy nem kapcsolódnak a bemutatott szempontokhoz, azaz 
a vízminőségre gazdasági értéket nem határoznak meg stb. 

A következő kérdés az, hogyan hasonlítható össze egy projekt együttes eredménye 
az alternatívákéval. A kedvezményezett alternatíva meghatározására a legalapvetőbb
módszer annak ellenőrzése, hogy – minden szempont együttes figyelembevételével –
valamelyik alternatíva egyértelműen előnyös vagy hátrányos-e más alternatívákhoz képest.
Ha nem ez a helyzet, akkor szakértői véleménnyel minden szempontot súlyozni vagy
pontozni lehet az ebben az esetben érzékelt fontossága szerint (pl. vajon a vízminőség
fontosabb-e, mint a levegőszennyezés?). A súlyok összege 1-gyel lesz egyenlő. 

Számos módszer létezik a súlyok és a lehetőségek végső sorrendjének meghatározására
az együttes hatás és súly információ felhasználásával24. Ezek a döntések azt érzékeltetik,
hogy a többszempontú elemzés folyamat szükségszerűen szubjektív. Ez vonatkozik a be-
fektetés vagy a szakmapolitika elsődleges célkitűzéseire, de még inkább arra a folyamatra,
ahol súlyokat rendelnek a döntéshez fontosnak tartott szempontokhoz. Mindkét lépés
meghatározható az érintettek vagy szakértők általi Delphi konzultációs folyamatokkal.
Ezek olyan csoport gyakorlatok, amelyek során a prioritásokra vonatkozóan tudományos
vagy társadalmi konszenzus érhető el.

A többszempontú elemzés a gazdasági hatékonyságot csak egy szempontként kezeli, 
és a módszer hívei jelzik, hogy a tulajdonságok párhuzamos figyelembevétele olyan
erősség, amely lehetővé teszi a szakmapolitikai kompromisszumok közötti választási
lehetőségek pontosabb feltérképezését. Egyes érvek alapján azt feltételezhetjük, hogy 
a gazdasági hatékonyság „meta-szempont”, mert az elérhető haszon nagyságát határozza
meg. Más megfontolások csökkenthetik a haszon nagyságát, és így kevesebb erőforrást
hagynak a nem hatékonysági szempontokra. A probléma egyik megoldása, ha a gazdasági
hatékonysági szempont nagyobb súlyt kap. Másodszor, miközben a többszempontú elem-
zés támaszkodhat a közvéleményre, a helyzet változatlanul az, hogy általában szakértői
véleményekhez fordul. A szakértők, mint korábban megjegyeztük, több információval és
nagyobb tapasztalattal rendelkezhetnek, de véleményük nem feltétlenül tükrözi a köz-
véleményt. Harmadszor, nem világos, hogyan lehet a többszempontú elemzésbe az idő-
tényezőt beépíteni azon kívül, hogy a különféle időszakokban felmerülő lehetőségeket
bemutatjuk. Az idő azonban a racionális döntéshozatal kritikus jellemzője (lásd V. fejezet).
A többszempontú elemzés nem ajánl következetes megközelítést az erőforrások időbeli
elosztásához. Végül, a többszempontú elemzés csak a tervek közötti döntés módszere,
arról nem szól, hogy a lehetőségek ténylegesen érdemlegesek-e az aggregált jóllét javí-
tásában. A 3.1. keret a többszempontú elemzés norvégiai alkalmazását mutatja be.

24 A súlyozási módszer a Delphi módszereket, a páros összehasonlítást és az ellentett páros módszereit foglalja
magában. A rangsorolási módszerek a súlyozott legrosszabb eredmény módszereket, az egyező és nem-egyező
mátrixokat és a dominancia megközelítéseket foglalják magukban.
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3.1. keret: Többszempontú megközelítés használata vízi erőmű 
tervezésére Norvégiában

A vízfolyások alkalmassá tétele vízi erőművek kialakítására számos, látszólag
egymással össze nem vethető környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi érdek
kompromisszumát igényli. A környezeti hatások közé – többek között – a megváltozott
áramlási szintek, a folyókban és a környező területeken található élőhelyek zavarása
tartozik. Norvégiának ugyan különösen jó adottságai vannak érintetlen vízi erőfor-
rások tekintetében, de a Vízi Erőforrások Országos Rendezési Terve elismeri annak
szükségességét, hogy az összes hatás figyelembe vételével prioritási sorrendet kell
megállapítani a vízierőművek kialakítására alkalmas területek között. A tervet stra-
tégiai eszközként dolgozták ki a Környezetvédelmi Minisztériumban, az Olaj és
Energia Minisztériummal, illetve a Norvég Vízi Erőforrások és Energia Hivatallal
együttműködésben. A fejlesztésre legalkalmasabbnak ítélt projektcsoportok rangso-
rolásához több szempontú módszertant dolgoztak ki számos ellenőrzési szakasz
beépítésével.

Minden egyes projektnél előzetes vizsgálatot végeztek: 16 felhasználói érde-
ket/témát állítottak sorba, egy – 4-től (jelentős negatív hatás) + 4-ig (pozitív hatás) 
terjedő skálán. A témák között szerepel a természetvédelem, a vadon élő fajok 
megőrzése, a rénszarvastenyésztés, a vízellátás, a szennyezés megakadályozása és 
a rekreációs tevékenység. Az 1984-es kezdés óta, 542 helyet pontoztak ezzel a mód-
szerrel, és ezen kívül külön pontszámot kapott az energiafejlesztéssel kapcsolatos
helyszíni energiatermelés költséghatékonysága. 6 gazdasági (költséghatékonyság)
és 8 hatás kategóriát tartalmazó rangsor mátrixot hoztak létre. A projekt helyszíneket
ezután a 48 rubrika egyikébe illesztették, és egy preferencia funkcióval osztályozva 16
csoportban adták meg a végső sorrendet, ahol az 1. csoport a jó gazdasági megtérülésű
és alacsony környezeti hatású projekteket jelentette, míg a 16. csoport a rossz gaz-
dasági potenciállal és súlyos hatásokkal járó projekteket képviselte. A fontossági
csoportosítást ezután a helyi gazdasági fejlődésre gyakorolt hatás és a projekt méret
szerint rangsorolták. Végül azokat állították fontossági sorrendbe a fejlesztés szem-
pontjából, amelyek a legalacsonyabb hatású csoportba, illetve a legalacsonyabb
energiaköltségű csoportokba kerültek.

A folyamat azt mutatja, hogyan alkalmazható pragmatikusan a többszempontú
elemzés. Eltérő szempontokat lehet felállítani az elemzés különféle szakaszaira, 
a rangsorolás egyes szintjein pedig gazdasági és környezeti jellemzők szerepelnek. 
A Terv példa a többszempontú elemzés országos szinten történő alkalmazására.
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3.7.  KÖLTSÉGEK, HATÉKONYSÁG ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Költségalapú megközelítések

Az előző részek jelzik, hogy a haszon és a költség fogalmai központi jelentőségűek 
a gyakorlati döntéshozatal szempontjából, de sok döntési helyzet talán nem igényli, hogy 
a hasznokat és költségeket azonos egységben (pénzben) mérjék. A hasznok pénzbeli
kifejezésének vannak előnyei, amikor arról van szó, hogy érdemes-e egyáltalán valamit
tenni. Máskülönben a költséghatékonyság elemzés (cost-effectivenes analysis) a „helyes
lehetőséget” fogja kiválasztani akkor, ha meghatározott lehetőségek közül kell választani.
A költséghatékonyság-megközelítések azonban súlyokat alkalmaznak. Adott költség
mellett, a legnagyobb mértékű biológiai sokféleség megőrzését elérő megoldás kiválasztása
azt jelzi, hogy a megőrzött biológiai sokféleség pénzbeli értéke meghaladja a költséget;
vagy másképp fogalmazva, a megőrzésből eredő haszon pénzbeli értéke meghaladja annak
a haszonnak a pénzbeli értékét, amelyet az erőforrásoknak valamilyen más célra való
fordítása esetén el lehetett volna érni. Ebben az esetben ugyan a pénzben történő kifejezés
nem közvetlen, hanem áttételes, de kikerülhetetlen. (Thomas, 1963).

A többszempontú megközelítések súlyokat igényelnek annak érdekében, hogy az
elemzés nyomon követhető legyen. Amíg a súlyokat nem pénzben fejezik ki, a többszem-
pontú megközelítések a költséghatékonysághoz hasonlóak. Függetlenül attól, hogy a dön-
téshozatal megközelítése költség-haszon elemzésen, többszempontú elemzésen, vagy
„tisztán” költséghatékonyságon alapul, mindegyiknél közös elem, hogy a költség fontos. 
A költségek középpontba állításának két alapja van (a) a megőrzési költségek gyakran (de
nem mindig) állami kiadások, amelyek így az adófizetők jövedelmét jelentik, és (b) amit
megőrzésre fordítottak, azt fordíthatták volna valami másra is.

Erkölcsi megközelítések

Az erkölcsi értéken alapuló érték-megközelítések segíthetnek a preferenciák meg-
határozásában, de abszolút mértékű alkalmazásuk esetén nem lesznek költségalapúak.
Ebben az esetben a költség figyelmen kívül hagyását az magyarázza, hogy ami „helyes”
vagy „jó”, nem függhet attól, hogy a társadalom hajlandó-e erőforrásokat fordítani rá.
Ennek a megközelítésnek a nehézségét már említettük, mivel a költség ténylegesen
segíthet olyan értékek megőrzése között dönteni, amelyek ugyancsak erkölcsi megfontolás
tárgyát képezhetik.

Elővigyázatossági megközelítések

A megközelítések harmadik köre azt hangsúlyozza, hogy nem ismerjük pontosan, mi
vész el, ha a biológiai sokféleség továbbra is csökken. Amennyiben a hasznok közé
életfenntartó funkciók tartoznak, akkor a biológiai sokféleség csökkenése katasztrofális
méreteket ölthet. Valódi bizonytalanságról van szó, azaz arról, hogy a hatások mértéke
nem ismert, és a valószínűségek szintén ismeretlenek. Az ilyen körülmények elővigyá-
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zatosságra intenek, azaz a döntések egyensúlyát inkább a biológiai sokféleség meg-
őrzése, mint elvesztése felé kell billenteni.

Az ezen elképzelést támogató, legszélesebb körben ismert elv az elővigyázatosság elve
(precautionary principle). Az elv pontos jellege azonban nem eléggé tisztázott: inkább 
a megelőzést, mint az utólagos orvoslást hangsúlyozza, és jelentős mértékű kockázat
csökkentésre utal, különösen a visszafordíthatatlan változások esetében. Az elővigyáza-
tosságról szóló szakirodalomban az is széles körben elfogadott, hogy a jobb információra
való várakozás nem indokolhatja a kockázat elviselését. Ebben a megfogalmazásban 
a költségnek nincs szerepe. A kockázatot el kell kerülni, bármennyibe is kerüljön. Más
megfogalmazásban, az elv közelebb áll a kockázat-haszon értékeléshez, amely szerint 
a kockázatokat akkor csökkentik, ha a csökkentés költsége elviselhető vagy elfogadható.

A biztonságos minimumszint elv egyes jellemzői azonosak az elővigyázatosság elvénél
tapasztaltakkal abban, hogy a bizonyítás terhe azokra hárul, akik a kockázatot növelni
akarják, pl. csökkentik a biológiai sokféleséget. A biztonságos minimum elv ezután
leszögezi, hogy a biológiai sokféleséget meg kell őrizni, hacsak annak költsége valamilyen
értelemben nem túl magas. Tehát, a biztonságos minimum elv nem teljesen költségmentes,
mivel elismeri a kompromisszum lehetőségét. A hallgatólagos értékítélet azonban az, hogy
a biológiai sokféleség nagyon nagy értékkel bír, még akkor is, ha azok jelenleg nem is
ismertek. Az erőteljes kockázatcsökkentéssel, a biztonságos minimum elv megközelítés
nehezebbé teszi a kockázatnövelő tevékenységek elfogadását.

3.8.  KÖVETKEZTETÉSEK

Ez a fejezet egy általános keretet nyújtott, amelyen belül a biológiai sokféleség
értékének meghatározásához alternatív megközelítéseket mutatott be. A filozófiai vita 
a szubjektív és objektív értékek közötti alapvető különbségre összpontosít, azaz arra, hogy
az érték a biológiai sokféleségben rejlik-e, vagy azt az értékelő ruházza a tárgyra. A vita
folytatódik, és a tisztesség annak beismerését követeli, hogy mindkét nézetnek komoly
támogatói vannak. A vita nem ugyanaz, mint ami az eszközjellegű és belső érték között
folyik, mert egyes filozófusok állítják, hogy az objektivizmust meg lehet tagadni, miközben
meg lehet őrizni azt az elképzelést, hogy az emberek értéket tulajdonítanak dolgoknak (és
az lehet eszközjellegű vagy belső, vagy mindkettő). Ez a nézet összhangban áll az értékre
vonatkozó felmérések eredményeivel, amelyek során az egyének gyakran állítják, hogy
meg akarják védeni a biológiai sokféleséget, még akkor is, ha személy szerint nincsenek
tudatában annak, hogy jelenleg vagy a jövőben használják-e vagy sem (ún. létezési érték).

Annak ellenére, hogy a filozófiai vita széleskörű, összetett és főleg tudományos
publikációkra korlátozódik, közvetlen kapcsolatban áll azzal a gyakorlati problémával,
hogyan lehet döntést hozni egy olyan világban, ahol az erőforrások korlátozottak. 
A kapcsolatok néha gyengék, mint azoknál a vitáknál, amelyek figyelmen kívül hagyják 
az erőforrások végességét, valamint azt is, hogy a lehetőség-költség (opportunity cost)
fogalmának központi helyet kellene elfoglalnia. Bármilyen gyakorlati döntéshozatali
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szempontnak számba kell vennie azokat a hasznokat, amelyeket a biológiai sokféleség
megőrzésével feláldoznak. Ez lehet egy formális eljárás, mint a költség-haszon elemzés,
vagy valamilyen politikai folyamat.

Minden gyakorlati megközelítésnek azzal is foglalkoznia kell, milyen mértékű biológiai
sokféleséget kell megőrizni, tudva, hogy minden nem menthető meg. A gazdasági meg-
közelítés közvetlen választ ad erre a kérdésre (az a szint, amely a megőrzésből származó
nettó hasznot maximalizálja). Más megközelítések kevésbé közvetlen és mennyiségileg
kevésbé meghatározható válaszokat adnak, de még így is működőképesek, pl. „annyit,
amennyi megtehető”, „annyit, amennyi lehetséges”, „annyit, amennyi a fajokban leggaz-
dagabb területeken található”, „annyit, amennyi lehetséges, hacsak a megőrzés költségei
valamilyen értelemben nem magasak” és így tovább. Logikai korlátok azonban ma-
radnak: ha a biológiai sokféleségnek van belső értéke és ez az érték nem mérhető, akkor
minden biológiai sokféleséget meg kellene őrizni. Ez utóbbi nézet igazodhat a lexiko-
grafikus preferenciák fogalmához. Akár abszolút cél is lehet, vagy valami, ami tulajdon-
képpen egy tárgyalási álláspont abban az értelemben, hogy a feltételezésnek mindig 
a megőrzés mellett kell kiállnia, hacsak az elvesztéséből származó előnyök nem nagyon
nagyok.

Minden megközelítéshez valamilyen konszenzusra van szükség. A gazdasági meg-
közelítés arra az elképzelésre épül, hogy az emberek megszervezik a piacok ellátását,
amikor a javakban és szolgáltatásokban hiány van. Ha a biológiai sokféleségben van hiány,
azt is úgy lehet kezelni, mintha konszenzus lenne abban, hogy elosztása a fizetési haj-
landóság és lehetőség-költségek elvei szerint történjen. Ha azonban az egyének jelzik, hogy
nem így akarják a biológiai sokféleséget megőrizni, akkor a gazdasági megközelítés
problémákkal néz szembe. Vitathatóan, a politikai folyamat alátámasztja azt az elkép-
zelést, miszerint az egyének nem akarják, hogy preferenciáik fenntartás nélkül diktálják 
az eredményeket: az egyének elfogadják a „kölcsönösen elfogadott kölcsönös kényszert”.
Ha így van, talán nem a piaci típusú választásoknak kellene diktálniuk, mennyi biológiai
sokféleséget őrizzenek meg.

Egyes döntéshozó folyamatok hangsúlyozzák a biológiai sokféleséggel kapcsolatos
döntések bizonytalanságát, azaz annak a nehézségét, hogy tudjuk, mi veszhet el. Az elő-
vigyázatossági elv és a biztonságos minimum elv mind azt jelzik, hogy a biológiai sokféle-
ségnek alapvető értéke van, még akkor is, ha ez az érték egzakt módon nem határozható
meg. 

Végül, a megőrzési politikának a biológiai sokféleség csökkenés alapvető okaival is
foglalkoznia kell. Amennyiben egy területet a biológiai sokféleség értéke miatt védetté
nyilvánítanak, egyes érintettek elégedetlenek lesznek, és nem hajlandók együttműködni 
a megőrzési tervben. A szakmapolitikai tervezés gazdasági megközelítését olyan gaz-
dasági ösztönzők kialakítása jellemzi, amely minden érintett számára lehetővé teszi, hogy,
– lehetőség szerint – jobban járjon a megőrzési tervvel, mint anélkül. El lehet azonban
képzelni egy, a megőrzésre összpontosító megközelítést is, amely az „ez a helyes” elvre
épül, s amely szintén egy ilyen szakmapolitikai csomag tervezéséhez vezethet.
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IV. 
ÉRTÉKEK MEGISMERÉSE: TÁRGYALÁSOS
ÉS RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ ELJÁRÁSOK

4.1.  A TÁRGYALÁSOS ÉS RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ ELJÁRÁSOK FORMÁI

Egy nemrégiben megjelent, az egyéni értékek feltárásáról szóló mű a tárgyalásos és 
a részvételen alapuló eljárásokra helyezte a hangsúlyt. Ezek a módszerek az érintettek
preferenciáit konzultációs eljárásokkal mérik fel, kiegészítve azokat a döntéshozatali
eljárásokat, amelyeket általában a demokratikus társadalmakban alkalmaznak. Egyesek
véleménye szerint az ilyen eljárások megjelenését segíti a meglévő intézményekkel
szembeni elégedetlenség – amely szerint azok nem alkalmasak az érintettek bevonására –,
valamint az érintettek preferenciáinak kinyilváníthatósága előtt álló akadályok és a hatalmi
kiegyensúlyozatlanságok miatti aggodalom, amely nem a megfelelő eredményt biztosítja. 
A számításba jövő intézményi megoldások a következők:

Fókusz csoportok (focus groups): hatnál nem kevesebb és tizenkettőnél nem több
személyből álló csoport, elméletileg véletlenszerűen kiválasztva a lakosság köréből vagy
egy célközösségből. A preferenciákat moderátorok vezette beszélgetések segítségével
ismerik meg.

Állampolgári esküdtszék (citizens’ jury): olyan személyekből álló bizottság, akiket 
egy szakmapolitikai kérdés megtárgyalására kérnek fel; a felkérés általában – de nem
mindig – olyan intézménytől származik, amelynek joga van az esküdtszék döntésének
megfelelően eljárni. Egy tárgyaláshoz hasonlóan, az esküdtszék tagjai megismerik a bizo-
nyítékokat, és kihallgathatják a „tanúkat”. Az érintettek különálló csoportja határozza 
meg a kérdéseket, a meghallgatásra kerülők körét, és az általános eljárást is. A fókusz
csoportokhoz hasonlóan a moderátor jegyzőkönyvvezetőként működik közre, és jelentést
ír a megbízó intézménynek. A csoportok általában itt is kicsik, körülbelül egy tucat ember,
mint az esküdtszék a hagyományos tárgyalásokon. 

Konszenzus-konferencia (consensus conference): sok tekintetben hasonlít az állam-
polgári esküdtszékhez. A konszenzus-konferencia körülbelül egy tucat emberből álló
bizottságot jelent, ahol a tagoknak egy meghatározott, általában átfogó tudományos vagy
technológiai problémára irányuló kérdést tesznek fel. A konferencián nincs moderátor, 
az előzetesen megadott információk alapján maga a konferencia alakíthatja ki munka-
módszerét. Szakértőket hallgathat meg, és záró, általában a közvélemény tájékoztatását
szolgáló jelentést írnak. A konszenzus konferenciák első példái Dániából származnak, de
más országok is kísérleteztek ezzel az eljárással.

Tárgyalásos közvélemény-kutatások (deliberative polls): nagy mintát, akár 500 embert
kérnek fel arra, hogy egy adott helyen több napot töltsenek el. A kiadásokat feltehetően
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fizetik. A teljes mintát kisebb alcsoportokra osztják, amelyek meghatározzák az egész
csoport által vizsgálandó kérdéseket. Kérdőíveket adnak ki az ülések elején és végén, hogy
a folyamat során módosuló véleményeket rögzítsék. Moderátort is bevonnak.

A tárgyalásos eljárások egyik jellemzője, hogy a csoport felállítása lehetővé teszi 
a résztvevők közötti interakciót, akik így az információt esetleg mások meghallgatásával
kapják. A folyamatot „átalakítónak” nevezik, mert a folyamat elején megjelenő értékek el-
térhetnek a folyamat végén kialakuló értékektől. Nyilvánvaló kockázatot jelent annak
lehetősége, hogy a domináns személyiségek vagy a jobban fogalmazók túlzottan befolyá-
solják a véleményeket. A nézetek megoszlanak e kockázat nagyságáról. A kis csoportokat
könnyebben lehet domináns véleménnyel befolyásolni, előnyük azonban, hogy a sze-
mélyek könnyebben szólalnak meg. A nagy csoportoknál talán kisebb a dominancia
kockázata, de egy „csendes többség” alakulhat ki. 

A képviselet kérdései is felmerülnek. A kis csoportok statisztikailag reprezentatívak
lehetnek, de a méret korlátozása azt jelenti, hogy a minták szükségszerűen nem vélet-
lenszerűek. Lényeges eltérések mutatkozhatnak abban is, ki tekinthető jogos részvevőnek.
A szakpolitikai értékelések gazdasági megközelítései – mint a költség-haszon elemzés – 
az érintetteket nyertesekként és vesztesekként határozzák meg, és ezeknél a releváns
egység az egyén, mint a használó, az adófizető vagy egy használattól független érték
hordozója. A tárgyalásos és részvételen alapuló eljárások általában nem határozzák meg
pontosan, ki is egy érintett, de a kifejezés sokak véleménye szerint azokra vonatkozik, akik
a döntésben érdekeltek. Ilyen módon a társadalmi szervezetek, kormányjellegű szerve-
zetek, végrehajtó intézmények, politikai testületek stb. tartozhatnának ide, a közvélemény
pedig nem, annak ellenére, hogy gyakran ők is érintettek. 

A tárgyalásos és részvételen alapuló eljárások legtöbb formájában a képviselet maga is
probléma, mivel az jelentős időráfordítást igényel, amit a közvélemény sok tagja nem
engedhet meg magának, különösen, ha az eljárás több napon keresztül tart. Egyes
esetekben a résztvevőket újsághirdetések útján szervezik, így a mintán belüli önkiválasztás 
a képviseletet tovább korlátozza. E problémák a társadalmi konzultációk más formáinál,
pl. közvélemény-kutatások, is jól ismertek. A képviselet hiánya miatti aggodalmakat
számos területen hangoztatják. Tárgyalásos eljárásokat sok országban használtak az ún.
Helyi Agenda 21 vitákon.

Széles körben folyik a vita arról, milyen értékeket kellene feltárni. Azok, akik abban
hisznek, hogy a döntéshozatali eljárásoknak „átalakuló” értékeket kell tükrözniük, kedve-
lik a tárgyalásos eljárásokat. Akik abban hisznek, hogy a fontos értékek a piacon kifejezett
értékekhez hasonlítanak, azok a feltárt preferencia módszereket fogják kedvelni. A tárgya-
lásos és részvételen alapuló eljárások és a feltárt preferencia módszerek nem zárják ki
egymást. A feltárt preferencia módszerek (lásd VIII. fejezet) szintén használhatók tár-
gyalásos eljárásokként; ez a gyakorlat azonban a fejlődő országokban általánosabb, mint 
a fejlett országokban.
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4.2.  A TÁRGYALÁSOS ÉS RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ ELJÁRÁSOK 
ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

A 4.1. táblázat a tárgyalásos és részvételen alapuló eljárások néhány előnyét és hát-
rányát sorolja fel, összehasonlítva azokat a feltárt preferencia módszerekkel, amelyeket 
az emberi hozzáállás és értékek feltárására fejlesztettek ki. A feltárt preferencia módszerek
azonban olyan kérdéseket is tartalmaznak, amelyek a válaszadónak a kérdéses értékért
való fizetési hajlandóságához kapcsolódnak, vagy olyan kérdésekhez, amelyek a lehetősé-
gek sorrendbe állítását igénylik úgy, hogy a fizetési hajlandóságra következtetni lehes-
sen. Mivel a feltárt preferencia módszerek maguk is vita tárgyát képezik, egyértelmű, hogy 
a 4.1. táblázatban szereplő kérdések csak az érték feltárásához és az alkalmazott eljárások
szakmapolitikai fontosságához kapcsolódnak. Ezen túl nincs okunk azt feltételezni, hogy 
a két eljárás kizárja egymást, sok feltárt preferencia eljárás magában foglalja a tárgyalásos
és részvételen alapuló eljárások fő elemeit.

4.1. táblázat:  Tárgyalásos és feltárt preferencia eljárások összehasonlítása

Kérdés típusa Tárgyalásos eljárás Feltárt preferencia

Cél Az érintettek preferenciáinak Megismerni a lakosság egy 
megismerése, beleértve véletlenszerűen kiválasztott 
az „átalakított preferenciákat”. mintájának preferenciáját.

(A mintát később újra meg 
lehet kérdezni a preferenciák 
időbeli következetességének
ellenőrzéséhez, bár ez nem 

igazán általános).
A minta Miközben erőfeszítéseket tesz- A mintákat véletlenszerűnek
reprezentatív nek a véletlenszerű kiválasztásra, tervezik, a javasolt minimális
jellege a minták gyakran mégsem azok mintavétel 200-300 fős, de 

(a) a csoport kis mérete miatt; az 1000 fős mintát tekintik
(b) az érintettek tágabb meg- optimálisnak. A minta kizárja
határozása miatt; (c) amiatt, a lakosságon kívüli érintetteket. 
hogy találkozókat kell szervezni. Az interjúkra fordított rövid
Alkalmanként a közvéleményt, idő miatt valószínűsíthető,
mint érintetteket kizárják. hogy a minta kevésbé lesz 

önkiválasztó.
Torzulások Az interakív környezet miatt A torzulások különféle formái

nagy a kockázata annak, hogy jelennek meg a fizetési hajlandó-
főleg a határozott vagy  ságra vonatkozóan: pl. kezdőpont
domináns személyek  megválasztása miatti torzulás,
véleménye érvényesül. fizetési eszközök, beágyazódás.

(Lásd később!)
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Kérdés típusa Tárgyalásos eljárás Feltárt preferencia

A megnyerő módon történő Az „igenlés” kockázata.
válaszadás kockázata a megbízó 
intézmény érdekeinek 
megfelelően („igenlés”).

Annak kockázata, hogy  Hipotetikus torzulás: azaz,
a csoportban elhangzott a feltárt preferenciák nem
vélemény a csoporton biztos, hogy igazak/valósak is.
kívüli döntéshozatal 
esetén megváltozik.

Közös Irreális várakozásokat kelthet Irreális elvárások lehetségesek, de 
jellemzők az ilyen eljárásokat követő ezek valószínűleg elkerülhetőek

lépésekkel kapcsolatban. a közvélemény-kutatáshoz való
hasonlósága miatt.

Fókusz csoportok használhatók Fókusz csoportokat használnak
az állampolgári minden alapos feltárt preferencia
esküdtszékekben. eljárásban.

Beszélgetés. Beszélgetés szerepel néhány
nagyobb feltárt preferencia
tanulmányban.

Beállítódások, általános Beállítódások szerepelnek a feltárt 
értékek megismerése. preferencia tanulmányok

bevezetőjében.

A véleménykeresésben rejlő A véleménykeresésben rejlő
egyéb torzulások. egyéb torzulások.

Megkülön- Nincs szükség a preferenciák Feltárt vagy következtetett fizetési 
böztető mennyiségi formában történő (elfogadási) hajlandóság
jellemzők meghatározására. mértékeket kapnak.

Egyes formáknál tanúkat is A forgatókönyv meghatározása
megkérdezhetnek azzal a céllal, adhat némi szakértői információt,
hogy szakértői véleményeket de korlátozottat.
használjanak a preferenciák 
irányítására.

Alkalmas a világhálón történő 
felhasználásra.



115

Kérdés típusa Tárgyalásos eljárás Feltárt preferencia 

Költség Nehéz becsülni, de 20-35 ezer A nagyobb tanulmányoknál
dollár lehet az állampolgári a költségek 20 és 500 ezer
esküdtszék és a tárgyalásos dollár között mozognak.
közvélemény-kutatások esetében; 
a konszenzus-konferenciánál 
pedig 120 ezer dollár.

Látható, hogy a tárgyalásos és a részvételen alapuló eljárásoknak sok közös jellemzője van
a feltárt preferencia módszerekkel. A 4.1. keret a tárgyalásos és a részvételen alapuló
eljárások egy svájci példáját mutatja be.

4.1. keret:  Tárgyalásos eljárások: svájci népszavazások

A más OECD-országokban végrehajtott reformokhoz hasonlóan a svájci mező-
gazdaság is változáson ment át a piaci liberalizáció irányába, amely kihívást jelentett 
a termelés és a mezőgazdasági támogatás megszokott formája számára. A svájci átala-
kulást a hagyományos termelési móddal kapcsolatos állampolgári vélemények köz-
vetlenebb kifejezésre juttatása jellemzi, amelyet a fontos demokratikus és politikai
változásoknál már ismert, hagyományos választási rendszer alkalmazásával valósí-
tanak meg. Gunter és szerzőtársai (2002) a „szolgáltató kap” elv egy példáját mutatják
be tanulmányukban, amikor a népszavazásokat egyes gazdálkodóknak nyújtandó
környezetvédelmi támogatások iránti fizetési hajlandóság-döntésekként értelmezik. 
A népszavazásról azt állítják, hogy a képviseleti demokráciára jellemző „megbízó-
megbízott problémát” elkerüli, a gazdálkodók számára tudatosítja a nem piaci javak
iránti tényleges lakossági keresletet. A mezőgazdasági támogatás közvetlen demokra-
tikus jóváhagyása hasonlít ahhoz az értékelési döntéshez, amely a konkrét környezeti
állapotjavulás gazdasági értékét inkább következtetéssel, mint a fizetési hajlandóság
közvetlen megkérdezésével tárja fel. A megszavazott programokra adott pénz felosz-
tásából lehet a különböző környeztvédelmi támogatásokra vonatkozóan leadott szava-
zatokra és a különböző környezeti javakkal kapcsolatos fizetési hajlandóságra követ-
keztetni. Így rejtett értékeket lehet meghatározni az alpesi rétekre, a földhasználat
mezőgazdasági intenzitására, a legelők és mezők eltűnésére, a hagyományos gyümöl-
csösök sövényeire, amelyek mindegyike madarak és nappali lepkék fontos fészekrakó-
és költőhelyei. A szerzők ezeket az értékeket összehasonlítják a táj- és fajvédelemre
vonatkozó feltéles értékelési tanulmányok eredményeivel, és úgy találják, hogy a rejtett
értékek sokkal magasabbak, mint a feltételes értékeléssel kapott, ténylegesen kinyilvá-
nított értékek. Arra következtetnek, hogy mivel a mezőgazdaság politikai környezete
átmeneti állapotban van, és a feltételes (szimulált) piacot használva nehéz a megkérde-
zetteknek az értékre vonatkozó, megbízható forgatókönyvet adni, a népszavazási fo-
lyamat legalább annyira érvényes, mint bármilyen egyedi preferenciákat feltáró modell. 
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Ez különösen igaz, ha a szakértői vélemények megosztottak abban a kérdésben, mit 
is kell az egyéneknek értékelniük a biológiai sokféleséggel kapcsolatban. Fontos hang-
súlyozni, hogy mindkét esetben elképzelhető, a szavazóknak csak korlátozott elkép-
zelésük volt a szóban forgó kérdésről. Legjobb esetben is a kérdést inkább a mezőgaz-
dasági termelés formáiról szóló döntések, mint a sokféleség konkrét szintjei kapcsán
kell megfogalmazni. A szerzők véleménye szerint a népszavazás megfogalmazásának
módja nagymértékben függ a politikai egyensúlytól. Nem világos, hogy ez az értékelési
modell milyen mértékben ismételhető meg más demokratikus hagyományokkal
rendelkező országokban. A döntéshozatalban a közvetlen demokratikus részvétel
központi jelentőségű az információkon alapuló döntéshozatali eljárások egyre
nagyobb területén, ahol tárgyalásos eljárások alkalmazásával az érintettek széles köre
jut konszenzusra szakmapolitikai kérdésekben.
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V. 
ÉRTÉK ÉS IDŐ

5.1.  A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, MINT HOSSZÚ TÁVÚ TŐKE

A biológiai sokféleségnek van néhány olyan jellemzője, amely más javaktól eltérővé
teszi. Amennyiben a biológiai sokféleség esztétikai élményt nyújt és értékeket hoz létre,
megőrzéséhez érvelni lehet azzal, hogy a jövő nemzedékei esetleg nem részesülnek ezekből
az értékekből. Elképzelhető tehát, hogy a biológiai sokféleség a jövőben esetleg kevésbé
lesz értékes, mint ma. Ugyanígy lehetséges, hogy a jövő nemzedékei még többet törődnek
a biológiai sokféleség nyújtotta esztétikai értékekkel, mint a jelen nemzedék. A jövő
nemzedék igényei, ízlése és preferenciái nem ismerhetők meg abban az értelemben, hogy
azokat nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, több száz évre előre jelezni. A biológiai sokfé-
leség megőrzéséről szóló döntések ezért csak a jelen nemzedék számára fontos értékekre
összpontosíthatnak, figyelmen kívül hagyva a jövő nemzedékek igényeit, mert azok megis-
merhetetlenek. Számos oka van annak, hogy az ilyen nézet valószínűleg miért vezet a bio-
lógiai sokféleséggel kapcsolatban helytelen döntésekhez.

Az, ahogy a kormányok jelenleg minden országban a fenntartható fejlődésre össz-
pontosítanak, azt jelzi, hogy a szakmapolitika kialakítása – legalább kis mértékben –
hosszabb távra irányul, mint eddig. Filozófusok vitatják, hogy a jövő nemzedékeinek
vannak-e jogai vagy nincsenek, de az mindenesetre tény, hogy sokan törődnek a jövő
nemzedékei által öröklendő javak jellegével és minőségével. Ezért a jelenlegi preferenciák
és aggodalmak alapján hozott döntések valószínűleg alábecsülik a biológiai sokféleség
hosszú távú előnyeit.

A második kérdés az, hogy a jövő nemzedékeinek igényei valóban megismerhetet-
lenek-e. A nemzedékek (pl. apa – fiú – unoka) részben egy időben élnek: alkalmuk van
beszélni egymással. Ilyen értelemben valószínűtlen, hogy a soron következő nemzedék
igényei teljesen megismerhetetlenek.

Harmadszor, amennyiben aggódunk a jövő nemzedékeinek jólléte miatt, az a rendel-
kezésükre álló javaktól és technológiától függ. Az egyik ilyen a biológiai sokféleség,
amelynek csökkenése megfosztja a jövő nemzedékeit attól a lehetőségtől, hogy hasznosít-
sák ezeket az erőforrásokat. Alapvetően, ha a biológiai sokféleség csökkenését megenge-
dik, az szűkíti azokat a javakat, amelyektől a jövő nemzedékeinek jólléte függ. Ez a logika
húzódik meg a „hagyjunk nyitva lehetőségeket” elképzelés mögött. Ennek a megközelí-
tésnek egyéb értéke is van akkor, amikor a javak teljes értéke ismeretlen, mint ahogyan 
a biológiai sokféleség esetében is. A megőrzés eredményeképpen több és jobb infor-
mációval kell rendelkeznünk a biológiai sokféleség értékéről. A biológiai sokféleség
csökkenése azt jelenti, hogy jövőben születő információ vész el. A veszteségek elkerülése
különösen fontos olyan helyzetekben, ahol a döntések visszafordíthatatlanok. A vissza-
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fordíthatóság azt jelzi, hogy hiba esetén lehetőség van javításra. A visszafordíthatatlanság
kizárja ezt a kiigazító folyamatot. A biológiai sokféleséggel jellemezhető javak állományá-
nak legalább egy része visszafordíthatatlan. Az élőhelyeket tönkre lehet tenni, és elvben
újjá lehet alakítani, de a több ezer és több millió év evolúciós folyamatai során létrejövő
értékek újjáélesztésének esélyei haloványak. 

Még akkor is, ha az értékek csak haszonjellegűek, a jövő nemzedékei érdekében
nyomós érvek szólnak a védelem mellett. Amennyiben az értékek objektívek abban 
az értelemben, ahogy a III. fejezet leírja, akkor az idő nem változtathatja meg ezeket 
az értékeket. Mivel a vagyon részét képezik, inkább egy tényt, mint egy értékelő által
átruházott értéket jelentenek. Akik hisznek az objektív értékekben, még egy okot sora-
koztathatnak fel a védelem mellett, nevezetesen, hogy megőrizzük a biológiai sokféleség-
ben rejlő értéket.

5.2.  IDŐ ÉS DÖNTÉSHOZATAL

Miközben nyomós érvek szólnak amellett, hogy a biológiai sokféleséget a jövő nemze-
dékei számára megőrizzük, továbbra is a jelen nemzedékek hozzák a döntéseket. A jövő
iránti aggodalmukat az idő preferencia megfigyelhető ténye enyhíti, az a preferencia, hogy
az egyének a hasznokat inkább most, mint később szeretnék biztosítani. Azt mondják,
hogy az egyének diszkontálják a jövőt, és ez a diszkontálás rövid idő alatt nagyon káros
hatásokat gyakorolhat arra a vagyonra, amely hosszú távon hoz hasznot. 

A diszkontálás általános összefüggése

Wt = 1 / (1+r)�(t) (1)

ahol Wt a költséghez vagy haszonhoz rendelt súly t-edik évben, amely diszkontténye-
zőként ismert, r a diszkontláb, �(t) pedig annak a függvénye, ahogy az időmúlás sebességét
érzékeljük. Hagyományos („exponenciális”) diszkontálásnál �t = t, így � = 1, vagyis 

Wt = 1 / (1+r)t (2)

Annak megállapításához, hogyan károsodnak a hosszú távú vagyontárgyak a disz-
kontálási folyamat során, egy egyszerű példa elegendő. A diszkontlábak egy tipikus 
OECD-országban valószínűleg 5-8%-os tartományban lesznek reálértéken. Egy olyan
vagyontárgynál, amelynek 50 év múlva 1 milliárd dolláros értéke lesz, a 8%-os diszkontálás
hatásaként az értéke ma csupán 21 millió dollár. Másképp fogalmazva, értéke 50 év alatt
közel 50-ed részére csökken a diszkontálás miatt. Minél magasabb a diszkontláb, annál
nagyobb ez az osztó tényező.

Miközben a (2) egyenlet a diszkonttényező közgazdasági tankönyvekben megtalálható
összefüggése, nincs különleges ok annak feltételezésére, hogy a diszkontálásnak így kell
történnie. A pénzügyi javakat meg kell különböztetni a másmilyen javaktól. Ha a kérdéses
javak pénzt jelentenek, a pozitív kamatláb léte a gazdaságban exponenciális diszkontálást
mutat. Alapvetően, ha a piaci kamatláb i, akkor jövőre 1 dollár nem ér annyit, mint 1 dollár
most, mert az 1 dollárt i%-os kamaton be lehet fektetni, hogy jövőre 1(1+i) dollár legyen.
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Fordítva, a jövő évi 1 dollárnak most 1 dollár/(1+i) az értéke. Ha a piaci kamatláb állandó,
az ilyen diszkontálás exponenciális diszkontlábat eredményez. A gazdaság egészének
szintjén az egyének idő preferenciái segítenek a piaci kamatlábak meghatározásában. 
Az egyének fogyasztásukat és megtakarításaikat úgy igazítják, hogy a határon, a kamat-
lábon diszkontálnak. Ahogy az árak a marginális értékelés mértékei, a kamatlábak a pénz
marginális idő preferenciái. 

Amikor a kérdéses jószág nem pénz, akkor, ha a pénz mégis az érték mérőszáma, a disz-
kontlábnak nincs olyan mérőszáma, amely az adott időszakokban a javak pénzbeli értéke-
lésétől független. Feltételezzük, hogy X ma 1 dollárt hajlandó fizetni egységnyi tiszta
levegőért és 0,99 dollárt a jövőben élvezendő tiszta levegőért, ekkor a tiszta levegő
marginális idő preferencia rátája 1%. Ha a marginális idő preferencia ráta pénzben 5%, 
a tiszta levegő pénz értéke évente 4%-kal nő. Általában a marginális idő preferencia ráta
különféle javaknál különböző lesz, egyszerűen azért, mert a javak pénzbeli értékelése
idővel változik. Megállapodás szerint pénzt használnak a marginális idő preferencia ráta
egységeként, és minden mást pénzbeli értékelések változásaiként kezelnek. Ezt a meg-
állapodást elfogadva, a pénzre megállapított marginális idő preferencia rátát kell alkal-
mazni – amely egy jól működő piacon egyenlő a kamatlábbal – minden költség és haszon
diszkontlábaként, ha ezeket pénzegységekben mérik.

Ha azonban arra összpontosítunk, ahogy az egyének a jövőt diszkontálják, a diszkon-
tálás jellegét előzetesen semmi sem korlátozza. Valójában az is lehetséges, hogy más-más
javaknál másképp diszkontálják a jövőt, és akár negatív diszkontlábat is alkalmazhatnak
(pl. „legyünk túl a legrosszabbon most” kifejezés jellemzi a hozzáállásukat). Nagy ér-
deklődés mutatkozik a hiperbolikus diszkontlábak iránt. Az általánosított függvény
bővíthető:

Wt = 1 / (1+r)�(t) = 1 / (1+gt)h/g (3)

ahol h méri egy egyén idő érzékelésének sebességét. Ha h = 0, az időszakok végtelenül
gyorsan telnek. h = ∞ esetén úgy érzékelhető, hogy az idő egyáltalán nem telik. g a ha-
gyományos (exponenciális) diszkontálási modelltől való eltérés fokát méri. Amint g a 0 felé
tart, Wt megközelíti a hagyományos diszkontálási függvényt.

Keresztbe szorozva

(1+r)�(t) = (1+gt)h/g (4)

és így

�(t) = h * ln(1+gt) / g * ln(1+r) (5)

Ebből az általános összefüggésből különféle hiperbolikus diszkonttényezők vezethetők
le. A hiperbolikus diszkontálás alacsonyabb diszkonttényezőket – és így magasabb disz-
kontlábakat – eredményez a közeljövőben, mint a hagyományos modell, azonban ma-
gasabb diszkontálási tényezőket, mint a hagyományos modell, azaz áttételesen ala-
csonyabb diszkontlábakat a távolabbi időszakokban. Tehát, ha a biológiai sokféleségről
úgy gondolják, hogy hosszú távú jelentősége van, jobb hiperbolikus diszkontálással, mint
hagyományos exponenciális diszkontálással kezelni.
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5.3.  DISZKONTÁLÁS ÉS A NAGYON HOSSZÚ TÁV

A diszkontálás nem tűnik kérdésnek azok számára, akik nem hisznek a hasznossági
értékekben. A diszkontálás egyszerűen egy kifejezési módja annak, hogy az emberek 
a jelent hogyan értékelik a jövővel szemben. Ha az érték nem az értékelőben, hanem 
a tárgyban magában rejlik, akkor az az arány, amellyel az egyének a jövőt diszkontálják,
lényegtelen. Valójában a diszkontálás elkerülhetetlen, mert a diszkontálás hanyagolása 
vagy lényegtelenként való kezelése formailag nulla százalékos diszkontláb használatával
egyenlő. A nulla ugyanolyan szám, mint bármelyik másik. A nulla arány alkalmazása azt
jelzi, hogy közömbös, a haszon most vagy a nagyon távoli jövőben jelentkezik, az objektív
érték megközelítésének alkalmazásával ez egy olyan „közömbösség”, amely az érték 
belső jellege miatt jelentkezik. A nulla diszkontálás ugyanakkor gondot okozhat. Ha úgy
gondolják, hogy a biológiai sokféleség az embereknek 1000 év múlva nagyobb abszolút
hasznot hoz, akkor a nulla diszkontálás azt jelzi, a jelen nemzedékének mindent fel kell
áldoznia, hogy azok a hasznok a távoli jövőben meglegyenek. Az érv könnyen szolgálhat
igazolásul a jelenben bekövetkező elszegényedésre a nagyon távoli jövőben élő nem-
zedékek érdekében25.

Még haszonjellegű értéknél is vannak érvek arra vonatkozóan, hogy a diszkontlábnak
nagyon hosszú távon nagyon alacsonynak kell lennie. Az egyik érvet ennek az állás-
pontnak a védelmében Weitzman (1998) fogalmazza meg. Mint megjegyzi, a „távoli jövőről
szabályszerű diszkontálásban gondolkozni egy olyan kényelmetlen megérzést hoz magával,
hogy valami, valahol rossz”. Nemcsak egy 50 év múlva bekövetkező esemény értékének
csökkentéséről van szó egy olyanhoz viszonyítva, ami most történik, de a diszkontálás
lényegi különbséget tesz a között, ahogy most nézünk egy 400 év múlva előforduló
eseményt egy 300 év múlva bekövetkező eseményhez viszonyítva. Ennek ellenére kevesen
különböztetnének meg ilyen távoli történéseket. Weitzman megjegyezte, hogy a távoli jövő
ilyen időpontjainál nem nagyon lehet elképzelésünk arról, mennyi a diszkontláb. Ennek
hangsúlyozására a diszkontlábról úgy is gondolkodhatunk, mint a kamatlábról vagy a tőke
megtérüléséről (ez az ún. marginális termelékenységi megközelítés). Akkor, 300 év múlva 
a tőke megtérülési ráta hatalmas lehet, vagy ha a világ környezeti jövőjéről szóló ijesztő
előrejelzések megvalósulnak, negatív is lehet. Így a diszkontláb véletlen változóvá válik,
amely véletlenszerűen bármilyen számú értéket vehet fel. Ez valamilyen átlag alkalmazását
sugallja, de Weitzman megfigyelte, hogy amit átlagolni kell, az nem a diszkontláb, azaz 
az r, hanem a diszkonttényező 1/(1+r)t. A diszkonttényező a nyereségekre és veszteségekre
a különféle időszakokban alkalmazott súly.

Hatalmas a különbség a között, hogy az átlag képzéséhez a diszkontlábat vagy a disz-
konttényezőt választják. Feltételezzük, hogy a valószínű diszkontlábak tartománya 100 év

25 Általánosabban, a példa rávilágít arra a zavarra, amely abban a próbálkozásban nyilvánul meg, amely  
a nemzedékek közötti méltányosság problémáinak kezelését az „ár”, azaz a diszkontláb kiigazításával kívánja
elérni. A diszkontálás a hatékonyságról és nem a méltányosságról szól, és sok közgazdász tekinti a hatékonysági
árak méltányossági aggodalmak miatti kiigazítását rosszul felfogott politikának. Ez nem jelenti azt, hogy 
a nemzedékek közötti méltányossággal nem kellene foglalkozni, csak azt, hogy erre jobb módszerek is léteznek.
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múlva 1-10% lesz, amelyek mindegyike egyenlő valószínűséggel fordul elő. Akkor az átlag
5,5%. A diszkonttényezők azonban 0,00007 és 0,37 között változnak. Ha ezek azonos 
valószínűséggel fordulnak elő, az átlaguk 0,05924. A diszkontláb, amely ennek a diszkont-
tényezőnek felel meg 100 év múlva, 1/(l+r)t = 0,05924, vagy r = 2,8%, fele az átlagos
diszkontláb által biztosított rátának.

Weitzman állítása, hogy az az elképzelés, miszerint a diszkonttényezőt úgy kell kezelni,
mint egy véletlen változót, összetett, de vonzó. A diszkontláb, amely burkoltan jelenik meg
a diszkonttényezők átlagolásának folyamatában, idővel folyamatosan csökken (azaz,
ahogy t növekszik). Weitzman érzékelteti, hogy gyakorlati értelemben a közeli diszkont-
lábaknak 3-4%-nak kell lenniük, míg a 25-75 év múlva bekövetkező időszakokra 2%-nak,
a 75-300 év múlva bekövetkezőkre 1%-nak és a több, mint 300 év múlva esedékeseknek
0%-nak. Ez tulajdonképpen egy fajta hiperbolikus diszkontálás.
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VI.  
A KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS ALAPJAI

6.1.  A GAZDASÁGI ÉRTÉK JELLEGE

A korábban bemutatott osztályozás értelmében a gazdasági érték az eszközjellegű
érték egy példája. A gazdasági érték a költség-haszon elemzéshez (cost-benefit analysis –
CBA) kapcsolódik, bár használata sokkal szélesebb kört ölel fel. A költség-haszon elemzés
olyan eljárás, amellyel a fennálló állapot (status quo) bármilyen változására a változás hasz-
nát annak költségeivel hasonlíthatják össze. A hasznot az emberek jóllétében bekövetkező
valamilyen pozitív változásként, azaz nyereségként lehet meghatározni, függetlenül attól,
ki biztosítja azt a nyereséget. A költséget a jóllét csökkenéseként határozzák meg, függet-
lenül attól, ki szenvedi el azt a veszteséget. Figyeljük meg, hogy a nyereségeket és veszte-
ségeket nem pénzügyi áramlások vonatkozásában határozzák meg. A jóllét fogalma sokkal
tágabb, mint bármilyen változás a készpénzforgalomban.

A költség-haszon elemzés alapszabályai a következők:

a) olyan helyzetben, ahol a kiinduló állapothoz képest csak egy szakmapolitikai megol-
dás van, fogadja el a szakmapolitikát (projektet, programot), ha a hasznok nagyob- 
bak a költségeknél;

b) olyan helyzetben, ahol a szakmapolitikai lehetőségek egymást kölcsönösen kizár- 
ják, egy alternatívát viszont választani kell, válassza a legnagyobb nettó haszonnal 
járó politikát;

c) olyan helyzetben, ahol több különféle szakmapolitikai megoldás kiválasztására van 
lehetőség egy átfogó program részeként, fogadja el mindegyik, az egységnél nagyobb
haszon-költség hányadosú szakmapolitikai megoldást, amíg a rendelkezésre álló
költségvetés ki nem merül;

d) a (c) pont kiegészítéseként, ahol a projekteket lehetséges rangsorolni, vegye figye-
lembe a befektetés megtérülési rátáját (rate-of-return on investment) is.

Bármelyik demokratikus társadalomban kétfajta döntési szabály használható olyan
helyzetek kezelésére, ahol az emberek nem tudnak egybehangzóan megegyezni egy adott
tevékenységről. Az első a többségi szavazás, ahol, a szavazók több, mint 50%-ának jó-
váhagyása elég a tevékenység véghezviteléhez. A többségi szavazásnak azonban vannak
hiányosságai. Egyrészről a többség szavazhat valami mellett anélkül, hogy különösebben
erős érzéssel kötődne az adott a tevékenységhez, míg a kisebbség szenvedélyesen ellenzi 
a dolgot. Ezért egy olyan döntési szabály, amely a preferenciák intenzitását hasonlítja össze,
felhasználható a többségi szavazás módosítására. Így egy olyan tevékenység, amely jelentős
költségeket ró néhány egyénre, még akkor is elutasítható, ha az egyének többsége mérsé-
kelt haszonra tenne szert a lépésből. Általában a preferencia megnyilvánulásának mindkét
formájáról fontos valamit tudni.



124

Az egyének a világ helyzetében bekövetkező változásokról a nap minden pillanatában
preferenciákat fogalmaznak meg. A piac például az a közeg, ahol ezt megteszik. A valami
melletti döntés kifejeződik egy árucikk vagy szolgáltatás megvásárlásáról hozott döntés-
ben. Egy ellenszavazat vagy a közömbösség a vásárlásra vonatkozó döntés elmaradásában
nyilvánul meg. Így a piac a preferenciák nagyon erőteljes mutatóját nyújtja. Továbbá, 
a piaci preferenciáknak két olyan jellemzője van, amely közvetlenül érinti a gazdasági
értékelés folyamatát.

Először is, minél erősebb a valami melletti preferencia, annál nagyobb a fizetési haj-
landóság. Tehát a vásárlási döntések fizetési hajlandóságot tükröznek, és a fizetési hajlan-
dóság a preferencia intenzitását tükrözi. Ez a többségi szavazási rendszer fontos módosu-
lása, ahol minden preferencia azonosan számít, akár-milyen erős vagy gyenge.

Másodszor, a fizetési hajlandóságot a jövedelem korlátozza. Amikor az egyéneket
megkérik, hogy egy tevékenység mellett vagy ellen szavazzanak, közölhetik velük, hogy 
a lehetséges tevékenységek egymással versengenek a korlátozott pénzforrásokért. Lehet
azonban, hogy ezt nem közlik velük. Ennek ellenére, ha valamire szavaznak, az arra
biztosított erőforrások szükségszerűen kizárják másnak a felvállalását. Ez a lehetőség-
költség fogalma. Az olyan szavazási rendszer, amely a lehetőség-költséget figyelmen kívül
hagyja, vagy azt kockáztatja, nem tudja a rendelkezésre álló alternatívákat valódi színben
képviselni. Másfelől, a fizetési hajlandóságot a jövedelem automatikusan korlátozza, és ez
az egyéneket arra ösztönzi, hogy fizetési hajlandóságot ahhoz igazítsák, amit megenged-
hetnek maguknak. A költség-haszon elemzésben megjelenik egy mögöttes értékítélet,
nevezetesen, hogy az egyének preferenciáit számításba kellene venni. Ezt „fogyasztói
szuverenitásként” is ismerik.

6.2.  HASZNOK ÉS FOGYASZTÓI TÖBBLET 

A közgazdaságtanban a fizetési hajlandóság formális kapcsolatban áll a kereslet
fogalmával. A 6.1. ábra egy egyén keresleti görbéjének szokásos ábrázolását mutatja. 
A vízszintes tengely a megvásárolható egységek teljes számát ábrázolja, a függőleges ten-
gely pedig az árat méri. Az egyéni keresleti görbe pontjai minden megvásárolt mennyiségre
nézve azt mutatják, mennyit hajlandó az egyén fizetni azért az utolsó (vagy marginális)
egységért. Az egyén például 10 dollárt hajlandó fizetni az első egységért, 8 dollárt a má-
sodikért és 6-ot a harmadikért, majd így tovább. A teljes fizetési hajlandóság a három
egységért 10 + 8 + 6 = 24 dollár. Tehát a marginális (az utolsó egységre jutó) fizetési
hajlandóságot a keresleti görbe pontjai adják meg, míg a teljes fizetési hajlandóságot 
a keresleti görbe alatti terület.* Tételezzük fel, hogy a piaci ár 6 dolláron állapodik meg,
akkor a teljes kiadás 3 x 6 dollár = 18 dollár és ez kevesebb, mint a 24 dolláros teljes fizetési
hajlandóság. A teljes fizetési hajlandóság és a tényleges kiadás közötti különbség, azaz 
a 6 dollár, a fogyasztói többlet (consumer’s surplus). Ezt a satírozott terület mutatja. A fo-

* A görbe alatti terület az ábrán azért nem egyenlő 24-gyel, mert a görbe folytonos, a szerzők pedig diszkrét
értékekkel számoltak. Ez a „pontatlanság” vonatkozik a fogyasztói többletként satírozott területre is. (szerk.)
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gyasztói többlet tehát a 3 egységet piaci áron vásárló fogyasztó nettó hasznának a mértéke,
mivel 18 dollárt fizet, de 24 dollárt „kap vissza” jóllét formájában, ahogy azt a fizetési
hajlandóság méri. A 24 dollár ebben az esetben a 3 egység megvásárlásából eredő jóllét-
ben bekövetkező bruttó változás mértéke, és a 6 dollár, a fogyasztói többlet a jóllétben
bekövetkező nettó változás mértéke.

6.1. ábra: Kereslet és fizetési hajlandóság

Ár

10
8
6

1 2 3 Mennyiség

A 6.1. ábra egy fogyasztó esetében mutatja be a helyzetet. Minden fogyasztóra össze-
gezve a vonatkozó fogalom a fogyasztók többlete szemben a fogyasztói többlettel. 

6.3. TELJES GAZDASÁGI ÉRTÉK

Az összes releváns fizetési hajlandóság nettó összege határozza meg egy politikának
vagy projektnek köszönhető jóllétben bekövetkező bármilyen változás teljes gazdasági
értékét (total economic value –TEV). A teljes gazdasági értéket a felmerülő gazdasági érték
fajtája szerint különféleképpen lehet jellemezni. A teljes gazdasági értéket általában hasz-
nálattal összefüggő (use) és használattól független (non-use) értékekre osztják fel. A hasz-
nálattal összefüggő értékek a kérdéses áru tényleges használatához (pl. látogatás egy nem-
zeti parkban), tervezett használatához (egy, a jövőben tervezett látogatás) vagy lehetséges
használatához kapcsolódnak. A tényleges és tervezett használat elég nyilvánvaló fogalmak,
de a lehetséges használat is fontos lehet, mivel elképzelhető, hogy az emberek hajlandóak
egy dolog fenntartásáért fizetni, hogy megőrizzék a jövőbeli használatának lehetőségét. 
Így a lehetőség érték (option value) a használattal összefüggő érték egy formája lesz. 
A használattól független érték arra a fizetési hajlandóságra utal, hogy valamit megőriz-
zenek még akkor is, ha nincs tényleges, tervezett vagy lehetséges használat. 
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A használattól független értékeknek sok fajtája lehet, de a hagyományos felosztás 
a következő: (a) létezési érték (existence value), (b) altruista – emberbaráti – érték
(altruistic value), és (c) örökségi érték (bequest value). A létezési érték arra a fizetési
hajlandóságra utal, hogy egy jószágot hagyjanak létezni ott, ahol az értéket kifejező egyén
saját maga vagy valaki más számára nem akar, vagy nem tervez használatot. A motivációk
különbözőek lehetnek; ide tartozik az értékért magáért – például egy veszélyeztetett faj-
ért – érzett aggodalom, vagy egy „gondnoksági” motívum, amikor az értékelő bizonyos
felelősséget érez a jószágért. Az altruista érték akkor merülhet fel, amikor az egyén azzal
is foglalkozik, hogy a kérdéses jószág a jelen nemzedék körében mások számára is
rendelkezésre álljon. Az örökségi érték is hasonló, itt azonban az a fontos, hogy  a jövő
nemzedékeinek is lehetősége legyen a jószág használatára.

A 6.2. ábra a teljes gazdasági érték osztályozását mutatja be értéktípusok szerint. 
A használattal összefüggő és használattól független értékek megkülönböztetése azért
fontos, mert az utóbbi igen nagy lehet az előbbihez képest, különösen akkor, amikor a kér-
déses jószágnak kevés helyettesítője van, és széles körben értékelik. Ezen túl, a haszná-
lattól független érték továbbra is ellentmondásos, így azt az ábrázolásnál és stratégiai
szempontból is fontos szétválasztani.

6.2. ábra:  Teljes gazdasági érték

Teljes gazdasági érték

Használattal
összefüggő érték

Tényleges 
használat Lehetőség Másoknak Létezés

Altruizmus Örökség

Használattól független érték
(vagyis nem magának)
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6.4.  A KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEFÜGGÉS

Csak a legegyszerűbb esetet véve, vagyis ahol egy projektről vagy szakmapolitikáról
elfogadási /elutasítási döntést kell hozni, a végső összefüggés a következő lehet:

∑t ∑i ai (Bi,t - Ci,t) (1+r-p)-t > 0 (1)

Az összefüggés leszögezi, hogy a hasznokat (B) és a költségeket (C) össze kell adni
minden érintett egyénre és minden időpontra. Az „a” jelölés a különböző egyénekre jutó
minden egyes dollárhoz kapcsolódó súlyra utal. A legegyszerűbb esetben a = 1. Egyesek
azonban lehetnek szegények vagy hátrányos helyzetűek, ezért gondolhatunk arra, hogy 
a rájuk jutó 1 dollár társadalmilag fontosabb, mint a gazdagabb vagy kevésbé érzékeny
csoportokra jutó 1 dollár. Ha ez a helyzet, „a” a társadalmi-gazdasági csoportok szerint
változtatható, egy ún. méltányossági kiigazítással bővítve az összefüggést. Az (1) képletben
„r” a diszkontláb, amely feltételezéseink szerint időben állandó (de: lásd V. fejezet). 
A biológiai sokféleség haszna idővel gyorsabban emelkedhet, mint más javaké (van egy
„viszonylagos árhatás”), és ezt úgy lehet az összefüggésben megjeleníteni, hogy vagy a B
értékét évi p%-kal növeljük, vagy – ahogy az (1) egyenlet mutatja – a p%-ot levonjuk 
a diszkontlábból, s így megkapjuk a nettó diszkontlábat.

A költség-haszon elemzés és a költségek, valamint hasznok pénzbeli értékelése ellent-
mondásos, de ezeket az ellenmondásokat nem tudjuk itt áttekinteni. Egyes kérdéseket már
felvetettünk, pl. azt, hogy a biológiai sokféleség kérdéses értéke mennyire erkölcsi érték, és
ha az, vajon az erkölcsi érték a biológiai sokféleségben benne rejlik, vagy az értékelő ru-
házza a biológiai sokféleségre. A belső érték fogalma a létezési érték fogalmánál fontos,
mivel annak egyik indítéka az lehet, hogy a biológiai sokféleség belső értékét feltárjuk.

A gazdasági érték jellegének e rövid ismertetése a következő fejezetekhez nyújt alapot,
amelyekben a gazdasági érték kimutatására irányuló módszerekkel foglalkozunk.

6.5.  A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGNEK, MINT  ÉLETFENNTARTÓ 
FUNKCIÓNAK AZ ÉRTÉKELÉSE

Jól ismert, hogy biológiai sokféleség nélkül az emberi élet megszűnne, ezért a biológiai
sokféleségnek van egy életfenntartó funkciója. Nincs értelme azonban olyan kérdést
feltenni, hogy „mi ennek az életfenntartó funkciónak az értéke?”. Ahogy Dasgupta (2000)
megjegyzi:

„A természeti környezet növekvő változásának értéke jelentőségteljes, mert azt fel-
tételezi, hogy az emberiség túléli a változást azért, hogy megtapasztalja azt. A (kör-
nyezet) teljes értékére vonatkozó becsléseknek azért kell csalódást okozniuk, mert ha 
a környezeti szolgáltatások megszűnnének, nem lenne élet.” (106. old.)

Ennek ellenére sokat segít, ha megnézzük, hogy a biológiai sokféleségben gazdag
rendszerek mit tesznek az élet fenntartása és a gazdasági funkciók révén. Az osztrák
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Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium (2000)
ebből a szempontból tekintette át az osztrák Alpok-régió biológiai sokféleségét. Különb-
séget lehet tenni a között, amit egy sor biológiai sokféleségben gazdag régió már megtesz,
és amit potenciálisan megtehetne. A jelenlegi használat tekintetében az Alpok máris jelen-
tős idegenforgalmi ipart tart fenn, védelmező ökológiai szolgáltatásokat nyújt (pl. víz és
talajvédelem) a régió és az Alpokon kívüli régiók számára, a kulturálisan és társadalmilag
értékes vidéki közösségeknek alapot, a természeti veszélyek ellen pedig védelmet biztosít. 
A tanulmány érzékelteti, hogy mindezeknek a funkcióknak a pénzbeli értékelése pontosan
nem végezhető el, az értékek néhány milliárd osztrák shilling és több, mint 1000 milliárd
shilling között változnak. A pénzbeli értékelést inkább az Alpok régió (pl. nemzeti parkok)
meghatározott jellemzőire tartják fenn. Ez összhangban áll a fenti Dasgupta idézettel,
amely különbséget tesz a változások és egyes részek értéke, valamint az egész értéke kö-
zött. A potenciális érték vonatkozásában a tanulmány két érdekes megfigyelést tesz.
Először is, az Alpok régió friss, tiszta vízben gazdag terület, amely a vízszegény világban
egyre többre értékelt árucikk. A jövőben az eladható víz biztosítása talán az idegenfor-
galmi ipar fontosságával versenghet. Másodszor, jelentős gazdasági tevékenység (pl.
televízió, filmek, fényképészet) épül arra, hogy a régiót szabad bejárású területnek tekintik.
Ezek a felhasználók nem fizetnek az általuk használt értékes biológiai sokféleségért.
Egyesek azt javasolják, hogy a „természet szerzői jogát” is be lehetne vezetni, és így 
az ilyen felhasználóknak minden egyes használatért díjat kellene fizetniük.
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VII.  
A PIACI ÁRAKON ALAPULÓ

KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSI
MÓDSZEREK

7.1.  BEVEZETÉS

A biológiai sokféleség értékelésére vonatkozó gazdasági megközelítések három eljárást
foglalnak magukban:

a) Piaci árak használata ott, ahol a biológiai sokféleségét tekintve gazdag javak árai 
a piacon jelennek meg, és ahol az árakat valamilyen más piacon „nyilvánítják ki” – 
a kinyilvánított  preferencia (revealed preference) megközelítés.

b) Kérdőívekből származtatott fizetési hajlandóság becslések – feltárt preferencia
(stated preference) megközelítés.

c) Meglévő tanulmányokból „kölcsönvett” értékek – haszonátvitel (benefit transfer).

7.2.  PIACI ÁRAK 

A biológiai erőforrások piaci értéke a valamilyen alternatív használat által veszélyez-
tetett élőhelyek – és így a biológiai sokféleség – megőrzése mellett szóló talán legegy-
értelműbb érv. Az ilyen piacok hozzáférhetősége azonban a kiaknázás és a szállítás
költségeitől, valamint a lakossági központokhoz való közelségüktől függ (Pearce és Moran,
1994). Ezért a földrajzilag távol lévő, biológiai sokféleségét tekintve gazdag területnek 
a közvetlen felhasználás szempontjából alacsony piaci értéke lehet. Ugyanígy, minél
távolabb van a biológiai sokféleségét tekintve gazdag terület, annál kevésbé valószínű 
a veszélyeztetése, és annál kisebb az értéke a biológiai erőforrások által elfoglalt földterület
alternatív használatának.

A piaci értékekre három értékelési megközelítés alapul:
– a megfigyelt piaci érték és kapcsolódó javak megközelítés,
– a termelékenységi megközelítés,
– költség alapú módszerek (a helyettesítési költség eljárást is magában foglalva).

Ezek a módszerek a teljes érték meghatározásához a piaci ár hozzáférhetőségére és
mennyiségi információra támaszkodnak. A termelékenység vagy termelési funkció meg-
közelítés további elemzést igényel ahhoz, hogy fizikai kapcsolatot mutasson ki valamilyen
környezeti változás vagy terhelés (pl. erdők pusztulása) és a pénzbeli értékkel összekap-
csolható hatás vagy válasz között (pl. folyásirányú áradás vagy egy torkolati halgazdaság).
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A terhelés és a válasz közötti kapcsolat jellege sok esetben összetett. Az integrált értékelés-
nek ez a formája általában ökológiai szakértelmet kíván. A termelékenységi megköze-
lítés, mint keret, szintén megjelenik az ökoszisztéma szolgáltatásokról szóló vitákban. 
A rendszerek pusztulása – végső soron – gazdaságilag fontos funkciók elvesztéséhez vezet,
ha nem lehet gyorsan kimutatni az értéket a piaci árak vagy feltárt preferenciák felhasz-
nálásával. A helyettesítési megközelítés a helyettesítés költsége szerint értékeli a vagyont.
Szigorúan véve ez nem egy érvényes eljárás, mivel a kérdés az, hogy megéri-e a helyette-
sítés vagy sem. Ezért a helyettesítés költségét annak gazdasági értékével kell összeha-
sonlítani. Mivel ezek a módszerek az uralkodó piaci áron alapulnak, a fogyasztói többlet
mértékét (lásd 5.1. ábra az V. fejezetben) vagy a használattól független hasznokat általában
nem adják meg.

7.3.  MEGFIGYELT PIAC ÉS A KAPCSOLÓDÓ JAVAK ÁRAI 

Tanulmányok százai mutatják a természetben előforduló termékek értékét (lásd
Pearce, Moran és Krug, 1999; majd Kate és Laird, 1999). A példák közé sorolható a mező-
gazdasági termékek genetikai állománya, gyógyszerek, kisebb erdészeti termékek stb.
Fontos megjegyezni, hogy a felhasznált piaci árakat szükség szerint ki kell igazítani úgy,
hogy a gazdasági értékeket tükrözzék. A szükséges kiigazítások közé tartozhatnak:

a) A bruttó és nettó érték közötti különbség, azaz a termelési és szállítási költség
kivonása a megfigyelt piaci árból, hogy a termék nettó értékét megkapjuk;

b) A piaci árak korrekciója bármely ismert ártorzulás vagy politikai hiba (pl. adók és
támogatások) számításba vételére, amelyek vagy magára a termékre hatnak, vagy 
bármilyen, a terméket eredményező inputra (pl. munka). Ha a termékek nemzetközi 
kereskedelembe kerülnek, szükségessé válhat az uralkodó hazai áraknak a határon 
túli (pl. világpiaci) árakra való átváltása. Az externáliák – azaz a használat káros 
hatásai – miatti korrekció szintén szükséges lehet. Különösen fontos például, hogy 
a betakarított termékek áraiban tükröződjön a fenntartható hozam.

A 7.1. keret a mexikói „mamey”-ra alkalmazott példát mutatja be.

7.1. keret: Az esőerdő gyarapítása őshonos gyümölcsfákkal – mexikói esettanulmány

A természetes erdőállományok a trópusi és szubtrópusi régiókban jelentős sokfé-
leséggel bíró ökoszisztémák, de megőrzésük gyakran magas lehetőség költséggel –
kieső potenciális jövedelemmel – jár a mezőgazdaság fejlesztése szempontjából.
Következésképpen, középpontba kerül az erdővédelem pénzügyi és gazdasági meg-
térülésének mérése. Kisebb ökológiai hatású fakitermelési módszerek és erdőgyara-
pítás – termékeny gyümölcsfajok használata köztes növényként a meglévő fajok között
– javasolható olyan gazdálkodási lehetőségként, amely elősegítheti az erdővédelem 
gazdasági megtérülését. Mindkét módszer a faalapú és a nem-faalapú erdei termékek 
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értékeinek megbízható előrejelzésétől függ. Ricker és szerzőtársai (1999) tanulmánya 
egy ökológiai-gazdasági megközelítést mutat be a mexikói természetes erdőkbe
köztesen betelepített, őshonos gyümölcsfafaj, a Pouteria sapota („mamey”) valószínű
megtérülésének mérésére. A végső gazdasági célkitűzés a hektáronkénti gyümölcs-
termesztés nettó jelenértékének (net present value – NPV) kiszámítása ahhoz, hogy azt
össze lehessen hasonlítani az alternatív mezőgazdasági tevékenységek valószínű
megtérüléseivel. Az NPV-t a következő képlet adja meg:

NPV = ∑
MA

i=1 
[F i S i(P-C)e -rt] -K

ahol i a fa kora (betakarítás egyszer egy évben), és az ültetés i = 0 időszakban történik.
MA a termelés maximális kora, F a fa i-edik évében várható éves gyümölcshozama, 
S egy mintahektáron a fák túlélési valószínűségét jelzi, P és C a fa kitermelésének
egységára és -költsége, K az ültetés és létesítés önálló költségeleme és r a diszkontláb.

Az alapszámítás információt igényel az átlagos éves gyümölcshozamról, az ültetett
gyümölcsfák túlélési képességéről, a gyümölcs piaci áráról, a kitermelés és piacra
szállítás megfelelő költségeiről, valamint az első telepítés költségeiről. Mivel a fák
korának meghatározása a síkvidéki trópusokon nehéz, a tanulmány fanövekedési
modelleket alakít ki, amellyel kiszámolható egy fának a teljes élettartama alatt termett
összes gyümölcs mennyisége. A fák növekedési görbéje meghatározza a hektáron-
kénti gyümölcstermés görbéjét, figyelembe véve az adott hektáron lévő fák mintából
becsült mortalitási arányát is. 

Összességében a szerzők tizenegy olyan paramétert határoznak meg, amelyek
központi jelentőségűek a gyümölcstermesztés jelenértékét becslő komplex ökológiai és
gazdasági modell számára. A megfelelő diszkontláb kiválasztása mellett az alap-
vető értékelési feladat ezen paraméterek pontos értékének meghatározása, s nem – 
az erdővédelemben magától értetődőnek tekintett – biológiai sokféleség értékelése. 
A felhasznált legjelentősebb értékelési módszer a gyümölcs piaci árának helyes értel-
mezése. A szerzők azonban érzékeltetik, hogy a nettó jelenérték azokra a biológiai
paraméterekre a legérzékenyebb, amelyek a gyümölcs-hozamot a fa korához kapcsol-
ják. Mindazonáltal az árak és a költségek fontosak, és a szerzők egy kétéves időszakra
megadják a gyümölcsök átlagos helyi piaci árát. A betakarítási és marketing költségek
részletes megoszlását is bemutatják. Kevésbé konkrétak néhány olyan elemmel kap-
csolatban, amelyek egy szigorúbb költség-haszon elemzés részét képeznék – konkrétan
azon feltételezésekre vonatkozóan, hogy a befektetett munka piaci értéke annak
tényleges szűkösségi értékéből, illetve a „mamey” művelés széleskörű alkalmazásának
piaci ár következményeiből tevődik össze. Ezek a hiányosságok más, jól dokumentált,
nem fakitermeléssel foglalkozó erdőtanulmányokban is általánosak. Mindez óvatos-
ságra int a piaci áraknak nem piaci javak értékelésére való felhasználását illetően. 
Az ilyen árak változhatnak, valamint azon a feltételezésen alapulnak, hogy a kiterme-
lést a fenntartható kitermelés határain belül tartják.
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7.4.  A TERMELÉKENYSÉGI MEGKÖZELÍTÉS 

A termelékenységi megközelítés (productivity approach) a biológiai erőforrásokat
inputként értékelő módszer oly módon értékel, hogy megfigyeli a környezetminőségben
bekövetkező fizikai változásokat, és megbecsüli, milyen különbséget jelentenek ezek 
a változások a piacra került áruk és szolgáltatások (pl. mezőgazdasági és erdei termékek
vagy halak) értékében. Erre példa a vizes élőhely méretében bekövetkező változás, amely
a vízminőség változásához vezet, és azután csökkenti a kifogott hal mennyiségét. Ez az
elveszett piaci érték a piaci ár információ felhasználásával becsülhető. A termék értékében
a változásból eredő különbség az az érték, amely az elveszett vizes élőhely mennyiségének
tulajdonítható. A termelési függvény annak a kapcsolatnak a formális megjelenítése, amely
a környezetben végbemenő változás, mint bemenet, és egy piacra került termék terme-
lésében végbemenő változás között van. A módszert különféle mértékű szigorúsággal lehet
használni az inputok – környezeti vagyon és más, ember által előállított inputok, mint 
a tőke és munka – és az értékelt kimenet közötti fizikai kapcsolat (vagy terhelés-válasz)
kiszámítására.

7.5.  A KÖLTSÉG-ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS

A költség-alapú értékelési megközelítések közé tartoznak a helyettesítési költség, 
a helyreállítási költség, az áthelyezési költség és a megelőzési költség megközelítések. Ezek
a módszerek alapvetően az értékelés tárgyát képező természeti vagyon által nyújtott
szolgáltatások fenntartását biztosító különféle intézkedések költségeit becsülik. Ezt 
a módszertant gyakran utólagosan (ex-post) is használják, amikor egy elveszett ökológiai
funkció – mint a vihar okozta áradás elleni védelem vagy a talaj termőképessége –
helyettesítését veszik számításba. A költségbecsléseket ezután a kérdéses nem piaci haszon
mértékeként használják. Szigorúan véve a haszon költségek vizsgálatával történő mérése
elméletileg nem helyes, mivel a költségeknek a fizetési hajlandósággal vagy a kereslettel
nem kell kapcsolatban állniuk. A költségek, mint a haszon mérőszámai, mindig egységnyi
haszon-költség arányt eredményeznek, így a módszer nem ad útmutatást a helyettesítésbe
történő befektetés hatékonyságáról. 

A helyettesítési költség módszer az utóbbi időben került az érdeklődés középpont-
jába olyan tanulmányokban, amelyek az ökoszisztéma szolgáltatások értékét próbálták
megbecsülni (Costanza et al., 1997; Pimentel et al., 1997, valamint Ehrlich és Ehrlich, 1996).
Amint Bockstael és szerzőtársai (2000) rámutatnak, a helyettesítési költség csak akkor
érvényes mérőszám, ha három feltétel teljesül: 1) egy ember irányította rendszer olyan
funkciókat biztosít, amelyek minőségben és nagyságban egyenlők a természetes funk-
cióval; 2) az ember irányította megoldás a funkció teljesítésének legkisebb költségű
alternatívája; 3) az egyének összességében hajlandók lennének ezeket a költségeket
fedezni, ha a természetes funkció már nem áll rendelkezésre. Mivel ezek a feltételek ritkán
teljesülnek, a helyettesítési költség egyszerű használata ritkán pontos (lásd Pearce [1998]
Costanza és szerzőtársai becsléseinek kritikája). Ezeket a megközelítéseket, ennek
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ellenére, széles körben használják. A helyettesítési vagy helyreállítási költség például
áttételesen szerepel az Egyesült Államokbeli  ún. közbizalom doktrínában (public trust
doctrine), mivel egyes természeti erőforrást ért károsodás költségéhez kapcsolódik. A 7.2.
keretben példa szerepel a Cseh Köztársaságból.

A lehetőség-költség elemzés szintén elég jelentős a gazdasági értékelés piaci ár megkö-
zelítéseiben. A lehetőség-költség elemzésnek két esetét lehet megkülönböztetni. Az első-
ben a biológiai sokféleség valamilyen mutatóját állítják szembe a biológiai sokféleség
megőrzésének (lehetőség) költségével. A másodikban a biológiai sokféleség mutatót és 
a költség mutatót más szempontokkal egészítik ki, amelyek lényegesnek tűnhetnek a meg-
őrzésre vonatkozó döntéshez (többszempontú elemzés).

Az első megközelítésre Faith (1997) szolgáltat példát. A cél, hogy egy adott pótlólagos
védett területnek a biológiai sokféleséghez nyújtott hozzájárulását annak az erdészeti
erőforrásnak az értékével hasonlítsák össze, amelynek a felhasználhatósága a védelem
miatt megszűnik. A biológiai sokféleség növekedése egymást kiegészíti a különböző védett
területeken, például az, amit N terület védelmével elérnek, függ attól, hogy az mit ad 
az A–M területek biológiai sokféleségéhez. Iterációs eljárásokra van szükség annak
megállapításához, hogy az egyes alternatív védett területek mennyivel járulnak hozzá a tel-
jes sokféleséghez. A költségeket a biológiai sokféleséghez viszonyítva súlyozzák, amely 
az ún. egyenlő nettó haszon görbék – közömbösségi görbék – sorozatát eredményezi (lásd 
7.1. ábra).

7.1. ábra: Átváltási (trade-off) görbe
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Lehetőség-költség

A 7.1. ábra egy sajátos súlyozást mutat, ahol a költségeket a biológiai sokféleséghez
viszonyítva súlyozzák egy 5-ös tényezővel. Az adott költségvetés melletti költség/véde-
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lem eredmények bejelölésével kapjuk az ábra pontjait. Az optimális megoldást az adja,
ahol az egyenlő nettó haszon görbékhez húzott érintő megegyezik az előbb említett
súlygörbével, ahol az optimum itt az adott védelmi szinthez tartozó minimális költséget
jelenti. Az optimális pont megváltozik, ha a lehetőség-költség és a védelem közötti értékek
aránya megváltozik. A szaggatott vonal például azt mutatja, mi történik, ha az arány körül-
belül 16:1 lenne. Az eljárást egymást kizáró választási lehetőségek elemzésére használták
New South Wales erdei területeire. Az érdeklődés középpontjában inkább az eredményül
kapott görbe, mint a súlyozási eljárás áll, azaz a legérdekesebb a szakaszosan lineáris görbe
nyomon követése a 7.1. ábrán. Még súlyozás nélkül is lehet védett területek olyan kombi-
nációját találni, ami jobb, mint amelyiket kizárólag a biológiai sokféleség értékre összpon-
tosítva lehet találni (ahol a jobb azt jelenti, hogy a lehetőség-költségeket minimalizálták).
A szakaszosan lineáris görbén a pontok közötti választáshoz azonban súlyozásra van
szükség. Érzékenységi vizsgálatokat végeztek annak megállapítására, hogy a különféle
súlyozás milyen választásokat eredményezett. Az erdészeti költségeknek magas súlyokat
adva, olyan területek azonosítása válik lehetővé, amelyek még e forgatókönyv mellett is
védettek lennének. Hasonlóképpen, olyan területek azonosítása, amelyek még akkor sem
kapnának védelmet, ha az erdészetnek alacsony értéke lenne, újabb kiinduló pontot nyújt
a sorrend felállítására.

7.2. keret: Ökológiai rendszerek értékelése Csehországban helyreállítási 
költségek alkalmazásával

Egy tanulmány (Sejak et al., 2002) a Cseh Köztársaságban az egész ország ökológiai
vagyonának értékelését kísérelte meg a helyreállítási költségek felhasználásával.
Ahogy a korábbiakban említettük, a helyreállítási költségek nem egyenlőek az okozott
kár értékével. Olyan esetekben azonban szerepet játszhatnak, ahol a kár előtti hely-
zetet fontos elérendő célnak tekintik (az „erős fenntarthatóság” fogalma), vagy ahol 
a közbizalom doktrína valamilyen formája hatja át a jogi rendszert. Meghatározzák 
az ökológiai bio-típusokat (bio-types) és minden egyes bio-típus jellemzőt pontoznak
egy 1-től 6-ig terjedő skálán. Így egy-egy jellemző lehet az érettség, csakúgy, mint 
a természetesség. Szakértői – ökológiai – értékelés alapján pontozzák a jellemzőket. 
A pontokat ezek után összesítik, és az összesített pontszámot megszorozzák a költség/
egység pontszámmal. Így minden egyes bio-típusra megbecsülhető a teljes helyre-
állítási költség. GIS – térinformatikai – rendszert használtak a Csehország területén
található összes gazdasági érték feltérképezésére. Az eredményül kapott aggregált
érték – 27 milliárd cseh korona – Csehország GNP-jének húszszorosa; az előbbi 
a természeti tőkeállomány értéke, az utóbbi pedig a gazdasági áramlás mértéke.
További információ, köztük térképek találhatók: http://www.ceu.cz/gis/cmapa_en.
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7.6.  A KINYILVÁNÍTOTT PREFERENCIÁK 

A kinyilvánított preferencia módszerek (revealed preference methods) megfigyelt maga-
tartást használnak a környezeti érték számítására. A piaci ár megközelítéssel ellentétben 
a releváns árak olyan piacokon jelentkeznek, amelyeket nem piaci javak befolyásolnak. 
A megközelítések közé a szabadidős felhasználás utazási költség modelljei (travel cost
models for recreational use), a véletlen hasznossági modellek, (random utility models)
a hedonikus modellek (hedonic models) és az elhárítási magatartási modellek (averting
behaviour models) tartoznak. Mindezek a módszerek helyettesítő piacon alapulnak, amely
egy „magatartási nyomot” biztosít az érdeklődésre számot tartó környezeti érték
azonosításához. Mivel ezeket az értékeket inkább valós – mint hipotetikus – magatartás
alapján tárják fel, sok közgazdász és döntéshozó jobban szereti előrejelzéseiket. A meg-
közelítések hátránya, hogy korlátozottan alkalmazhatók a biológiai erőforrásokkal
kapcsolatban, emellett a módszerek adatigényesek is. 

7.7.  A KINYILVÁNÍTOTT PREFERENCIÁN ALAPULÓ UTAZÁSI 
KÖLTSÉG MÓDSZER 

Sok természeti erőforrást, mint a tavakat és erdőket, széles körben használják ki-
kapcsolódásra, amely a vadvilág és a táj megbecsülését jelenti. Ezeket az erőforrásokat
azonban sokszor nehéz értékelni, amikor nincsenek olyan árak, amelyekkel a keresleti
függvényeket – azaz a fizetési hajlandóság függvényeket – becsülni lehet. Ennek ellenére 
az utazási költség módszerek (travel cost methods – TCM) azt használják ki, hogy a legtöbb
esetben valamilyen rekreációs területre történő utazáshoz szükség van valakire, akire az
utazás és idő tekintetében költségek hárulnak. Más-más embernek eltérő költségekkel jár
különféle helyek látogatása. Ezek a származtatott árak használhatók a hagyományos piaci
árak helyett kiindulópontként a szabadidős területek értékének és minőségében végbe-
menő változásoknak a becslésére. A látogatók utazási költsége jelenik meg annak az árnak
a helyettesítőjeként, amit hajlandóak kifizetni. Mivel az utazási költség módszerek aktív
részvételt feltételeznek, egyértelmű, hogy csak a rekreációs terület használattal összefüggő
értékét mérik – a használattól független értékeket valamilyen más módszerrel – például
feltárt preferencia módszerekkel – kell becsülni. 

Az utazási költségekkel kapcsolatban két lehetőség adódik. Az egyszerű utazási költség
módszerek egy helyre vagy helyekre egy adott időszakban – talán egy évszakban – tett
utazások számát próbálják becsülni. A véletlenszerű hasznossági modellek arról a konkrét
döntésről szóló kérdést veszik figyelembe, hogy ellátogassunk-e egy szabadidős területre,
és ha igen, melyikre. Itt az egyszerű utazási költség modell két változatát mutatjuk be;
részletesebb leírását lásd Freeman (1994) vagy Herriges és Kling (1999).

Az egyszerű utazási költség-látogatás modell – reprezentatív módon kiválasztott –
egyének rekreációs keresleti függvényének becslésére használható. Annak vizsgálatával,
hogyan reagálnak a különféle egyének a pénzbeli utazási költségek különbségeire,
következtetni lehet arra, hogyan reagálnak az árváltozásokra. A közgazdászok szokásos
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feltételezése, hogy az ár növekedésével csökken egy adott áru iránti kereslet. Ezt kiter-
jesztve, az egy adott területre jutó látogatások száma általában fordítottan arányos az
utazási költség nagyságával. Az emberek utazási költségekre adott válaszairól szóló
információkat a területre vonatkozó keresleti görbe megrajzolására használják. Az egyén
szabadidős területre vonatkozó értékelése a keresleti görbéje alatti terület, így a terület
teljes szabadidős (használattal összefüggő) értéke – minden egyént összegezve – egysze-
rűen a keresleti görbék alatti területek összege. Azon kívül, hogy magának a területnek 
az értékét becsüli, a megközelítés a terület környezeti minőség-jellemzőinek értékét is
mutathatja. Ez azoknak a megfigyeléseknek a felhasználásával lehetséges, amelyek meg-
mutatják, hogyan módosul egy hely látogatási aránya a terület környezeti minőségének
változásával. 

Egy egyszerű utazási költség módszer fő lépései a következők:

1. A függő változó kiválasztása.
2. A rekreációs hely körüli terület övezetekre bontása.
3. A területre látogatók mintavételezése.
4. Látogatási ráták meghatározása minden egyes övezetre.
5. A többcélú utazások azonosítása.
6. Utazási költségek becslése.
7. Statisztikai regresszió meghatározása.
8. Keresleti görbe szerkesztése.

A fenti lépések módszertani megfontolásai közül néhány jelentős változásokat ered-
ményezhet a becsült fogyasztói többletben. Ez némiképp kérdésessé teheti a módszert.
Minden egyes lépést külön-külön vizsgálva ezek a következők:

1. A függő változó kiválasztásához két lehetőség adódik: a) az erőforrás körüli meg-
határozott övezetekből történő látogatások; b) egy adott személy látogatásai. A második
lehetőség az egyéni utazási költség módszert határozza meg, és az egyéni válaszadótól szár-
mazó, évenkénti utakra vonatkozó információ összegyűjtésén alapul. Az első lehetőség 
az egy főre eső utak feltárásával kapcsolatos. Mivel a szakirodalomban nincs egyetértés
abban, melyik függő változót kell használni, ezért a különféle módszerekkel levezetett
fogyasztói többlet becslések jelentős mértékű eltérést mutattak. Különösen Willis és
Garrod (1991) tanulmánya tárta fel, hogy az egyéni megközelítés az Egyesült Királyság
Erdészeti Bizottságának vagyonára vonatkozó fogyasztói többlet becslést 53 millió fontról
8,7 millió fontra csökkentette. Az eredmények eltéréseinek nagy része az egyéni utazási
gyakoriság felmérésekben résztvevők hibáiból származik, mivel rosszul idézik fel múltbeli
utazásaikat.

2. Övezetek kialakítása – a hely körüli területet először övezetekre osztják fel úgy, hogy
az adott övezet minden egyes pontjáról a vizsgált területre történő utazás költsége körül-
belül egyforma legyen. A legegyszerűbb esetekben a hely körüli övezeteket koncentrikus
körökkel lehet megrajzolni. Az övezetek lehetnek szabálytalan alakúak is, sőt nem kon-
centrikus körök is attól függően, hogy az utazási költségek hogyan változtak a hely gyűj-
tőterületén belül.
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3. A látogatók mintavételezése – kérdőíves felméréseket végeznek a területre látogatók
között. Adatokat gyűjtenek a látogatók jellemzőiről, a látogatás indítékairól, az utazási
költségekről és a hely jellemzőiről. Külön információt gyűjtenek a látogatók számáról;
arról, honnan érkeztek; a látogatás gyakoriságáról; a társadalmi-gazdasági jellemzőkről; 
az út hosszáról; a vizsgált területen eltöltött időről; a közvetlen utazási költségekről; arról,
hogyan értékelik a válaszadók az időt; minden egyes övezet össznépességéről; az utazás
egyéb indítékairól; az utazás során meglátogatott más hely(szín)ekről; és a hely(szín)
környezeti jellemzőiről.

4. Látogatási ráták – a felmérésből nyert információk alapján minden egyes övezetre
megbecsülik, hogy évente hány látogatást tesznek az övezet teljes népességéből (vagy 
a látogatói napokat az éjszakai tartózkodások esetén).

5. A többcélú utazások problémát jelenthetnek az utazási költség számításánál, mivel
azt feltételezik, hogy az emberek csak a vizsgált terület szépségeit élvezik, azokat a helye-
ket pedig nem, amelyeket az odaút során érintenek.

6. Utazási költségbecslés. A legfontosabb becsülendő tételek: a látogatókat terhelő
közvetlen kiadások a helyre és a helyről történő elutazáskor, beleértve a viteldíjat, 
az üzemanyagot és más, előre nem látható kiadásokat; az utazással eltöltött idő értéke 
az adott helyen eltöltött idővel együtt (lásd a következőkben); belépő díjak, idegenvezetői
díjak és egyéb, a helyszínen felmerülő kiadások.

Több helyszínt érintő körutazásoknál az utazási költségeket az egyes helyszínek között
arányosan kell elosztani.

7. Statisztikai regresszió – többváltozós regressziós elemzést alkalmaznak annak 
az összefüggésnek a vizsgálatára, hogyan jelzi előre vagy magyarázza az utazási költség
(független változó) a látogatási rátákat (függő változó); azaz a látogatási rátákat összevetik
az utazási költségekkel és más társadalmi-gazdasági változókkal – mint pl. a jövedelem 
vagy a végzettség –, hogy egy ún. látogatási ráta egyenletet kapjanak. Egy ilyen tipikus
regresszió függvény képlete a következő: 

Vz / Nz = f(C,X),

ahol Vz a „z” övezetből származó egyének időegység alatt tett utazásainak a száma; Nz
a „z” övezet népessége; C a „z” övezetből történő utazás költsége; X társadalmi-gazdasági
magyarázó változók, köztük a jövedelem. Pontosabban kifejezve, a becsülendő függvény 
a következő:

Vz / Nz = a - b*Cz + c*Xz
ahol Vz a „z” övezetből a vizsgált területre történő látogatások száma, Nz a „z” övezet
népessége, Cz a „z” övezetből a vizsgált területre történő utazások teljes költsége, X 
az átlagjövedelem a „z” övezetben és a, b, c a becsülendő együtthatók. A b együttható
különleges érdeklődésre tart számot, mivel a látogatási rátában bekövetkező változást 
az utazási költség függvényeként jelöli.

8. A keresleti görbe szerkesztése. A vizsgált terület keresleti görbéjének meghatá-
rozásához a fenti becsült látogatási ráta egyenletet használják. A feltételezés általában 
az, hogy az utazási költség bármely növekedése ugyanazt a hatást gyakorolja a látogatási
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rátára, mint a hipotetikus belépési díj ugyanilyen növekedése. Ezután a keresleti görbe
pontjait a becsült látogatási ráta egyenlet alkalmazásával kapjuk meg úgy, hogy kiszá-
mítjuk a látogatási rátát a belépő díj – vagy inkább helyettesítője: az utazási költség – adott
mértékű növekedésére. Ezt megismételjük a belépődíj folyamatos emelésével, hogy a tel-
jes keresleti görbét megkapjuk. Ezután a keresleti görbe alatti területből megkapjuk a vizs-
gált terület hasznát (fogyasztói többletét) minden egyes övezetre.

A következőkben egy egyszerűsített példát mutatunk be. A Vz / Nz látogatási rátát 
a „z” övezetben 1000 lakosra jutó látogatásként számoljuk. Az egyszerűség kedvéért
minden övezetben a vizsgált területre történő összes látogatásra vonatkozó háztartási
fogyasztói többletet (cs) a következő egyenlet integrálásával számoljuk: Vz / Nz = a + bC 
a minden egyes övezetből ténylegesen megtett látogatások ára (költsége) (B a 7.2. ábrán)
és azon ár között, ahol a látogatási ráta nullára csökkenne. A teljes rekreációs tevékeny-
ségre vonatkozó, éves teljes fogyasztói többlet minden övezetben úgy becsülhető, hogy
először a teljes háztartási fogyasztói többletet (BAP az 1. övezetben) az egyes háztartások
által tett látogatások övezeti átlagával osztjuk el, s így megkapjuk az egy háztartási
látogatásra jutó övezeti átlagos fogyasztói többletet. Az eredményeket az évenkénti
látogatások övezeti átlag számával megszorozva megkapjuk az éves övezeti fogyasztói
többletet. Végül, az övezeti fogyasztói többletet az összes övezetre összeadjuk, s így
megkapjuk az évenkénti teljes fogyasztói többlet becslését a vizsgált terület látogatásának
teljes rekreációs élményére.

7.2. ábra: A haszon becslése az utazási költség megközelítés használatával 

P C.S. =   ∫
P

CZ=B
(a + bCz)dCz

B 1. zóna
A

Vz/Nz

Ahol Cz a költség a Z övezetben.
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A következő táblázat ezekhez a számításokhoz nyújt útmutatást.

Feltételezzük a következő helyzetet:
Övezetek Övezet Háztartási Látogatások Átlagos utazási Háztartásonkénti Fogyasztói Teljes éves 

népessége látogatások átlagos száma költség fogyasztói többlet többlet fogyasztói
(Nh) (Vhj) háztartásonként háztartásonként az összes éves háztartásonként, többlet 

(dollár) látogatásra (dollár) látogatásokként (dollár)
(dollár)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 10 000 12 500 1,25 0,16 2,60 2,08 26 040
2 30 000 30 000 1,00 1,00 1,67 1,67 50 100
3 10 000 7 500 0,75 1,83 0,94 1,25 9 400
4 5 000 2 500 0,50 2,66 0,42 0,84 2 100
5 10 000 2 500 0,25 3,50 0,10 0,40 1 000

Az egész élmény teljes fogyasztói többlete 88 000



140

Az 1. oszlop a növekvő utazási költségű övezeteket mutatja. Az egyes övezetek teljes
népessége (háztartások száma) a 2. oszlopban szerepel. A 3. oszlop az övezetenkénti és
évenkénti háztartási látogatásokat mutatja, amit úgy határoztak meg, hogy a mintába
került háztartások látogatásait a nekik megfelelő övezetbe vagy a kiindulási helyre
osztották. A háztartási látogatási rátát a 4. oszlopban találjuk, amelyet úgy számoltak ki,
hogy a 3. oszlopot a 2. oszloppal osztották el. Az 5. oszlop egy látogatás átlagos övezeti
költségét mutatja, amelyet az utazás kiindulópontja és végcélja között megtett távolság
alapján kalkuláltak. A hipotetikus lineáris keresleti függvény (lásd alább) alkalmazásával
becsült keresletet és fogyasztói többletet a 6. oszlop mutatja.

Vz / Nz = 1,3 - 0,3Cz.

Az egyes övezetek fogyasztói többletét a keresleti görbe integrálásával lehet megkapni,
mégpedig a látogatások tényleges költsége és azon ár közötti szakasz között végezve 
az integrálást, ahol a látogatási ráta 0-ra esne.

C.S.(3.övezet) =   ∫
P

Cz=1,83=B
(1,3 - 0,3Cz)dCz

A 7. oszlopban a fogyasztói többletet osztottuk az egyes háztartások látogatásának
övezeti átlagával, így a háztartásonkénti látogatásra jutó övezeti összesített (aggregált)
fogyasztói többletet kapjuk. A 8. oszlopban a háztartásonkénti látogatásra jutó övezeti
átlagos fogyasztói többletet az évenkénti látogatások övezeti átlagával szorozzuk, hogy 
az éves övezeti fogyasztói többletet megkapjuk. Végül, az éves fogyasztói többleteket 
az összes övezetre összegezzük, s így megkapjuk az évenkénti teljes fogyasztói többletet 
az egész rekreációs tevékenységre vonatkozóan.

Számos kérdés merül fel, amely az egyszerű utazási költség módszernél komplikációhoz
vezethet. Ezekkel a problémákkal a szakirodalom bőségesen foglalkozik (lásd Herriges és
Kling, 1999), a legfontosabbak a következők:

1. Idő költségek – az utazási idő értékének meghatározása.
2. Többszöri látogatások kezelése.
3. Csonkítás vagy mintavételi torzulás, miszerint a mintába csak a helyszínre látogatók

kerülnek, s az oda nem látogatók kimaradnak.
4. Függvényforma kiválasztása a fenti ábrán lévő összefüggés bemutatására.

7.8.  AZ UTAZÁSI KÖLTSÉG MÓDSZER ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIAI 
SOKFÉLESÉGRE

Az utazási költség megközelítés fontos módszer a rekreációs létesítmények iránti
kereslet értékelésére. A felhasznált módszerek empirikus és elméleti szempontból is jelen-
tősen javultak a legkorábbi tanulmányok megírása óta. Használatukat illetően azonban
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vannak fenntartások, különösen a módszer nagy adatigénye miatt, mert az adatok össze-
gyűjtése és feldolgozása drága. Továbbá, nehézségek merülnek fel a becslési és adatelem-
zési módszerekkel kapcsolatban is, így a módszer valószínűleg akkor működik a legjob-
ban, amikor egyetlen terület értékelésére alkalmazzák, miközben annak jellemzőit és más
területek jellemzőit állandónak feltételezzük. A módszernek korlátozott a használható-
sága: az utazási magatartást ösztönző parkokon és nagy vonzerejű fajokon kívül másnak 
az értékelésére nem alkalmas. Így ezidáig a leghitelesebb alkalmazások között nemzeti
parkokat, szabadidős helyeket és vadasparkok, valamint rezervátumok látogatására
irányuló nemzetközi utazási magatartást találunk (Tobias és Mendelsohn, 1991; Maille és
Mendelsohn, 1993; Hanley és Ruffell, 1993).

7.9.  A KINYILVÁNÍTOTT PREFERENCIÁN ALPULÓ HEDONIKUS 
ÁR MÓDSZER

A hedonikus ár módszer (hedonic price method – HPM) más helyettesítő piacot használ
egy piacra nem kerülő jószág értékeinek meghatározására. A hedonikus ár módszer azon
az elképzelésen alapul, hogy egy magán jószágot jellemzők sokaságaként lehet tekinteni,
amelyek mindegyikének saját belső/rejtett ára van, és közülük néhány jellemző esetleg
nem-piaci jellegű. Az egyének úgy fejezik ki preferenciájukat egy adott nem-piaci jellemző
iránt, hogy a jellemzők adott csoportját választják ki. Ezeket a preferenciákat a különböző
árak tükrözik, amelyet a magán jószágért – általában vagyontárgy (ingatlan) – a piacon
kifizettek. A megközelítés ezután a magán jószág jellemzőiről és árairól szóló adatokra
ökonometriai módszereket alkalmaz, hogy kimutassa a jószág jellemzői és piaci ára közötti
összefüggést, ebből pedig megbecsülje a nem-piaci jellemzők rejtett árát. A leggyakrabban
használt példa a lakáspiacé. Egy lakóingatlan elhelyezkedése például befolyásolhatja az
ingatlan (nem-piaci) környezeti jellemzőit, és potenciálisan a lakással kapcsolatos hasznok
egész sorát. A lakókörnyezet jellemzői, mint a levegőminőség, erdő, víz, vagy zaj közelsége
mind befolyásolják az ingatlan árát.

A hedonikus megközelítés két fő szakaszból áll (lásd Garrod és Willis, 1999). Először
egy egyenletet becsülnek, ahol a lakás árakat vagy bérleti díjakat számos lakás és lakó-
környezeti jellemző – köztük bármilyen érdeklődésre számot tartó környezeti és kulturális
tulajdonság – függvényeként magyarázzák. Ez egy hedonikus árfüggvényt ad, amelyből 
a környezeti vagy kulturális tulajdonság rejtett ára becsülhető a jellemző minden egyes
szintjére. Másodszor, a minden egyes háztartás számára felmerülő rejtett árak alkal-
mazásával egy olyan egyenletet próbálnak meg felállítani, amellyel a rejtett környezeti
vagy kulturális árak és az adott tulajdonság szintek, valamint a különféle társadalmi és
gazdasági jellemzők közötti kapcsolat feltárható. Ez az ún. fizetési határhajlandóságnak
felel meg.

A hedonikus megközelítés szilárd közgazdasági elméleti alapra épül és a gazdasági
hasznok valóságos becslésére képes. Ennek ellenére számos korlátja van. Egy szabadon
működő és hatékony ingatlanpiacot feltételez, ahol az egyéneknek tökéletes információjuk
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és mozgáslehetőségük van, így pontosan azt az ingatlant és a velejáró jellemzőket vehetik
meg, amelyekre vágynak, és ezzel kinyilváníthatják a rejtett tulajdonságok iránti keres-
letüket. A megközelítés a hatásokat csak olyan mértékben tükrözi, amennyire az egyének
azoknak tudatában vannak. Ezen túl számos statisztikai probléma gátolhatja alkalmazását.

Mennyire hasznos a hedonikus értékelés, amikor biológiai erőforrásokra alkalmazzák?
Viszonylag kevés pontos hedonikus ár módszert alkalmazó tanulmány ismert a szakiro-
dalomban, és még annál is kevesebb foglalkozik a biológiai erőforrások értékével. Az erdő,
a partvonal és a táj értékével kapcsolatos tanulmányok olyan tulajdonságokra támasz-
kodtak, amelyek jelentősek a helyi ingatlanpiacon. Az erdő esetén, ez a nagyon eltérő
erdőterület-típusok közötti különbséggel vált egyenlővé (Garrod és Willis, 1992). Röviden,
a hedonikus ár módszer használatával mérhető biológiai sokféleség tulajdonságok szintje
olyan szempontokra korlátozódik, amelyek a kiegészítő piaci árban megjelennek, a la-
káshelyzetnél legtöbb esetben ez a fizetési hajlandóság. A biológiai erőforrásoknak csak
egy korlátozott alcsoportja esik ebbe a kategóriába, és még a beletartozók sem mindig ér-
tékelhetők, ha a leírásukhoz nem állnak pontos adatok rendelkezésre. Azt is fontos meg-
jegyezni, hogy a hedonikus értékelés alapvetően utólagosan (ex-post) következtet, és nem
ragadja meg a használattal nem összefüggő értéket.

Ezzel szorosan összefüggő alkalmazás található a növénytermesztés és terményjavítás
területén (Evenson, 1990; Gollin és Evenson, 1998). Ebben az összefüggésben az érdek-
lődésre számot tartó „külső” érték egy elsősorban természetesen előforduló csíraplazmá-
hoz vagy genetikai jellemzőhöz kapcsolódik, amely a termőföld tulajdonsága a termény-
javítás előtt. Az ilyen termények valahol már azelőtt is léteztek, mielőtt a mezőgazdaság
számára alapanyagként felfedezték volna őket. Az eredeti nyersanyag vagy jellemző végül
is a – számos más termelési tényezőt is beépítő – végtermék egy tulajdonsága. A többi
tényező hozadékát ki kell szűrni, hogy az erőforrás alapértékét feltárjuk. Ez az érték két
okból tarthat érdeklődésre számot. Először az őshonos termelésre való visszatérés alap-
jaként, talán egy haszonrészesedési megállapodás részeként. Másodszor, hogy meghatá-
rozzuk a hozzáadott értéket, vagyis azt, hogy az egyes lépésekben a hivatalos és egyéni-
leg alkalmazott termesztési eljárások milyen változtatásával jutottak el a terméshozam
jelenlegi szintjére. A hozzáadott érték lépésenkénti megállapítása különösen fontos
információt nyújt a CGIAR26 csoportnak abban az esetben, amikor államilag finanszírozott
kutatás megtérüléséről szóló információról van szó. Ennek ellenére, az ingatlanpiaci
hasonmásához hasonlóan, az ilyen értékek feltárásához szükséges elemzés nagyon adat-
igényes, és általában olyan termésekre korlátozódik, amelyek világszerte jól dokumen-
táltak. Gollin és Evenson (1998) bemutatja, hogyan alkalmazható a módszer Indiában 
a rizs csíraplazma alternatív kategóriái termőképességének elemzésére. 

A CGIAR csoport tagjai által végzett növénytermesztési kísérletek globális értékének
mérésére irányuló második, még közvetettebb hedonikus megközelítésnél, egyszerűen 
a javított változatok földrajzi terjedését térképezik fel a bevezető időszakban, s ez szolgál

26 Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatás Konzultációs Csoportja (Consultative Group on International Agricultural
Research)
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a befogadó országok által tapasztalt termőképességi növekedés magyarázó változójaként. 
Evenson és Gollin (1997) ezt a módszert arra használja, hogy értéket rendeljen a Nem-
zetközi Rizs Kutató Intézet (International Rice Research Institute) által végrehajtott
genetikai fejlesztéshez. Amint rámutatnak, a megközelítés fő hátránya, hogy a csíraplazma
és a termőképesség növekedése közötti közvetlen kapcsolat mérése helyett a megközelítés
közvetett módon méri a csíraplazma gyűjtemények azon tendenciáit, amelyek változásokat
idéznek elő annak arányában, ahogy a változatok az országokon át terjednek.

7.10.  A KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSA

Egyes országokban erőfeszítéseket tesznek a környezeti kár gazdasági értékének becs-
lésére szolgáló eljárások szabványosítására. Kanadában például ún. protokollokat alakíta-
nak ki a környezeti károk értékelésére, amelyek kártérítési és felelősségbiztosítási célokat
szolgálhatnak. MacDonald és szerzőtársai (2000) leírják, hogy előrehaladás történt az ilyen
protokollok terén a kanadai atlanti régióban bekövetkezett szennyezéses balesetek kap-
csán. Különösen figyelemreméltó az 1995 óta működő Környezeti Kár Alap (Environ-
mental Damage Fund) léte, amely a Környezet Kanada letéti alapja. Az alap a bírságok, 
a bírósági kártérítések, a bíróságon kívüli megállapodások stb. bevételeit kapja meg, 
majd a bevételeket helyreállításra és kártalanításra használja fel. Gazdasági értékelési
módszereket alkalmaznak a kár megfelelő szintjének meghatározására. A környezeti
kárértékelés (Environmental Damage Assessment – EDA) jelenleg korlátozott a rendel-
kezésre álló erőforrások szűkössége és az események gyors feldolgozási igénye miatt. 
Egy környezeti kárértékelésre szolgáló Helyszíni Útmutató kidolgozását tervezik.
MacDonald és szerzőtársai (2000) beszámolnak egy esetről, amikor egy erős esőzés után
vegyileg szennyezett talaj került a folyóba, és emiatt halak pusztultak el. A bekövetkező
kárt az alábbiak szerint értékelték:

a) A megsemmisült pisztráng pótlásának költségét az első évben körülbelül 10 000 ka-
nadai dollárra becsülték, amely a helyettesítési költség módszer egy példája;

b) A vizsgálat költségeit és a szabályozás érvényesítését az esemény terhére írták, 
körülbelül 15 000 kanadai dollár értékben;

c) Mivel a halgazdaságot bezárták a helyi közösség szabadidős tevékenysége előtt, 
hagyományos fogyasztói többlet számításokat alkalmaztak. A halgazdaság újranyi-
tásának gyorsaságától függően a veszteséget több tízezer dollárra becsülték. 
Ez a haszonátviteli eljárásra példa (lásd IX. fejezet). 

A kanadai tanulmány érzékelteti, hogy protokollok kialakítása révén a kárértékelés
eljárásai ésszerűsíthetők, és kész értékelési eljárások használhatók az egyszerű esetekben.
A nagyobb eseményeknél a fogyasztói többlet veszteség becslései valószínűleg fonto-
sabbak lesznek, mivel a változások jelentősek.
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VIII. 
A FELTÁRT PREFERENCIÁN ALAPULÓ

KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSI
MÓDSZEREK 

8.1.  BEVEZETÉS

Az előző részben szereplő értékelési módszerek meglévő piacokra támaszkodtak az ér-
deklődésre számot tartó környezeti érték meghatározásánál. Az érték bizonyos érte-
lemben egy olyan piaci áru kiegészítője, mint a lakás vagy utazási költség. Sok környezeti
jószág esetében ilyen „magatartási nyom” nem létezik, ezért kérdőívek felhasználásával
kell piacot létrehozni. Ez a feltárt preferencia módszerek lényege. A piackutatás és 
a kognitív pszichológia fejlődésére építve az elmúlt két évtizedben a feltárt preferencia
módszereket széles körben használják a környezetgazdaságtanban. 

A feltárt preferencia módszerek fontos jellemzője, hogy olyan értékek feltárásában se-
gíthetnek, amelyek más módszerekkel nem határozhatók meg. A feltárt preferencia
módszer különösen a használattal nem összefüggő értékeket – passzív használati értékként
is ismertek – tárhatja fel. Ezek az értékek olyan jószág iránti fizetési hajlandóságot
tükröznek, amit a válaszadó sem jelenleg, sem a jövőben nem szándékozik közvetlenül
használni. Definíció szerint a piaci értékek inkább tényleges használatot tükröznek, és így
a használattól független értékeket figyelmen kívül hagyják. Mindaddig, amíg a használattól
független értékeket a költség-haszon elemzésbe beilleszthető, megfelelő értéknek tekintik,
a feltárt preferencia módszerek átfogóbbak lehetnek, mint a kinyilvánított preferencia
módszerek. A használattól független értékek bizonyos összefüggésekben fontosak
lehetnek, nevezetesen, amikor a kérdéses jószágnak kevés helyettesítője van. Mivel sok
biológiai erőforrás – lényegét tekintve – egyedülálló, a használattól független értékük
valószínűleg jelentős lesz.

A feltárt preferencia módszerek egyénekből álló mintát célzó kérdőíveket hasz-
nálnak, és így próbálják – közvetlenül vagy közvetve – megismerni, hogyan értékelnek 
az egyének pénzben kifejezve egy adott, nem piaci jószágban bekövetkező változást. 
A közvetlen megismerés olyan kérdésekből áll, amelyek „mennyit hajlandó fizetni?” vagy
„hajlandó fizetni X összeget?” formában jelennek meg. A közvetett megismerés esetén 
az egyének olyan alternatív lehetőségeket rangsorolnak vagy osztályoznak, amelyek
mindegyikének van egy sor tulajdonsága vagy jellemzője. Az egyik jellemző az ár lesz. De
ilyen jellemző lehet a távolság, amit meg kell tenni a jószág biztosításához, illetve a jószág
valamilyen minőségi tulajdonsága. A válaszok gondos elemzése inkább következtetni
enged a tényleges fizetési hajlandóságra, minthogy a válaszadók nyilatkozzanak fizetési
hajlandóságukról. A közvetlen megismerési eljárásokat feltételes értékelésnek nevezzük, 
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a közvetett eljárásokat pedig jellemzőkön alapuló választási modellezésként lehet megha-
tározni. Mind a feltételes értékelés, mind a választási modellezés a nem-piaci jószágban
bekövetkező változás teljes gazdasági értékét becsüli. A módszerek kérdésfeltevésében
sok a közös vonás. Elvben mindkettő tudja becsülni, mennyit hajlandók az egyének fizetni
a jószág jellemzőinek változásáért. A gyakorlatban a választási modellezés jobban illik 
az egyéni jellemzők méréséhez.

A feltételes értékelés kérdéseinek tervezésére számos eltérő út kínálkozik, és a válasz-
tási modellezésben is sokféle módon lehet az egyének számára a választási lehetőségeket
bemutatni. Minden feltárt preferencia módszernek hasonló a szerkezete az alábbiak
szerint:

a) Gondosan körül kell írni, mit értékelnek, azaz mi a kérdéses jószág, és milyen jellegű 
változás következik be az adott jószág biztosításában. Ezek az információk egy for-
gatókönyvet eredményeznek, és a válaszadók ezt értékelik. Számos forgatókönyvet 
lehet bemutatni, de vigyázni kell, nehogy túlterheljék és így összezavarják a válasz-
adókat abban a tekintetben, hogy minek az értékelésére is kérték meg őket.

b) A jószágra vonatkozóan információt és adatokat kell gyűjteni, amelyek azután
segítenek leírni a jószágot, és e jószág biztosításában bekövetkező változást; például
fényképek is használhatók.

c) Szükség van egy mintavételi stratégiára, amely vagy egy statisztikailag véletlenszerű
mintavétel, vagy nem véletlenszerű, ahol például a válaszadók kiválasztása vala-
milyen értékelés alapján történik.

d) Különböző lehetséges felmérés-típusok között kell választani: a felmérések lebo-
nyolítása történhet telefonon, levél útján vagy személyes találkozó keretében,
de előfordul a vegyes felmérés is, ahol például a levél útján és a telefonon történt 
megkérdezést kombinálják.

e) A válaszadókról információt és adatokat kell gyűjteni. Tipikus esetben a következő
információkat gyűjtik be:
– a válaszadók társadalmi-gazdasági jellemzőit (pl. kor, iskolai végzettség, 

jövedelem);
– a válaszadók beállítódására vonatkozó jellemzőket;
– a válaszadóktól származó sorrendet, osztályozást (a választási modellezésnél) 

vagy fizetési hajlandóságra vonatkozó válaszokat (feltételes értékelésnél).

8.2.  A FELTÉTELES ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE 

A feltételes értékelés módszere (contingent valuation method – CVM) egy felméréses
módszer27, amely egyének (vagy háztartások) javak vagy szolgáltatások iránti preferen-
ciáinak közvetlen kimutatását kísérli meg. A módszer alapja, hogy a felmérésben kérdést
vagy kérdéseket tesznek fel a válaszadóknak arról, mennyire értékelik a jószágot vagy 

27 A feltételes értékelés módszerének részletes áttekintéséhez lásd Mitchell és Carson (1989), illetve Carson (2000)
munkáját.
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a szolgáltatást. Az embereket közvetlenül kérdezik meg arról, mennyit hajlandóak fizetni
a jószág vagy a szolgáltatás biztosításában bekövetkező változás elérése vagy annak
elkerülésére érdekében. Azt is meg lehet kérdezni, mennyit hajlandók elfogadni egy
változás átéléséért vagy eltűréséért (kompenzációs elvárás).

A feltételes piac magát a jószágot, a jószág biztosításának intézményes kereteit, és a fi-
nanszírozás módját határozza meg. Az a helyzet, amelynek értékelésére a válaszadót meg-
kérik, hipotetikus, bár a válaszadókról feltételezik, úgy viselkednek, mintha igazi piacon
lennének. Rendszerezett kérdéseket és egy árverési játék különféle formáit lehet kitalálni,
köztük az igen/nem válaszokat a maximális fizetési hajlandóságra vonatkozó kérdésekre.
Azután ökonometrikus módszereket használnak arra, hogy a felmérési eredményekből
meghatározzák a fizetési hajlandóság átlagos ajánlati értékét.

Az elmúlt két évtizedben a feltételes értékelés iránti érdeklődés számos ok miatt
növekedett (lásd Carson, 2000). Először is, a feltárt preferencia megközelítés az egyedüli
rendelkezésre álló eszköz az ún. használattól független – vagy passzív használati – értékek
értékelésére, ilyen az emberek által egy egyedi természetes élőhelynek vagy vadon
területnek tulajdonított létezési érték. Másodszor, a rendelkezésre álló bizonyítékok jelzik,
hogy a gondosan és jól megtervezett, valamint helyesen végrehajtott felmérésekből nyert
becslések ugyanolyan jó becsléseknek számítanak, mint a más módszerek alkalmazásával
nyert megfelelőik. Harmadszor, a felmérések tervezése, elemzése és értelmezése jelentősen
javult a tudományos mintavételi elmélet, a haszonbecslés elmélet, a számítógépes adat-
kezelés és a közvélemény kutatás fejlődésével.

A feltételes értékelést széles körben használják a biológiai erőforrások, köztük a ritka
és veszélyeztetett fajok, élőhelyek és tájak értékelésére. A módszer alkalmazásának van-
nak korlátai az információnyújtási követelményekkel kapcsolatban, amelyek ahhoz szük-
ségesek, hogy a válaszadók összetett folyamatokat, ismeretlen fajokat vagy ökoszisztéma
funkciókat értékeljenek. Ennek ellenére a módszer rendkívül hasznos a megőrzési politika
előzetesen történő (ex-ante) és utólagos (ex-post) értékelésében (Willis et al., 1996).

8.3.  EGY FELTÉTELES ÉRTÉKELÉSI FELMÉRÉS MEGTERVEZÉSE 

Egy feltételes értékelési felmérés megtervezésekor számos, a feltételes értékelés
kutatásban általában megfogalmazott kérdésre kell válaszolni. Ezek közé tartoznak:

– A válaszadóktól a környezetminőség milyen változásának értékelését kell kérni, és
ezt a változást hogyan kell leírni számukra?

– A felmérésben milyen kérdezési formát kell használni (azaz személyesen, telefon
vagy levél útján történő megkérdezés)?

– Milyen típusú kérdéseket (megismerési eljárás) kell feltenni, hogy a válaszadók  
értékelését a környezetminőség változásáról feltárják?

– Pontosan hogyan kell a válaszadókkal közölni, hogy a környezetminőségben végbe-
menő változásért fizetniük kell?
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– Hogyan lehet annak biztonságát növelni, hogy a válaszadók a feltételes értékelés
felmérésében ténylegesen a környezetminőség leírt konkrét változását értékeljék, és
ne valamilyen más környezetminőség változást; valamint, hogy a kapott értékek 
helyesek legyenek?

Néhány kérdést részletesebben tárgyalunk:

1.) A környezetminőség változása, amelynek értékelését kérik a válaszadóktól. Egy
feltételes értékelési gyakorlat azt igényli, hogy ismertessék a válaszadóval azoknak
a feltételeknek a hipotetikus leírását (forgatókönyvet), amelyek mellett a jószágot 
vagy szolgáltatást felajánlják. Információt nyújtanak a rendelkezésre bocsátás 
minőségéről és megbízhatóságáról, időzítéséről és a rendelkezésre bocsátás mecha-
nizmusáról. Háttérinformációt is nyújtani kell a jószág vagy a környezeti szolgál-
tatás különféle funkcióiról, valamint arról, hogy az mennyire fontos a gazdaság 
és az érintett térség lakosai számára. Az információnak elég részletesnek kell
lennie, hogy általános keretet biztosítson a kérdőíven megadott környezeti változás 
értékeléséhez, de ne legyen túlzottan szakmai, és az átlagember is megérthesse. 

2.) A megkérdezés módja. Egy feltételes értékelési felmérés során a megkérdezés 
történhet postán, telefonon, személyesen vagy ezek kombinációjával. A múltban 
gyakran végeztek felméréseket levél és telefon útján. Ezek a módszerek kevésbé 
költségesek, mint a személyes megkérdezések, és kiküszöbölik a kérdezőbiztos 
személyéből adódó torzulásokat. Mindkét módszerből adódnak torzulások, de
a személyes megkérdezésnél ezeket nem tartják olyan lényegesnek. Általában 
a személyes megkérdezések nyújtják a legjobb minőségű adatokat, amennyiben 
a kérdezőbiztosok megfelelően képzettek. Fő problémájuk, mint fentebb jeleztük, 
hogy drágák, valamint a kérdezőbiztos személye is az eredmények torzulását 
idézheti elő.

3.) Érték-feltárási eljárás. A válaszadónak kérdéseket tesznek fel, hogy megtudják, 
mennyire értékelne egy jószágot vagy szolgáltatást, ha meghatározott feltételek
között lehetősége lenne megszerezni azt. A válaszadókat gyakran figyelmeztetik,
hogy egyéb kiadásaik csökkentésére van szükség ahhoz, hogy ennek a kiegészítő
pénzügyi tranzakciónak eleget tehessenek. A megkérdezett választását vagy pre-
ferenciáját számos módon meg lehet ismerni. A legegyszerűbb egy közvetlen 
kérdést feltenni a válaszadónak arról, mennyit hajlandó fizetni a jószágért vagy szol-
gáltatásért – ez befejezendő vagy nyílt végű kérdésként ismert. Ennél a megkö-
zelítésnél a nem-válaszok vagy a zéró-válaszok magas aránya problémát jelenthet. 
Egy másik eljárásnál a válaszadótól megkérdezik, hogy megvenné-e a szol-
gáltatást, ha az meghatározott összegbe kerülne. Ezeket diszkrét, dichotom 
választásnak vagy népszavazási kérdéseknek ismerik, és előnyben részesítik, mert
nem ösztönzi a válaszadót hamis válaszra, azaz a megközelítés ösztönző jellegű. 
A diszkrét választás megközelítés többkörössé bővíthető. Egyes vélemények szerint
a kétkörös forma kedvezően hat annak a tendenciának a minimalizálására, hogy 
a válaszadó állandóan igent mondjon. Ma leggyakrabban a nyílt végű kérdéseket, 
valamint az egy- és kétkörös, zárt végű kérdéseket használják a feltételes érté-
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kelésben. Korábban a fizetési kártyák és az ismétlődő licitálási formák voltak nép-
szerűek, ma már azonban kevésbé használják ezeket, mivel úgy gondolják, hogy 
ezek bizonyos torzulásokat okoznak.

4.) Fizetési eszköz. Ahhoz, hogy a válaszadók komolyan körbejárják a leírt hipotetikus 
jószágot vagy szolgáltatást és azokat a választásokat, amelyekre felkérik őket, úgy, 
hogy az általuk adott válaszok ugyanolyanok legyenek, mint a valódi választás ese-
tén a tényleges magatartásuk, a válaszadóknak végig kell gondolniuk tényleges 
hozzáállásukat akkor, ha valóban felkérnék őket a jószág vagy szolgáltatás meg-
fizetésére. A fizetési módot, a pénz beszedéséért felelős intézményt és a fizetések 
időtartamát együttesen fizetési eszköznek nevezik. A fizetési eszköznek tisztessé-
gesnek és megbízhatónak kell lennie, és az időtartamnak, amely alatt a válaszadók 
a fizetést vállalják, a hipotetikus forgatókönyv hihetőségét kell erősítenie.

5.) A feltételes értékelés megbízhatóságának, torzításainak és érvényességének vizs-
gálata. A feltételes értékelés technikai elfogadhatóságának értékeléséhez a gya-
korló szakemberek különféle módszertani vizsgálatokat végeznek a megbízhatóság 
megítélésére, valamint a válaszok torzulásainak és érvényességének értékelésére. 
Minden területre nagy és bővülő az empirikus teszteket ajánló szakirodalom. 
A megbízhatóságon azt értjük, milyen mértékben tulajdonítható a fizetési hajlan-
dóság-válaszok szórásnégyzete véletlenszerű hibának. Minél nagyobb a nem-
véletlenszerűség foka, annál kisebb az eredmények megbízhatósága abban az 
értelemben, hogy az átlag fizetési hajlandóság válaszoknak kicsi a szignifikanciája. 
A variancia a valódi véletlen hiba, a mintavételi eljárás és magának a kérdőív-
nek/megkérdezésnek a következményeként merül fel. Ezek közül az első a statisz-
tikai számításnál lényeges, míg a második egy elég nagy mintaméret biztosításával 
minimalizálható. A harmadik a torzítás kérdésével áll kapcsolatban, ezeket egyen-
ként vizsgáljuk.

A torzítás a nem-véletlenszerűségre utal az értékelési válaszok varianciájában (szórás-
négyzetében). A torzítást számos tényező okozhatja, amelyek a válaszadó magatartását
torzítják. A jól dokumentálható torzítások közé tartoznak az alábbiak:

– stratégiai torzítás – a válaszadók szándékosan hamis fizetési hajlandóságot adnak 
meg;

– fizetési eszköz torzítás – a fizetési hajlandóság a fizetésre javasolt eszközzel változik;
– hipotetikus torzulás – fizetési hajlandóságot felül vagy alábecsülik, ahhoz képest, 

amit valós piacon fizetnének;
– kiinduló pont torzulás – a fizetési hajlandóság „lehorgonyoz” az első javasolt 

ajánlati árnál;
– érzéketlenség a mérettel szemben – a fizetési hajlandóságot nem befolyásolja az 

ajánlott jószág mérete;
– aggregálási torzítás – az együttes fizetési hajlandóság érzékeny arra, hány emberre 

összesítik.

A szakirodalom a feltételes értékelési felmérések érvényességének számos vizsgálatát
részletezi. Közülük a legfontosabbak a kritérium érvényesség (criterion validity) és 
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a konstrukciós érvényesség (construct validity). Az utóbbi azt ellenőrzi, vajon a feltételes
értékelés felmérések összhangban állnak-e az elméleti elvárásokkal. Az előbbi megkísérli
a feltételes értékelési piacokat a tényleges piacokon jelentkező magatartással összeha-
sonlítani.

A 8.1. keret a feltételes értékelés egy dániai példáját mutatja be. 

8.1. keret:  Szabadidős tevékenység gazdasági értékelése Dániában

Annak ellenére, hogy szabadidős felmérésnek mutatták be, a Mols Bjerge tanul-
mány (Dubgaard et al., 1996) – az egyik legkorábbi, Kelet Jütlandon végzett dán felté-
teles értékelés tanulmány – tulajdonképpen inkább egy félhagyományosan kezelt
fenyér (2 500 hektár füves, illetve erdős vidék) értékével foglalkozik. E terület való-
jában egy marginális legeltetésen alapuló, összetett mezőgazdasági rendszer. Az a tény,
hogy a rendszer részben mezőgazdasági legeltetéstől függ, felvetette a kérdést, hogyan
fogják fenntartani a továbbiakban, hiszen a marginális mezőgazdasági rendszerek élet-
képessége csökken. Egy olyan országban, ahol a kikapcsolódást szolgáló területekre
garantáltan ingyenes a belépés, e feltételes értékelési felméréssel azt kísérelték meg-
becsülni, milyen gazdasági értéket rendelnének a látogatók a táj fenntartásához. 
A feltételes értékelés fő előnye, hogy képes a használattól független érték mérésére. 
Ez azt jelenti, hogy a nem-használók mintája körében is alkalmazható. Ez a módszer
képes a válaszadók véleményét tükröző, teljes gazdasági érték mérésére, függetlenül
attól, hogy az erőforrásról használati tapasztalatuk lenne. Ez a tanulmány csak a hasz-
nálók egy – 3300 fős – mintájára szorítkozott, akiktől egy egyéves belépőjegyre
vonatkozó fizetési hajlandóságukat kérdezték. A hagyományosan ingyenes belépési
jog miatt megvolt az esélye, hogy a válaszadók érzékenyen reagálnak, és visszautasítják
azt az ötletet, hogy a hozzáférés biztosítása érdekében fizetniük kelljen. Még inkább 
a szakmailag helyes kérdésfeltevés ebben az esetben úgy hangzott volna, vajon haj-
landóak-e elfogadni azt, hogy fizetniük kell a bejutási lehetőség megtartásáért. Ez 
a kérdésfelvetés azonban biztosan torzítást vitt volna a túlzott kártérítési követe-
lésekbe. 

Végül a válaszadók nem tiltakoztak a fizetési hajlandóság felvetése ellen. Nyílt és
zárt végű kérdésformákat használtak a fizetési hajlandóságra vonatkozó kérdésnél.
Mindkét formánál számos magyarázó jellegű társadalmi-gazdasági jellemző kell 
a fizetési hajlandóságra vonatkozó állítások érvényességének ellenőrzéséhez. Mindkét
módszerrel meghatározták az átlag fizetési hajlandóságot, és különbséget fedeztek fel
a nyílt, valamint zárt végű kérdésekre kapott válaszok között (általában ez utóbbi volt
magasabb). A két átlag fizetési hajlandóságot használták az évenkénti összesített
fizetési hajlandóság kiszámítására úgy, hogy mindegyiket megszorozták az évenkénti
összes használóval (130 ezer ember). Ez a teljes érték egy tartományát adta meg,
amelyet azután diszkontálni lehetett, hogy szükség esetén egy hektáronkénti tőkésített
szabadidős értéket adjon. Fontos, hogy erről az értékről kiderült: jóval a jelenleg
uralkodó mezőgazdasági földár fölött van.
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A tanulmány néhány figyelemre méltó pontra hívja fel a figyelmet a feltételes érté-
kelés használatával kapcsolatban. Módszertani szempontból a használók kiválasztása
a nem használók helyett egy problematikus választást kerül ki, tudniillik a változásban 
érintett összlakosság mértékéről való önkényes döntést. A nem-használók potenci-
álisan nagy népességére történő összesítés gyakran csorbította a feltételes értékelés
hitelességét. Szakmapolitikai szempontból a tanulmány bemutatja, hogyan fogadható
el és hogyan módosítható pragmatikusan egy kifinomult módszer a természetvédelem
támogatásából nyert nettó társadalmi haszon értékelésére a Mols Bjerge területén. 

8.4.  A FELTÉTELES ÉRTÉKELÉS ADATAINAK ELEMZÉSE 

A feltételes értékelésből nyert információt általában háromféleképpen elemzik a vála-
szok következetességének ellenőrzésére, és a szükséges értékelési becslések megtételére.

Először, összefoglaló statisztika – mint az átlag és a medián fizetési hajlandóság –
használható egy jószág egy meghatározott népességre vonatkozó teljes értékének becslé-
sére. Értékelési gyakorisági megoszlásokat lehet használni azon népesség arányának 
a becslésére, akik egy jószágért adott összeget hajlandók fizetni.

Másodszor, a fizetési hajlandóság és társadalmi-gazdasági, illetve egyéb változók 
kereszttábláit veszik figyelembe. Így a válaszadók társadalmi-gazdasági jellemzőiről
kérdéseket kell feltenni a kérdőívben. Amikor a fizetési hajlandóság pont becslései
rendelkezésre állnak, a válaszadók különféle csoportjaira kiszámíthatók az átlag fizetési
hajlandóság ajánlatok, majd a kereslet-elmélet előrejelzéseivel ellenőrizhetők. Dichotom
választási kérdések kereszttáblázása (Ön hajlandó fizetni X dollárt? Igen vagy Nem)
szintén lehetséges, de nagy mintaméreteket igényel, hogy lehetővé tegye a csoportok
közötti különbségek megfelelő vizsgálatát.

Harmadszor, többváltozós statisztikai módszereket használnak az értékelési függvény
becslésére, amely a válaszadók válaszait a fizetési hajlandóságot feltételezhetően meg-
határozó változókkal – mint a társadalmi-gazdasági változók, a helyettesítő áruk és
szolgáltatások árai – kapcsolja össze. A nyílt végű kérdésformák – jellemzően – a válaszok
számtani középérték felé mozduló tendenciáját eredményezik (átlag vagy medián). 
A forma folytonos függő változót (fizetési hajlandóság) ad, amely olyan magyarázó
változók függvényeként írható le, mint a jövedelem, a kor és mondjuk, a szabadidős tevé-
kenységben történő részvétel. Az ilyen modellek magyarázó ereje tipikusan alacsony, bár
az eljárás általában csak annak az ellenőrzésére szolgál, hogy a függő változóra gyakorolt
hatás előjelei megfelelnek-e az előzetes várakozásoknak. Az eredményül kapott függ-
vénykapcsolat felhasználható annak a tényleges összegnek az előrejelzésére, amelyet adott
jellemzőkkel bíró egyén kifizetne. A zárt végű kérdés minőségi (igen/nem) függő változót
ad, amelyet azzal az összeggel vizsgálunk regresszió keretében, amelyet a válaszadónak
elfogadásra ajánlottunk. A regresszióba bevonhatunk egyéb, a nyílt végű formában
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használtakhoz hasonló magyarázó változókat is. A zárt végű formák az utóbbi időben nép-
szerűbbek lettek, és a diszkrét választási adatok statisztikai elemzésének kifinomultsága is
jelentősen növekedett (lásd Henemann és Kanninen, 1999). Különösen az ilyen adatok
elemzésére használt modellek a véletlen hasznossági elméleten (random utility theory)
alapulnak, s így tükrözik azt a tényt, hogy a fizetési hajlandósággal kapcsolatos döntésnek
van egy véletlenszerű eleme. A diszkrét választás modellezéséhez ezért döntéseket kell
hozni a döntés leírására használt függvény hasznossági függvény formájáról, a választás
véletlen elemének formájáról, valamint a válaszadóknak megfontolásra ajánlott tényleges
összegről. Ennek az információnak az összefoglalására és az egyszerű minőségi választási
adatok elemzésére a legegyszerűbb információs forrás a logit modell. Ez annak a függ-
vénynek a maximális valószínűség (Maximum Likelihood) becslését használhatja fel,
amely a felajánlott összeg kifizetési hajlandóságának valószínűségére vonatkozik. A modell
választásoknak közvetlen hatásuk van az átlag vagy a medián fizetési hajlandóság érték
számítására.

8.5.  A FELTÉTELES ÉRTÉKELÉS ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIAI 
SOKFÉLESÉGRE 

Az Egyesült Államok Országos Óceániai és Légköri Közigazgatásának (US National
Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) bizottsága egy több ajánlást tartal-
mazó útmutatót állított össze a feltételes értékelés lefolytatásához. Az ajánlás szerint
ezeket kell követni abban az esetben, ha a feltételes értékelésnek megfelelő minőségű
információt kell nyújtania a használattól független értékekről ahhoz, hogy a környezeti
károk jogi kártérítési igényeinek alapjául szolgálhasson (Arrow et al., 1993). Az útmutató
alkalmazásának kiterjesztése (8.1. táblázat) folyamatban van a szakmán belüli összes
feltételes értékelés felmérésre, habár a vita folytatódik az útmutató egyes pontjainak
helyességéről. A feltételes értékelés a környezeti hasznok értékelésére valószínűleg 
a legmegbízhatóbb módszer, különösen akkor, amikor ismert javakat értékelnek, mint
például a helyi szabadidős területek. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos alkalmazások
egyre bővülő köre többé-kevésbé konkrét az értékelés témáját illetően (Loomis és White,
1996). A legmegbízhatóbb tanulmányok (azaz, amelyek a legszigorúbb érvényességi
teszteknek is megfeleltek, és a komoly „beágyazódást”, ami miatt az értékek a felajánlott
javak mennyiségére nem érzékenyek, elkerülték) úgy tűnik, azok, amelyek a válaszadók
számára ismert, jelentős fajokat vagy biológiai sokféleség elemeket értékeltek. Más
esetekben az a tény, hogy a megbízható értékek megismeréséhez információnyújtás
szükséges, korlátot jelent mind a feltételes értékelés, mind az egyéb alapú választási
modelleknél.
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8.1. táblázat: A NOAA útmutatók a feltételes értékeléshez

NOAA ÚTMUTATÓ
• Személyes megkérdezések alkalmazása
• Inkább a fizetési hajlandóság, mint az elfogadási hajlandóság alkalmazása
• Dichotom választási forma használata
• A felmérés eszközének megfelelő előzetes vizsgálata
• Bármely felhasznált fénykép gondos előzetes vizsgálata
• Pontos forgatókönyv leírás 
• Konzervatív tervezés előnyben részesítése (valószínűbb, hogy inkább alá, mint

túlbecsülik a fizetési hajlandóságot)
• A megelégedettség érzésének kiküszöbölése (túlzott fizetési hajlandóság, hogy 

valaki nagyvonalúnak tűnjön)
• Az eredmények időbeli következetességének ellenőrzése
• Reprezentatív minta használata (inkább, mint egy „kényelmes” minta)
• Válaszadók emlékeztetése a nem károsított helyettesítőkre
• Válaszadók emlékeztetése a költségvetési korlátokra
• A „nem kívánok válaszolni” vagy „nem tudom” válaszlehetőségek biztosítása
• Követő kérdések beépítése az értékelési kérdésekhez
• Az eredmények kereszttáblázása
• Annak ellenőrzése, hogy a válaszadók értették-e a kérdéseket

8.6.  A JELLEMZŐKÖN ALAPULÓ VÁLASZTÁSI MODELLEZÉS 

A jellemzőkön alapuló választási modellezés (attribute based choice modelling –
ABCM), vagy egyszerűen a választási modellezés egy sor feltárt preferencia módszer
gyűjtőfogalma, amelyek a környezeti javak értékelésének hasonló megközelítését al-
kalmazzák. A kifejezés a feltételes választást, a feltételes rangsorolást, állítást, a feltételes
osztályozást és a páros összehasonlítások módszerét foglalja magába.

Ezeket a módszereket néha közös elemzésnek (conjoint analysis) nevezik, amely elég
félrevezető kifejezés, mert szigorúan véve egy új termék beindításához használt marketing
módszerre kellene fenntartani. Ennek ellenére a közös elemzést magát is használják
környezetvédelmi értékelésre (Farber és Griner, 2000). A jellemzőkön alapuló választási
modellezés feltételes értékeléssel közös eleme, hogy a jellemzők változását bemutató
forgatókönyvek tulajdonképpen hipotetikus választási sorozatok. A kérdőívformák szintén
jelentős hasonlóságot mutatnak. A különbségek közé tartozik, hogy a jellemzőkön alapuló
választási modellezésben a változatok kezelése sokkal bonyolultabb lehet, és ami lénye-
ges, a fizetési hajlandóság csak közvetve mutatható ki, a válaszadók megfigyelt döntési
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folyamatán keresztül. Tehát miközben a feltételes értékelés közvetlenül kérdezi a fizetési
hajlandóságot, a jellemzőkön alapuló választási modellezés a választási sorozatok sor-
rendjéből vagy osztályozásából következtet arra.

A választási modellezési megközelítések arra az elképzelésre épülnek, hogy bármely
jószág leírható bizonyos jellemzőkkel (illetve e jellemzők meghatározott szintjeivel). Egy
erdő például a faj sokféleségével, korszerkezetével, szabadidős lehetőségeivel és a belépő
díjjal, vagy a közlekedési költséggel írható le. A változó tulajdonságszintek alapvetően egy
másik „jószág” létrehozását eredményezik, és a választási modellezés a tulajdonságok ilyen
változásainak értékére összpontosít. Azzal, hogy a válaszadók ezek között a különféle
„javak” között választanak – beleértve a rejtett árat –, a válaszadók közvetve más jellem-
zők értékeit is kinyilvánítják.

A választási modellezés négy olyan információt közvetít, amelyek hasznosak lehetnek
bizonyos szakmapolitikai összefüggésekben:

– A jellemzők, amelyek az emberek által a nem-piaci javaknak tulajdonított értékek 
jelentős meghatározói.

– Ezeknek a tulajdonságoknak a sorrendbe állítása az érintett lakosság (lakossági 
csoportok) körében. Például, hogy az erdőkben hogyan rangsorolják a széles-levelű
fákat a tűlevelűekhez viszonyítva, és mindkettőt a jobb megközelíthetőséghez 
viszonyítva.

– Egynél több tulajdonság egy időben történő megváltoztatásának értéke (például, 
ha egy kezelési terv a vadvilág bizonyos védelméhez, de a szabadidős lehetőség 
csökkenéséhez vezet).

– Ennek kiterjesztéseként egy erőforrás vagy jószág teljes gazdasági értéke.

Itt azonban hangsúlyozni kell, hogy ebből a szempontból nem minden jellemzőkön
alapuló, választási modellezés-megközelítés egyenlő. Valójában csak kettőnek (a feltételes
választás és feltételes rangsorolás) van kimutathatóan szoros kapcsolata a gazdasági
elmélettel, amely lehetővé teszi, hogy az eredményeket marginális (vagy teljes) értékekkel
egyenlőként értelmezzék, és így felhasználhassák a költség-haszon elemzésben vagy más
összefüggésekben (Louviere et al., 2000).

8.7.  A FELTÉTELES VÁLASZTÁS MÓDSZERE

A feltételes választás (choice experiment – CE) során a válaszadóknak számos
alternatívát mutatnak be, és arra kérik őket, válasszák ki azt, amelyiket a leginkább
előnyben részesítik. Egy kiinduló alternatívát általában minden választási sorba bevonnak.
Minden válaszadónak számos ilyen kérdést tesznek fel. A választásra vonatkozó kérdések
a válaszadók között eltérőek lehetnek. A 8.2. keret a választási modellezésre egy ausztráliai
példát mutat be.
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8.2. keret: Választási modellezés a Macquarie Völgyben, Ausztráliában

A víz egymással versengő felhasználási módjainál gyakran kerül szembe a termelési
vagy piaci felhasználási mód – mint például a mezőgazdasági termelés – a part menti és
vizes élőhelyek rendszereiben, illetve a vadon élő fajok természetes élőhelyeiben
meglévő, hidrológiai körforgás fenntartásával kapcsolatos, nem-piaci hasznok bizto-
sításával. A versengő gazdasági, társadalmi és környezeti értékek mérlegelése klasszi-
kus szakmapolitikai dilemma, amely az olyan gazdasági választások vizsgálatával
ismerhető meg, mint a több mezőgazdasági termelés (pl. nagyobb hozam vagy foglal-
koztatottság) versus rosszabb környezeti minőség (pl. folyók alacsony vízállásának
nagyobb gyakorisága, valamint hal és madár fajok ritkább előfordulása). A feltételes
választás lehetővé teszi a kompromisszumos választások értékének a feltárását, 
és mennyiségi, pénzben történő meghatározását. Bennet és szerzőtársai (2000) 
a Macquarie Vizes Élőhely Rendszer New South Walesben történő alkalmazását írják
le. A Walesi Környezetvédelmi Hatóság, valamint a Természeti Parkok és Vadvilág
Szolgálat finanszírozta tanulmány, a nem-használók egy mintáján próbálta feltárni 
az átváltási értékeket egy sor, a vizes élőhely megőrzésével és használatával kapcso-
latos társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőre. Mint ahogy az a feltételes
rangsorolási tanulmányoknál általános, egy felmérés válaszadóinak ezeket a jellem-
zőket egy választás mátrixban mutatták be, amely a szóban forgó öt kulcsfontosságú
tulajdonsággal kapcsolatos, több szinttel jellemzett, 3 lehetőségből álló sorozatot adott
a 8.2. táblázatban bemutatotthoz hasonlóan. A tanulmányban használt fizetési hajlan-
dóság eszköz a háztartások vízdíjának növelése volt, s a válaszadókkal azt közölték,
hogy a feladattal megbízott állami szervnek ezt a pótdíjat a gazdálkodók öntözési
jogának „kivásárlására” kellene felhasználnia.

❏ Az 1. lehetőséget választom

❏ A 2. lehetőséget választom

❏ A 3. lehetőséget választom

❏ Egyik lehetőséget sem választom, mert jobban szeretném, ha több vizet biztosíta-
nának öntözésre.

Minden válaszadónak három lehetőségből álló sorozatot mutattak választásra, de 
a három lehetőség minden egyes új sora a jellemző szintjeinek más-más konfigurációját
mutatta. Ha azt feltételezzük, hogy a válaszadótól ennek ötszöri megtételét kérik, 
a válaszadók választásait megfigyelve a rejtett árak gazdag adatsorát lehet kialakítani.
Statisztikai modellezés használható a választások által jelzett részsúlyok paramé-
tereinek azonosítására. Ezek a súlyok információt nyújtanak minden egyes tulaj-
donság hozzáférhetőségében végbemenő változás értékeléséhez. A Macquarie-eset
összefoglalásaként az elemzés azt mutatta, hogy (a vízi madarak) szaporodásának
növekedésével évente = 154 állás = 545 km2 plusz vizes élőhely = 5 plusz veszélyeztetett
vagy védett faj jelenik meg.
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Az információ ilyen lebontása a választási modellezés megközelítés erőssége 
a feltételes értékeléshez képest, amely aggregált fizetési hajlandóság értéket ad, de 
egy egész csomag konkrét részének értékeiről ennél részletesebb információt csak
ritkán. Természetpolitikai vonatkozásban a konkrét átváltások sokkal fontosabbak. 
A jellemző értékein túl a tulajdonságok bármely konfigurációjára a választási model-
lezés is adhat rejtett fizetési hajlandóság értéket, amely egy projektből vagy szakma-
politikai változásból eredő lehetséges választást alkotja.

8.2. táblázat: Választási sor példája a Macquarie Lápok Kérdőívről

1. lehetőség: 2. lehetőség: 3. lehetőség:
a jelen helyzet Macquarie lápok Macquarie lápok

folytatása vízellátásának növelése vízellátásának növelése
Az ön vízdíja
(egyszeri növelés) Nincs változás 20 dollár emelkedés 50 dollár emelkedés

Öntözéssel kapcso-
latos foglalkoztatás 4 400 állás 4 350 állás 4 350 állás

Vizes élőhely 1 000 km2 1 250 km2 1 650 km2

Vízi madarak 
tenyésztése Minden 4 évben Minden 3 évben Minden évben

Jelenlévő veszélyez-
tetett és védett fajok 12 faj 25 faj 15 faj

8.8.  A FELTÉTELES RANGSOROLÁS, OSZTÁLYOZÁS ÉS PÁROS 
ÖSSZEHASONLÍTÁS MÓDSZEREI 

Szellemében a feltételes rangsorolás (contingent ranking) nagyon hasonlít a feltételes
választás formájához, azzal a különbséggel, hogy itt a válaszadótól a 8.2. táblázatban
szereplő javasolt lehetőségek preferenciája szerinti osztályozását kérik a leginkább
kedvelttől (1) a legkevésbé kedveltig (3). A gyakorlatban általában háromnál több
lehetőséget határoznak meg. A feltételes osztályozás (contingent rating) a sorrendbe állítási
feladatban szereplőhöz nagyon hasonlót javasol. Az osztályozásnál egy sor forgatókönyvet
mutatnak be a válaszadóknak, és szemantikai vagy numerikus skálán történő egyenkénti
osztályozásra kérik őket. Ez a megközelítés ezért az alternatív választások közvetlen össze-
hasonlítását nem tartalmazza. Ehelyett egy olyan kérdéssorozatot tesznek fel a válaszadók-
nak, ahol a szakmapolitikai terv változik. Így a környezeti jószág vagy környezeti politika
különféle „terveinek” osztályozási pontjairól gyűjtenek adatokat.
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A 8.3. táblázatban szereplő példa az ilyen megközelítést egy, a táj és élőhely meg-
őrzésére szolgáló választási lehetőség osztályozásának tekinti. A megközelítés kiter-
jesztése a páros összehasonlítási gyakorlat. Itt a válaszadókat arra kérik, hogy az általuk
preferált alternatívát két lehetőség közül válasszák ki, és preferenciájuk erősségét nume-
rikus vagy szemantikai skálán jelöljék. Ez a megközelítés a feltételes választás elemeit 
(a leginkább preferált alternatíva kiválasztása) és az osztályozást (a preferencia erőssé-
gének osztályozása) kapcsolja össze.

8.3. táblázat: Szemléltető feltételes osztályozási kérdés

A következő skálán jelölje, mennyire szeretné a következő természetpolitikai lehetőséget!
Jellemzők 1. lehetőség
Őshonos erdő 500 hektár védett
Fenyéres láp 1 200 hektár védett
Síkvidéki kaszáló 200 hektár védett
Háztartásonkénti költség évente 25 font
pótlólagos adók formájában

Kérjük, hogy csak egy kockát jelöljön meg!
1    2    3    4    5    6    7    8    9    1 0
Nagyon alacsony preferencia Nagyon magas preferencia

8.9.  A VÁLASZTÁSI  MODELLEZÉS MÓDSZEREINEK KÖZÖS 
TERVEZÉSI LÉPÉSEI

Az összes fenti feltárt preferencia módszer közös tervezési jellemzőkkel rendelkezik.
Némileg hasonlítnak a feltételes értékelési folyamathoz, de a tervezési folyamatban azzal 
a döntő különbséggel, hogy a fizetési hajlandóság közvetett megismerését teszi lehetővé.
Tervezésüknél öt fontos szakaszt különböztethetünk meg:

1. szakasz: A választási lehetőségek sorába befoglalandó fontos tulajdonságok azo-
nosítása.

2. szakasz: Szintek rendelése a tulajdonságokhoz, beleértve az árat is.
3. szakasz: A mátrixok faktoriális tervezési sorának meghatározása, a válaszadóknak

bemutatott tulajdonságok és szintek összekapcsolásával.
4. szakasz: A mátrixok jól használható alcsoportjának meghatározása a válaszadók egy 

mintája számára.
5. szakasz: A felmérés elvégzése személyes megkérdezés útján.
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8.10.  A VÁLASZTÁSI  MODELLEZÉS ADATAINAK ELEMZÉSE

A jellemzőkön alapuló választási modellezés felmérések tervezése és elemzése 
a feltételes értékeléshez viszonyítva bonyolult. Ennek ellenére a tervezés és az elemzés 
a véletlen hasznossági keretre épül, amely a zárt végű feltételes értékelés elemzésre
használt modelleket is jellemzi. A tervezési szakaszban a fő kihívás, hogy az értékelendő
jószág alapvető jellemzőit, illetve a jellemzők értékeit megfelelően határozzák meg. Mivel
az ár az egyik tulajdonság, ez a probléma hasonlít a zárt végű feltételes értékelésben már
megismert ajánlati összeg vektor tervezési problémájához. A marketing irodalom
útmutatást ad az átlag válaszadó számára pszichológiailag elfogadható tulajdonságok és
szintek számáról. Ezután tervezési algoritmusok segíthetnek egy komplex faktoriális
tervezésnek a legkisebb számú kombinációra történő csökkentéséhez – attól függően, hogy
a fő hatások, vagy a fő hatások és kölcsönhatások is érdeklődésre tartanak-e számot.
Ezután – tipikus esetben – a lehetőségek végső kombinációja azt igényli, hogy az egyéni
válaszadó sorrendet állítson fel, vagy (változó szinteken, tulajdonságokból álló) lehetőség
sorok között válasszon úgy, hogy többszörös választási megfigyelések történnek minden
egyénnél. Ennek az információnak a modellezéséhez valamilyen feltételezésre van szük-
ség a választási döntés mögött rejlő közvetett hasznossági függvény formájáról. Ezután 
a rendezett logit modellekből annak a választásnak a paramétereit becsülik, amelyből 
a helyettesítés határrátáját ki lehet számolni.

8.11.  VÁLASZTÁSI MODELLEZÉS VERSUS FELTÉTELES ÉRTÉKELÉS

A jellemzőkön alapuló választási modellezés a feltételes értékeléshez nagyon hasonló
helyzetbe hozza a válaszadót. A lényegi különbség, hogy a tulajdonságok (és értékek),
amelyek közül a válaszadónak választani kell, valamennyire körülhatárolják a megis-
merési folyamatot, ami egyes javaknál megakadályozhatja, hogy a válaszadó hibás fel-
tételezésekkel éljen. Mindez azonban a biztosított háttérinformáció mennyiségétől függ,
amely (a válaszadó számára) már így is szellemileg nehéz feladat. A tanulmányoknak
kisebb része vizsgálja, vajon a jellemzőkön alapuló választási modellezés alkalmazható-e
biológiai erőforrásokra. Azt lehet mondani, hogy a jellemzőkön alapuló választási mo-
dellezés korlátozott tulajdonság-tervezési követelménye még a feltételes értékelésnél is
korlátozóbb. Továbbá, ezeknek a tulajdonságoknak és értékeiknek a kiválasztása és bemu-
tatása hozzáadódik azokhoz a tervezési problémákhoz, amelyek már a hipotetikus
felmérésekkel állnak kapcsolatban. A jellemzőkön alapuló választási modellezés jelentős
előnye a feltételes értékeléssel szemben, hogy a módszer inkább egy erőforrás részeinek
összegéről, mint a teljes értékről tud valamit feltárni. Sok esetben egy értékelési tanulmány
által megválaszolandó szakmapolitikai kérdés egy konkrét tulajdonság javítására irányul.

Ha az erőforrások megengedik, a feltételes értékelést és a választási modellezést is
végre lehet hajtani, hogy az a konvergencia érvényesség valamilyen formáját lehetővé
tegye. Gyakran azonban az erőforrások csak egy módszert tesznek lehetővé, és választani
kell. Jelenleg nincs komoly ok arra, hogy az egyik módszert a másikkal szemben előnyben
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részesítsék. Eddig semmi sem cáfolta azt a vádat, hogy a jellemzőkön alapuló választási
modellezés felé forduló jelenlegi tendencia a hipotetikus felmérések használata során
felmerült problémákat erősíti, nyilvánvaló előny nélkül.
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IX. 
A KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS
HASZONÁTVITELI MÓDSZERE

9.1.  A HASZONÁTVITEL CÉLJA ÉS JELLEGE

A haszonátvitel (benefit transfer) a fizetési hajlandóság becslésének egyik helyről (a ta-
nulmányban vizsgált területről) való „kölcsönvételét”, és egy másikon (a szakmapolitikai
szempontból fontos célterületen) történő alkalmazását foglalja magában. A kölcsönzés
tárgya lehet egy átlagérték, amelyet nem korrigáltak, vagy egy olyan átlagérték, amelyet 
az új terület igényeihez igazítottak. Átvihető egy teljes haszon függvény is. A haszonátvitel
vonzereje, hogy elkerüli az „elsődleges” felmérések elkészítésének költségét, amikor 
a fizetési hajlandóságot a VII-VIII. fejezetekben leírt módszerek egyikével becsülik.
Továbbá, értékes idő takarítható meg, ha a haszonátvitel megközelítést használhatják. 
A módszerrel kapcsolatban az alapvető problémát azonban a megbízhatósága okozza.
Hogyan módosítsák az új helyzetnek megfelelően az átvitt értéket? Az igazítás fő eljárása
egy érték átvitelét, majd az elsődleges felmérés szakmapolitikai szempontból fontos,
helyszínen történő elvégzését is magában foglalja. Ideális esetben az átvitt értéknek és 
az elsődleges becslésnek hasonlónak kell lennie. Ha ezt a gyakorlatot mindaddig folytatják,
amíg olyan tanulmányok jelentős mintája nem létezik, ahol elsődleges felméréseket is
végeznek, és átvitt értékeket is számítanak a szakmapolitikai szempontból fontos célte-
rületekre, akkor jogosan feltételezhető, hogy az átvitt értékeket a jövőben anélkül lehet
használni, hogy elsődleges tanulmányokkal érvényességét igazolni kellene. Alternatív
eljárás a meglévő tanulmányok meta-elemzésének az elvégzése, annak magyarázatára,
miért vezetnek a tanulmányok a fizetési hajlandóság különféle átlag (vagy medián)
becsléseihez. Legegyszerűbb formájában a meta-elemzés a fizetési hajlandóság meglévő,
becsült értékeinek átlagát veheti, feltéve, hogy az átlag körüli szórást nem találják lénye-
gesnek, és ezek után azt az átlagot használják a szakmapolitika szempontjából fontos
célterületre. Végül, a haszonátvitelt a fizetési hajlandóság becslésével lehet vizsgálni, mi-
előtt egy tényleges projektet megvalósítanak, majd később a projekt lezárása után a terü-
letet újralátogatva meg kell nézni, vajon az emberek az általuk megadott a fizetési hajlan-
dóság szerint viselkedtek-e.

Mivel a haszonátvitel viszonylag új, a környezetpolitikának kevés területét vetették az
átvitel érvényességének részletes értékelése alá. Brouwer és Spannincks (1999) felsorolja 
a vizsgálatnak alávetett területeket, mint sporthalászat, vízminőség-javítás, tóhoz kap-
csolódó rekreáció, zöld terület és vadvízi evezés. Vannak újabb tanulmányok az egészség
javítás értékeléséről. A haszonátvitel érvényességéről szóló tanulmányokat meg kell kü-
lönböztetni azoktól a tanulmányoktól, ahol haszon átvitelt alkalmaznak. Az utóbbi nagyon
általános, különösen az elektromos áramtermelő forrásokból származó légszennyezés



162

összefüggésében. Elgondolkodtató azonban, hogy az átvitelek érvényességét ritkán vizs-
gálják.

9.2.  A HASZONÁTVITEL FORMÁI

Az átlag fizetési hajlandóság átvitele egy egyedi felmérésből más helyszínre, ahol nem
készült felmérés

Az egyik alapvető eljárás szerint az „i” területről (az eredeti felmérésben vizsgált terü-
letről) származó fizetési hajlandóság becslését „kölcsönveszik”, és a „j” területre (a szak-
mapolitikai szempontból fontos célterületen) alkalmazzák. A becslést korrekció nélkül
vagy valamilyen módon korrigálva ültethetik át. A korrigálás nélküli becslések átvitele
egyértelműen veszélyes, bár gyakran alkalmazzák. A különféle területekre vonatkozó átlag
fizetési hajlandóság értékek eltéréseinek okai a következők:

– az érintett népesség társadalmi-gazdasági jellemzőinek különbségei,
– az eredeti felmérésben tanulmányozott és az átültetésre kiválasztott terület fizikai

jellemzőinek különbségei,
– az értékelt jószág szolgáltatásában javasolt változások a két terület között,
– a területekre vonatkozó piaci feltételek különbségei (például a helyettesítők elér-

hetőségének változása) (Bateman et al., 1999).

Általános szabályként nincs sok bizonyíték arra, hogy a nem korrigált érték-átvitel
elfogadásának feltételei a gyakorlatban megállják-e a helyüket. Ezért valamilyen kiiga-
zításra van szükség. Bateman és szerzőtársai (1999) a korrigált átvitel különféle formáit
különböztetik meg: 

a) Szakértői vélemény, azaz szakértők határozzák meg, hogyan fog a fizetési hajlan-
dóság változni a tanulmányozott terület és az átvitelre kiválasztott terület között.

b) A meglévő felmérésekből álló minták újbóli elemzése az átvitelre alkalmas adatok 
almintáinak meghatározására.

c) Előző becslésekből származó értékek „meta-elemzése”, amely lehetővé teszi az át-
vitelre kiválasztott területre alkalmazható haszon függvények becslését.

A korrigált átvitel széles körben használt képlete:

WTPj = WTPi (Yj/Yi)
e,

ahol Y az egy főre eső jövedelem, WTP a fizetési hajlandóság és „e” a fizetési hajlandóság
jövedelem-rugalmassága: azaz annak becslése, hogyan változik a kérdéses környezeti
tulajdonságra vonatkozó fizetési hajlandóság a jövedelem változásával. Ebben az esetben
a két hely között megváltozott jellemző a jövedelem, talán azért, mert általános vélemény
szerint ez a fizetési hajlandóságot leginkább befolyásoló tényező. Hasonló korrekció
végezhető el mondjuk a két terület között a korszerkezet változásaira, a népsűrűség
változásaira, és így tovább. Az ilyen többszörös változások a haszon függvények átvitelével
végezhetők el (lásd a következőkben).
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Haszon függvények átvitele: meta-elemzés

Kifinomultabb megközelítés a haszon függvény (benefit functions) átvitele az „i”-ről 
a „j”-re. Tehát, ha ismert, hogy WTPi = f(A,B,C,Y), ahol A, B, C a fizetési hajlandóságot
befolyásoló tényezők az „i” helyen, akkor a WTPj ennek az egyenletnek az együtthatóival
becsülhető, de a „j” területen érvényes A, B, C, Y értékek felhasználásával. Alternatíva 
a meta-elemzés alkalmazása, ahol az eredményeket számos tanulmányból veszik, és úgy
elemzik őket, hogy az azokban a tanulmányokban található fizetési hajlandóságok
különbségeit meg lehessen magyarázni. Ennek jobb érték átvitelt kell eredményeznie,
mivel megtudhatjuk, mitől függ a fizetési hajlandóság. A meta-elemzés során inkább teljes
függvényeket, mint átlag értékeket visznek át, de a funkciók nemcsak az egyedüli „i”
területről származnak, hanem tanulmányok sokaságából. Bármelyik esetben az eredmény
egy fizetési hajlandóság függvény levezetése az eredeti felmérésekben tanulmányozott
területről vagy területekről. Ez lehet egy egyszerű lineáris függvény, mondjuk a

WTP = aA + bB + cC,

ahol A, B, C olyan meghatározó tényezők, mint a jövedelem stb. Ez a függvény átvihető
a szakmapolitikai szempontból kiválasztott célterületre úgy, hogy

WTP’ = aA’ + bB’ + cC’

ahol WTP’ a becsülendő fizetési hajlandóság és A’, B’ és C’ az átvitelre kiválasztott
terület változóinak értékei. Tulajdonképpen az eredeti felmérésekből levezetett fizetési
hajlandóságot becslő függvény együtthatóit viszik át.

9.3.  ESETTANULMÁNY: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ERDEI 
REKREÁCIÓ ÉRTÉKEINEK META-ELEMZÉSE

A 9.1. táblázat az Egyesült Királyság erdei rekreáció értékeiről szóló 30 tanulmányból
összefoglaló részleteket mutat be, amelyek több mint 100 haszonbecslést eredményeznek
Bateman és szerzőtársai (1999) elemzései alapján.

A cél annak meghatározása, milyen tényezők befolyásolják az eredményül kapott
fizetési hajlandóság becsléseket, ahol a kérdéses tényezők a tanulmányban alkalmazott
módszertant, a felmérés végrehajtásának évét és a szerzőket foglalják magukban. Figyeljük
meg, a meta-elemzés olyan jellemzőket tartalmaz, amelyek a felmérés elvégzésének
módjára, valamint annak tartalmi jellemzőire utalnak.

A lineáris regressziós egyenletek jól illeszkedtek az adatokhoz. A feltételes értékeléses
tanulmányok válogatásán belül a fizetési hajlandóság eredményekre gyakorolt legerősebb
hatást az adta, hogy egyedül használattal összefüggő értéket vagy használattal összefüggő
plusz választási lehetőség értéket állapítottak-e meg; az utóbbi olyan értékeket ad, amely
átlagban körülbelül 16%-kal magasabb az előbbinél. Két feltárási módszer (a fizetési
hajlandóság megismerésének módszerei, pl. nyílt végű kérdések) eredményez olyan becs-
léseket, amelyek az adatsorban szereplő többi értéktől jelentősen eltérnek. A nyílt végű
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kérdések jelentősen magasabb értékeket eredményeztek, valamint a széles skálát használó
fizetési kártyák ugyancsak magas értékeket adtak. Az Év változó lényegtelennek bizo-
nyult. A Szerző kategóriák közül kettő azonban jelentős (szignifikáns) volt, jelezve, hogy
az, aki elvégezte a tanulmányt, befolyásolhatta az eredményeket. A Szerző változó azon-
ban egyértelműen alkalmatlan a haszon átvitel céljára.

9.1. táblázat: Az Egyesült Királyság erdei rekreáció értékeinek tanulmányai

Tanul- Elvégzé- Érték
Érték

Érték típus
Rekreációs Értékelési

mányok sének becslések
tartomány 

érték egység módszer
száma időpontja1 száma

(angol font, 

1990 m = millió)

Használattal Személyenként,
összefüggő látogatásonként

CVM 8 1987-1993 28 0,28-1,55 font

Használattal 
összefüggő + Személyenként,

Választási látogatásonként
CVM 3 1988-1992 16 0,51-1,46 font

lehetőség

Használattal Személyenként,
összefüggő látogatásonként

ZTC 3 1976-1988 18 1,30-3,91 font

Használattal Személyenként,
összefüggő látogatásonként

ITC 3 1988-1993 16 0,07-2,74 font

Használattal Személyenként,
összefüggő látogatásonként

CVM 3 1989-1992 7 5,14-29,59 font

Használattal 
összefüggő

Háztartásonként2 CVM 3 1990 3 3,27-12,89 font

Használattal Minősített
összefüggő erdők/védelem

TCM 1 1970 13 0,1-1,1 m font

Használattal Teljes Egyesült
összefüggő Királyság érték

TCM 6 1970-1998 6 6,5-62,5 m font

– Minden tanulmány – 30 1970-1998 108 –

Megjegyzések:
1 = minden időpont inkább a felmérés időpontjára, mint a publikálás időpontjára utal.
2 = Ezek a tanulmányok egy egyszer és mindenkorra vonatkozó háztartásonkénti WTP kérdést használnak.
TCM = utazási költség módszer, CVM = feltételes értékelés, ZTC = övezeti utazási költség módszer, ITC = egyéni
utazási költség módszer.

A Szerzők törlésével módosított regresszió olyan eredményekre vezetett, amelyek 
a teljes eltérés körülbelül 60%-át magyarázták. A lineáris függvényforma az együtthatók
világos magyarázatát teszi lehetővé a fizetési hajlandóság értékeinek összegzésével. A nyílt
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végű értékelési kérdésforma például 0,60 font személyenkénti, látogatásonkénti erdei
rekreációs használattal összefüggő érték becslést (a választási lehetőség értéket kizárva)
eredményez. A módosított egyenlet eredményeit Wales egész területére érkező látogatók
becslésének értékelésére használták, térinformatikai rendszerek (GIS) alkalmazásával
kidolgozott, előre jelzett érkezések modelljeiből levezetve. Az eredmény az egységnyi
területre jutó rekreációs érték egész Wales területére vonatkoztatva az elhelyezkedés
szerint.

Az elemzést ezek után kiterjesztették az utazási költség módszereken alapulókra, és így
bővítették a meta-elemzésbe kerülő tanulmányok mintáját. Itt az egyenletbe magyarázó
változóként került be az, hogy melyik módszertant használták, azaz a feltételes értékelést
és az utazási költség módszer egy konkrét fajtáját. Az alkalmazott értékelési módszer-
tanról kiderült, hogy befolyásolja a fizetési hajlandóság becslését. Az utazási költség mód-
szer néhány változata olyan értékeket eredményezett, amelyek – egyébként azonos felté-
telek között – jelentősen magasabbak voltak, mint az egyéb módszerek, például a feltételes
értékelés és a különféle ökonometrikus módszereket használó egyéni utazási költség
eljárások értékei.

Az utazási költség tanulmányoknak a feltételes értékelési tanulmányokkal való
kiegészítése a meta-elemzésben a mindenre kiterjedő statisztikai illeszkedést körülbelül 
60-ról 70%-ra növelte. A meta-elemzés néhány jellemzője megerősítette az elméleti
várakozásokat: például a használattal összefüggő és a választási lehetőség értékek együt-
tesének magasabb lesz az értéke, mint a használattal összefüggő értéknek önmagában, és
ezt a meta-elemzés megerősítette. Más vonatkozásban azonban a megközelítés a becslések
átvitelében magas kockázatokat tárt fel. Az átvitel szempontjából nem kívánatos, hogy 
a becslések érzékenyek legyenek az alkalmazott értékelési módszertanra, és még ennél is
kevésbé elfogadható, hogy az eredeti tanulmányok szerző(i) befolyásolják az értékeket. 
A tanulmány ezért nagy óvatosságra int a haszon átviteli eljárásoknak ebben a szakaszban
történő elfogadását illetően.

9.4.  ESETTANULMÁNY: VIZES ÉLŐHELY ÉRTÉKEK META-ELEMZÉSE

Brouwer és szerzőtársai (1999) a vizes élőhely értékek meta-elemzését végezték el.
Végül harminc tanulmányt használtak fel, amelyek több mint 100 becslést eredményeztek
a fizetési hajlandóságra. Ahhoz, hogy a pénzbeli értékelés összegét a különböző felmérési
időpontok miatt és az országhatárokon át összevethetővé tegyék, minden nemzeti valutát
saját országuk 1990-es vásárlóerejében fejezték ki Különleges Lehívási Jogok (special
drawing rights – SDR) egységeiben. Az összes tanulmány átlag fizetési hajlandósága 
62 SDR volt, míg a medián sokkal alacsonyabb, 34 SDR. A 9.2. táblázat azt mutatja be,
hogyan változtak az eredeti fizetési hajlandóság-becslések. Statisztikai regressziót futattak
le, amely a fizetési hajlandóságot az arra potenciálisan befolyásolónak ítélt tényezőkhöz
viszonyította. 
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A becsült együtthatók szemi-logaritmikus függvény esetén a független változó egység-
nyi változására a függő változóban bekövetkező állandó arányossági tényezőjét mutatják.
Ezért a „fizetési eszköz” dummy (kétértékű) változójára becsült együttható az alap-
modellben – egyébként azonos feltételek között – majdnem kétszer olyan magas átlag
fizetési hajlandóságot tükröz a személyi jövedelemadó növekedésére, mint bármilyen más
fizetési eszközre. Úgy tűnik, hogy az emberek többet hajlandók fizetni személyi
jövedelemadó révén, mint más fizetési eszközzel. Ez azért van, mert az adó jelzi a probléma
társadalmi fontosságát. Az általános vélemény, hogy a legtöbb ember fizet, tehát kerüli az
esetleges tisztességtelenséget vagy igazságtalanságot, és így kerüli az alacsonyabb ajánlati
összegeket, sőt még a tiltakozó ajánlatokat is, szintén lényeges lehetett. Jelezheti az ehhez
a fizetési eszközhöz kapcsolódó nagyobb bizonyosságot vagy bizalmat afelől, hogy a meg-
ígért környezeti szolgáltatásokat valójában biztosítják. Úgy látják, a nyílt végű megismerési
formák jelentősen, körülbelül 40%-kal alacsonyabb fizetési hajlandóságot eredményeznek,
mint mások. A nyílt végű formában ez az ismeretlen kérdésre történő válaszolásból fakadó
bizonytalanságnak tudható be. A dichotóm választási forma adja a legmagasabb átlag
fizetési hajlandóságot, amelyet az iteratív árverési játék eljárás követ.

Az alapmodell azt is jelzi, hogy a tanulmány helyszínének jelentős hatása van az átlag
fizetési hajlandóságra. A dummy változó értéke 1, ha a kutatás Észak-Amerikában történt
és nulla, ha Európában. Az átlag fizetési hajlandóság jelentősen magasabbnak tűnik Észak-
Amerikában, mint Európában. Ezzel ellentétben a magasabb válaszadási arány – a teljes
átfogó tanulmány minőségének körülbelüli mutatója – úgy tűnik, jelentősen alacsonyabb
fizetési hajlandóságot eredményez, mint az alacsony válaszadási arányok. Annak ellenére,
hogy a 9.2. táblázat szerint a fizetési hajlandóság összességében a vizes élőhely méretével
együtt nő, a statisztikai elemzés nem bizonyítja ezt a feltételezést.

9.2.  táblázat: Fizetési hajlandóság becslések vizes élőhely tanulmányokban (SDR, 1990)

Átlag SDR-ben Standard hiba Megfigyelések száma
Érték típus
használattal összefüggő érték 68,1 8,4 50
használattól független érték 35,5 4,8 13
használattal összefüggő 
és attól független értékek 63,8 12,9 40

Vizes élőhely funkció
árvíz szabályozás 92,6 24,4 5
víztermelés 21,5 6,8 9
vízminőség 52,5 5,9 43
biológiai sokféleség 76,1 12,8 46
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Viszonylagos vizes élőhely méret
nagyon nagy 86,9 17,6 8
nagy 70,3 21,6 16
közepes 67,0 8,9 58
kicsi 29,5 13,2 13
nagyon kicsi 53,4 13,8 6
Ország
Egyesült Államok és Kanada 70,8 7,8 80
Európa 32,8 8,4 23
Fizetési eszköz
jövedelem adó 121,3 18,1 22
magán piac1 28,6 5,7 28
termék árak 47,8 8,9 22
1 és 3 kombinációja 42,8 6,3 26
utazási költség 102,9 6,8 3
nem meghatározott 237,5 106,2 2
Kérdésforma
nyílt végű 37,4 6,5 35
dichotóm választás 91,2 17,1 29
iteratív árverési játék 78,5 14,9 20
fizetési kártya 47,1 8,4 19
Válaszadási arány
kevesebb, mint 30% 47,5 14,6 10
31-50% között 46,9 9,2 25
több mint 50% 78,3 9,9 59

Forrás: Brouwer et al., (1999).
1 = Magán alap/belépő díj

A 9.3. táblázat azokat a változókat mutatja be, amelyek 10%-os szinten statisztikailag
szignifikánsak voltak.
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9.3. táblázat: Fizetési hajlandóság vizes élőhelyeknél: regressziós eredmények az alap és kibővített modellre

Alap modell                           Kiterjesztett modell
Paraméter Paraméter meghatározás Becslés Standard hiba Becslés Standard hiba
Állandó Tengelymetszet 3,356*** 0,100 3,311*** 0,247

Fizetési eszköz Dummy 1= jövedelem adó 1,880*** 0,265 1,576*** 0,3620 = más

Kérdésforma Dummy 1 = nyílt végű
0 = más -0,411** 0,130 -0,376* 0,183

Ország Dummy 1 = Észak Amerika
0 = más 1,861*** 0,217 1,629*** 0,363

Válaszadási arány (1) Dummy 1 = 30-50 százalék
0 = más -2,253*** 0,326 -1,722*** 0,451

Válaszadási arány (2) Dummy 1 = > 50 százalék
0 = más -1,904*** 0,333 -1,461** 0,450

Árvíz szabályozás Dummy 1 = árvíz szabályozás
0 = más 1,477*** 0,240 1,134 0,456

Víztermelés Dummy 1 = víztermelés
0 = más 0,691* 0,342 0,441 0,479

Vízminőség Dummy 1 = vízminőség
0 = más 0,545† 0,282 0,659* 0,327

Pseudo R2 0,365 0,380
N 92 92

† = szignifikáns 0,10-nél
* = szignifikáns 0,5-nél
** = szignifikáns 0,01-nél
*** = szignifikáns 0,001-nél
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Érdekesebb a vizes élőhely funkciók jelentősége, mivel statisztikailag szignifikáns
szerepet játszanak az átlag fizetési hajlandóság szórásnégyzetének magyarázatában. 
Az átlag fizetési hajlandóság a legmagasabb az árvízi szabályozásra, amelyet a víztermelés
és a vízminőség követ, és a legalacsonyabb a biológiai sokféleség biztosítási vagy tá-
mogatási funkcióra. Ez valószínűleg jelzi, hogy a vizes élőhelyek esetében a használattal
összefüggő értékek dominálnak, míg a vizes élőhelyek szerepe a biológiai sokféleség
támogatásában talán nem érthető teljesen, vagy azt nem tartják fontosnak.

A meta-elemzés haszon átvitelre való alkalmazásával kapcsolatosan Brouwer és szer-
zőtársai ismét elővigyázatosságra intenek. A szerzők azt javasolják, hogy ha az alacsony
szórásnégyzet a haszon átvitel céljaira történő becslés minőségét mutatja, akkor fizetési
eszközként a jövedelemadózást használó tanulmányok jobban megfelelnek, mint más
fizetési eszközök; és a vizes élőhelyek biológiai sokféleséget értékelő tanulmányok
megbízhatóbban átvihetők, mint a vizes élőhelyek azon funkcióinak értékbecslései, hogy
vizet termelnek, vagy a víz minőségét fenntartják.

9.5.  ESETTANULMÁNY: A SZIGETKÖZI VIZES ÉLŐHELY ÉRTÉKELÉSE
MAGYARORSZÁGON

Magyarország és az akkori Csehszlovákia az 1970-es évek végén megállapodott egy
dunai duzzasztógát-rendszer építésében. Ezt követően vita alakult ki a gát hatásáról, és
Magyarország leállította az építkezést. Szlovákia területén a beruházás azonban tovább
folyt, és megvalósult a gát „C variánsa”. Az egyik igen gyorsan bekövetkező hatás a helyi
ökoszisztéma egy részének károsodása volt. A Magyarország és Szlovákia közötti tár-
gyalási folyamat részeként döntöttek a környezeti kár becsléséről. Az erőforrások részletes
elsődleges értékelési felmérést nem tettek lehetővé, ezért haszonátvitelt használtak.
Szerényi és szerzőtársai (2002) munkája azzal érvelt, hogy az Ausztriában végzett korábbi
felmérés a magyar esetre alkalmazható, mivel az az osztrák Duna-menti nemzeti park
létesítéséért vállalt fizetési hajlandóságra vonatkozott. Az átvitel igazolása volt az is, hogy
(a) a területek jellemzői hasonlóak; (b) a kérdés a megőrzés volt, amely a tanulmányozott
területen és az átvitelre kiválasztott területen is alkalmazható; (c) a pusztulás oka hasonló
volt – egy vízi erőmű az osztrák esetben és a duzzasztógát a magyar esetben; (d) a gaz-
dasági körülmények hasonlóak, annak ellenére, hogy az egy főre eső jövedelmek jelen-
tősen eltérnek. Az eredeti osztrák fizetési hajlandóság értéket 330 körüli osztrák shillinges
– személyenkénti és évenkénti – értéknek vették.

Ezt követően az eredeti értéket többféle módon korrigálták, hogy számításba vegyék
(a) az egy főre eső jövedelemben meglévő különbségeket, (b) a kérdéses területek
különbségeit, (c) a környezeti pusztulás mértékének különbségeit. Egyszerű eljárásokat
alkalmaztak, például az osztrák fizetési hajlandóságot a magyar GDP-nek az osztrákhoz
viszonyított arányával szorozták meg. A magyarországi fizetési hajlandóság eredmény:
1600 forint személyenként és évente. Ezt azután összesítették minden 14 év feletti magyar
lakosra, és némiképp a területi különbségekhez igazították. Az eredmény körülbelül évi 
17 milliárd forint aggregált fizetési hajlandóság. Mivel ez az erőforrás teljes pusztulására
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vonatkozik, egy 20%-os pusztulás ennek egyötöde lenne. Azt feltételezve, hogy az érté-
kelések végtelen időszakot ölelnek fel, a kár jelenértéke különböző diszkontlábakkal
becsülhető. A „C variáns” esetén az összeg 168-252 milliárd forint lett 2 százalékos
diszkontlábnál, és 96-144 milliárd 3,5 százalékos diszkontláb esetén.

A kérdéses összegeket a kártérítési követelések alapjaként lehetne használni, a gaz-
dasági értékelési eljárások egyfajta alkalmazásának bemutatására. Az átvitel módszer
érvényessége – ahogy az a szövegben szerepel – vitatható, de a magyar tanulmány gon-
dosan járt el abban, hogy a helyzetet egy nagyon hasonlóhoz viszonyította, és az átvitt
értékeket, a fizetési hajlandóságot a Magyarországon azt befolyásoló, legnyilvánvalóbb
tényezőkhöz igazította. Ezen túl, a tanulmány az eredményül kapott átvitt fizetési
hajlandóságot összehasonlította más magyarországi ökológiai rendszerekre vonatkozó
feltételes értékelési becslésekkel. Valószínűleg, a legvitathatóbb kérdés a 14 év feletti
magyar lakosságra történő összesítés eljárása. Arra vonatkozó bizonyítékok, hogyan
változik a fizetési hajlandóság az értékelt helytől való távolsággal, vegyesek; egyesek jelzik,
hogy a távolabb élő emberek kisebb értéket tulajdonítanak az adott helynek, mint azok,
akik ahhoz közelebb élnek.

9.6. A HASZON FÜGGVÉNY ÁTVITEL ÉRVÉNYESSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA

A haszon függvény átvitelek vizsgálata a regressziós együttható becslések összeha-
sonlítását igényli, és az ökonometriai vizsgálatok kiválasztását foglalja magában (részle-
tesen lásd Bateman et al., 1999). A cél annak vizsgálata, hogy a haszon egyenletekben
szereplő együtthatók a két helyen egyformák-e. A kérdést egy, az Egyesült Államokból
származó példával lehet illusztrálni.

Loomis (1992) három, több helyet érintő utazási költség függvény átvihetőségét
vizsgálta a következők szerint:

i. Függvények átvitele tengeri halászatnál Washington és Oregon állam között.
ii. Függvények átvitele édesvízi halászatnál Oregon és Idaho állam között.
iii.Függvények átvitele édesvízi halászatnál Oregon államon belül.

Az alapegyenlet:

Tij/POPi = B0 - B1TCij + B2TIMEij + B3SUBSik + B4INCi + B5QUALj

ahol

Tij utazások az „i” kiindulási helyről a „j” helyre
POPi az „i” kiindulási hely népessége
TCij az „i” kiindulási helyről a „j” hely meglátogatására tett utazások költségei
TIMEij az „i” kiindulási helyről a „j” hely meglátogatásához szükséges utazási idő 
SUBSik az „i” kiindulási helyről a „k” helyettesítő területre történő utazás költ-

ségének és minőségének mértéke
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INCi az „i” kiindulási hely átlag jövedelme
QUALj a rekreáció minősége a „j” helyen

Mint korábban megjegyeztük, sikeres haszon függvény átvitelre akkor kerül sor, amikor
az eredeti felmérés helyszínére meghatározott együtthatók (fent a B együtthatók)
egyenlők az átvitelre kiválasztott területen alkalmazott „igazi” együtthatókkal (mondjuk
az „A” együtthatókkal), úgy hogy:

B0 = A0 és B1 = A1 és B2 = A2 és B3 = A3 és B4 = A4 és B5 = A5 és …An=.Bn

Loomis függvényátviteli megközelítését a Washington és Oregon állam közötti tengeri
halászatra mutatjuk be. Óceáni lazac esetén az Oregonra és Washingtonra vonatkozó
egyszerű keresleti függvények a következőképpen alakulnak:

ln(Tij/POPi) = -2,1285 - 1,07(ln DISTij) + 0,401 (ln FISHj)
(-0,93)          (-8,68) (1,82)

ahol

DISTij a körutazás távolsága az „i” kiindulási helyről a „j” kikötőig
FISHj a teljes sport lazac halászat a „j” kikötőnél 

F = 37,7 (p<0,01)
R2= 0,62
(a zárójelben lévő számok „t” értékek)

ln(Tij/POPi) = -5,643 - 0,94 (ln DISTDij) + 0,592 (ln FISHj)
(-4,80) (-11,47) (7,07)

F = 128 (p<0,01)
R2 = 0,53

Az ökonometriai vizsgálatok azt jelezték, hogy az együtthatók egyenlőségét el kell uta-
sítani. A függvények átvitelének hasonló elemzése az édesvízi halászatnál Oregon és Idaho
államok között az együtthatók egyenlőségét a 0,05 szignifikancia szinten utasítja el. Loomis
azt érzékelteti, hogy az átvihetőségnek ezek a kudarcai részben a horgászati magatartás
változásainak, vagy más, ezt az összehasonlítást alátámasztó különféle felmérési dátumok
között előforduló különbségeknek tulajdoníthatók. Az Oregon államon belüli édesvízi
halászat elemzésénél Loomis tíz helyet vizsgál, és azután a helyek közül 9 elemzését
használja annak vizsgálatára, hogy a tizediknél előre tudja-e jelezni az értéket. A meta-
elemzésben jelenleg ez egy általános eljárás, azaz bármilyen N számú tanulmánynál,
amelyek során az n-edik tanulmányt kihagyják a meta-elemzésből és N-1 tanulmányt
használnak annak vizsgálatára, hogy az N-edik esetben előrevetíthetők-e az eredmények.
Loomis elemzése azt jelzi, hogy az eredményül kapott átvihető becslések elfogadhatóak,
azaz nem térnek el jelentősen az eredeti tanulmányban levezetett tényleges értékektől.
Ezen túl, az átvitel megközelítés jobb becslést eredményez, mint az, amelyet a teljes 10
helyből álló modellből levezetett átlagértékek egyszerű használatával nyertek.
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9.7. KÖVETKEZTETÉSEK

A haszonátvitel egy, még most alakuló tématerület. Sok vonatkozásában a gazdasági
értékelésen alapuló megközelítések „Szent Grálja”. Végső soron egység értékeket lehetne
értékelési tanulmányok könyvtárából kölcsönvenni, majd új helyekre és kérdésekre  alkal-
mazni. Ez ideig azonban a haszonátvitel érvényességét vizsgáló szakirodalom még messze
van attól, hogy az ilyen eljárásokat támogassa. Világosan látszik, hogy az olyan tényezők,
mint az eredeti tanulmányok minősége, nagyon fontosak lehetnek annak magyarázatára,
miért különbözhetnek az értékbecslések, és ez a haszonátvitel céljaira nem kielégítő.
Amint egyre több érvényességi felmérést végeznek, egyre világosabb lesz a területek
közötti fizetési hajlandóságban jelentkező különbségek magyarázatára szolgáló tényezők
jellege. Jelenleg úgy tűnik, hogy a színvonalas eredeti tanulmányoknak nincs helyet-
tesítője.
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X. 
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSÉNEK
SZEREPE A DÖNTÉSHOZATALBAN

10.1.  A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÉRTÉKEINEK SZAKMAPOLITIKAI 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Az előző fejezetek a biológiai erőforrásokhoz és a biológiai sokféleséghez rendelendő
értékek jellegét, és azokat a módokat vázolták, ahogy ezeket az értékeket meg lehet ismer-
ni. A téma egyértelműen szerteágazó, mivel az erkölcsi, az esztétikai és az eszközjellegű
érték alapvető fogalmait, valamint a biológiai rendszerek ökológiai és gazdasági jelentő-
ségét öleli fel. A szakmapolitikai környezetnek, amelyen belül a biológiai sokféleség
értékeket meg kell tárgyalni, talán legalapvetőbb jellemzője a választás ténye. Nem minden
biológiai erőforrás őrizhető meg, és evolúciós összefüggésben nem is kell megőrizni. A ki-
halás és az élőhely eltűnés jelenlegi mértéke azonban azt mutatja, hogy a szakmapolitikák
nem-evolúciós változás összefüggésében működnek. Tehát a biológiai sokféleség meg-
őrzése terén választani kell, figyelembe véve a biológiai sokféleség gyors csökkenését és 
a korlátozott költségvetést. 

A 10.1. táblázat azokat az idevágó szakmapolitikai összefüggéseket mutatja be, ahol 
a biológiai sokféleség értékek becslései szükségesek. Miközben az összefüggéseket az érté-
kekkel összekapcsolja, a táblázat nem próbálja a konkrétan használandó értékelési meg-
közelítéseket előírni. Ez azért van, mert a megközelítés kiválasztása jelentősen függ 
az összefüggésektől, és a legtöbb esetben számos értékelési módszer alkalmazható. A 10.1.
ábra – a követhető módszertani lehetőségek összefoglalásával – kiegészíti a táblázatot. 
Az ábra különbséget tesz a gazdasági értékelés és azon alternatív szempontok között,
amelyek a megőrzési döntéseket irányíthatják. Az erkölcsi, kulturális és szellemi értékek
által meghatározott, nem-gazdasági szempontok meta-szempontokká válhatnak olyan
esetekben, amelyekben elég jelentősek ahhoz, hogy bármilyen gazdasági megfontolást
felülmúljanak. Más esetekben, ezeknek az értékeknek az igazítását költség-hatékonyság
elemzéssel, mint egyedüli szemponttal, vagy egy többszempontú elemzés részeként lehet
elvégezni.

A biológiai sokféleség értékének bemutatása – a közvélemény és a döntéshozók fi-
gyelmét felkeltve – valami olyasmi, amit a sokféleség értékelésénél tárgyalt összes eljárás
hatékonyan használhat.
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10.1. táblázat: A biológiai sokféleség értékek politikai környezete

Környezet Értékek és értékelési módszerek típusai
Az érték összes fogalma: erkölcsi, esztétikai, gazdasági, öko-
lógiai. Az erkölcsi megközelítések azon alapulhatnak, hogy
jogokat tulajdonítunk érző lényeknek, és jogosultságot vallási
nézeteknek, illetve a gondoskodásnak. Az esztétikai megkö-
zelítések a biológiai erőforrásokban rejlő szépség belső 
értékére utalnak. Az ökológiai megközelítések azt hangsú-
lyozzák, milyen szerepe van a sokféleségnek az ökoszisztéma 
rugalmasságában és az információnyújtásban; illetve a meg-
lévő sokféleség milyen szerepet játszik a jövőbeli evolúció-
ban. A gazdasági megközelítések a sokféleség szerepét 
hangsúlyozzák a rugalmasság fenntartásában, – különösen – 
a genetikai információ nyújtásában és az ökoszisztémából 
nyerhető javak és szolgáltatások biztosításában.
A felelősség miatti kötelezettséget általában pénzben érté-
kelik, és a veszteség kompenzálásának vagy a kár előtti
állapot helyreállításának fogalmához kapcsolják. Az előbbi 
esetben egyértelműen pénzbeli értékelésre van szükség, 
amely közgazdasági értékelési megközelítésekre is épülhet, 
de nem okvetlenül. A kár helyreállítására összpontosító
megközelítések esetenként a költségeket figyelmen kívül 
hagyó, „közbizalom” doktrínákra épülnek (pl. az Egyesült 
Államokban a Veszélyeztetett Fajok Törvénye; a Legfelsőbb 
Bíróság 2001. évi döntése a levegőminőségi határértékekről; 
bírósági döntések a felelősségi rendszerekről).
Két megközelítés létezik. Gazdasági megközelítések szüksé-
gesek a teljes nemzeti elszámoláshoz, ahol a biológiai erőfor-
rásokat ért kárt – más károkkal és az erőforrás csökkenéssel
együtt – a hagyományos Nettó Nemzeti Termékből (Net 
National Product – NNP) vezetik le. A nem-gazdasági 
megközelítések, vagy „kiegészítő elszámolások” a hagyo-
mányos nemzeti elszámolásokat változatlanul hagyják, és 
hozzáteszik a biológiai erőforrás-készlet változásainak fizikai 
mutatóit. Ez utóbbi számításnál a sokféleség index értékében 
bekövetkező változásokat is figyelembe lehetne venni, de 
eddig ez még nem történt meg.

1. A biológiai sokféleség
értékének bemutatása:
tudatosság növelése,
a biológiai sokféleség
jelentőségének
bemutatása

2. A biológiai sokféleség
csökkenés miatti 
kártérítések 
meghatározása:
felelősségi rendszerek

3. A nemzetgazdasági 
elszámolások 
felülvizsgálata



175

Környezet Értékek és értékelési módszerek típusai
A közgazdasági értékelést a díjak és adók mértékének meg-
határozására már használják (pl. az Egyesült Királyságban:
Hulladéklerakó Adó és Összesített Adó). Ökológiai muta-
tókat az adók differenciálására lehet használni, pl. az öko-
lógiailag fontosabb hatásokra magasabb adókat vethetnek ki.
A többcélú módszerek, a költséghatékonyság és a költség-
haszon elemzés is alkalmazható. Feltételezi, hogy a szakma-
politikai intézkedés költsége meghatározható és a hatékony-
ság valamilyen módon mérhető. Arra vonatkozó döntést, 
hogy bármely politikát érdemes-e megvalósítani, csak a költ-
ség-haszon elemzés tesz lehetővé.

Költséghatékonysági eljárások: az intézkedés költségét a sok-
féleség várható védelmével kell összehasonlítani.

A gazdasági megközelítések fontosak, de a szakmapolitikák
inkább az abszolút fontosság fogalmaira és a kereskedelem
korlátozott társadalmi értékére épülnek. Az utóbbit bizton-
ságos minimumszint megközelítésként lehet értelmezni, 
amely szerint a megőrzést előnyben részesítik, hacsak a meg-
őrzés lehetőség-költsége nem magas.
A biológiai sokféleség minden mérőszáma fontos, és a sok-
féleség – pénzben és nem-pénzben kifejezett formában –
beépíthető az integrált értékelésekbe.  

Költséghatékonysági vagy költség-haszon eljárásokra van 
szükség.

A következőkben lásd a 10.1. Értékelési folyamatábrát.

4. Díjak, adók és
pénzbírságok 
meghatározása

5. Földhasználatra 
vonatkozó döntések: pl.
– a fenntartható mező-
gazdaság ösztönzése
– a fenntartható erdészet
ösztönzése
– védett területekre
vonatkozó esetek 
bemutatása

6. Biológiai invázió 
(tájidegen fajok
terjedése) korlátozása

7. Veszélyeztetett fajok
kereskedelmének tiltása
vagy korlátozása

8. A nem-természetvé-
delmi célú beruházások
(pl. útépítés, repülőterek,
lakótelepek) biológiai
sokféleségre gyakorolt
hatásainak értékelése

9. A biológiai sokféleség
megőrzéséhez prioritások
meghatározása egy korlá-
tozott természetvédelmi
költségvetésen belül
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10.1. ábra Értékelési folyamatábra

Forrás: Dixon és Sherman 1990.
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A felelősséggel járó kártérítési összegek – vagyis azok a jogi rendszerek, ahol valakit 
a biológiai sokféleség csökkenéséért felelősségre vonnak – meghatározásának kérdése
ennél is bonyolultabb. A példák közé tartoznak az olajszennyezéses balesetek veszteségei,
ahol a helyreállítási költségeket vagy a kármentesítés miatt felmerülő költségeket hasz-
nálják. Közgazdasági értékelési eljárásokat – beleértve a feltárt preferencia módszereken
alapulókat – szintén alkalmaztak ilyen összefüggésben, mint az Exxon Valdez olajkiömlés
kapcsán, Alaszkában. Más esetekben, a „közbizalom” doktrínához fordultak, amelyből 
a kártérítés nagyságát úgy állapítják meg, hogy a környezetet, bármekkora költségen,
valamilyen kár előtti állapotba hozzák. Megint más esetekben bírósági eljárások hatá-
rozták meg a kártérítés összegét, gazdasági megközelítésekből származó egyértelmű
útmutatás nélkül.

Jelenleg komoly erőfeszítést tesznek a nemzeti jövedelem elszámolások korrigálására
oly módon, hogy jobban mutassák a gazdasági tevékenység valódi szintjeit és a nemzeten
belüli hatásait. A módosított nemzeti elszámolás két formát ölt: az egyik, ahol az összes
környezeti hatást pénzben értékelik, és azt a gazdaságra vonatkozó nettó nemzeti termék
becslés kiigazítására használják28; és a másik, ahol a hagyományos elszámolásokat a kör-
nyezeti változás fizikai mutatóihoz kapcsolják („kiegészítő elszámolások”). Az ilyen eljá-
rások segítenek rávilágítani arra, hogy minden gazdasági tevékenységnek van pozitív vagy
negatív hatása a biológiai sokféleségre, s ezzel jobb makrogazdasági tervezési döntések
meghozatalát teszik lehetővé.

A földhasználat változása a biológiai sokféleség csökkenés fő oka, így az arra vonatkozó
döntések jelentős hatással vannak a biológiai sokféleségre. Emiatt a földhasználati kérdést
a 10.2. rész részletesebben tárgyalja.

A biológiai sokféleség csökkenésének két másik jelentős oka a veszélyeztetett fajok
kereskedelméből és a biológiai invázióból ered. Az előbbi a biológiai sokféleség javak
alapját meríti ki az „exportáló” országban, csökkenti az életképes populációt, míg az utóbbi 
a fajok térért és táplálékért folytatott versenyéhez vezet. Nemzetközi egyezmények – mint 
a Veszélyeztetett Fajok Nemzetközi Kereskedelméről szóló Egyezmény (Convention on
International Trade in Endangered Species – CITES) – általában nem fogadtak el gazda-
sági megközelítéseket az értékek meghatározásánál. Azzal a feltételezéssel éltek, hogy 
a kereskedelem tiltásának vagy szabályozásának bármilyen költségét meghaladja a kér-
déses faj ökológiai értéke. Az értékvita központi fontosságú az egyezmény  hatékonysága
szempontjából, mivel az érvelés szerint a csökkenés valószínűleg fontosabb okairól –
nevezetesen az élőhely változásról – fordítja el a figyelmet. Továbbá ez a egyezmény 
abból indul ki, hogy a kereskedelem „helytelen”, és nem teszi fel azt a kérdést, hogy 
a szabályozott kereskedelem működhet-e a biológiai sokféleség megőrzésébe történő
befektetés valamilyen mechanizmusaként. Ez a vita az afrikai elefánt védelmével kap-
csolatban a legélénkebb. Egyrészt azok, akik az egyezmény megközelítését helyezik

28 Alapvetően, a biológiai sokféleség bármilyen csökkenését a vagyon értékcsökkenésének veszik, illetve bármilyen
nyereséget értéknövekedésnek. A hagyományos nettó nemzeti terméket (NNP/GNP – ember alkotta javak
értékcsökkenése) azután módosítják a korrigált NNP-hez, mely egyenlő NNP – a biológiai sokféleség érték-
csökkenése. Más javakat ugyanígy lehet kezelni.
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előtérbe, azzal érvelnek, hogy az illegális elefántcsont iránti keresletet kell szabályozni és 
betiltani, ezzel csökkentve az orvvadászat ösztönzését. Másrészt azok az államok, amelyek
nagy elefánt populációt tartanak fenn sikeresen, arra mutatnak rá, hogy az elefántok
komoly kárt okoznak, ezzel a helyi emberek megmentésükre irányuló ösztönzése csökken.
A fenntartható létszámapasztás révén az elefántból származó termékeket el lehet adni, és
a jövedelmet a helyi közösségek számára újból be lehet fektetni (lásd Hutton és Dickson,
2000). Ez a vita nagyon is ténybeli kérdésekről (a fenntartható használat versus védelem,
mint a megőrzés leghatékonyabb eszköze) és érték kérdésekről (erkölcsi versus gazdasági
érték) szól.

A biológiai invázió kérdése is összetett. Az új invázió megakadályozása annak kérdése,
hogy bármely, az őshonos fajokkal versengő faj importját korlátozzák-e. Ennél azonban
nehezebb kérdés, hogy kell-e tenni valamit a meglévő, talán több száz éve jelen lévő nem
őshonos fajokkal, amelyek még mindig versengenek a honos fajokkal. Itt a költségek és
hasznok fogalma is fontos, de a biológiai inváziók szintén erőteljes folytonosság-hiányt
mutatnak a hirtelen összeomlást bemutató, hazai faj populációval (Perrings et al., 2000).

A biológiai sokféleséget a mindennapi gazdasági beruházási döntések, mint például 
az infrastrukturális befektetés, is befolyásolják. A biológiai sokféleséget érő hatások
gazdasági és fizikai mérése segíthet a beruházások-döntések felülvizsgálatában, amelyek
ezeket a hatásokat egyébként figyelmen kívül hagynák. A költség-haszon és a többszem-
pontú megközelítések a legfontosabbak ebben az összefüggésben.

Végül, a prioritás meghatározásának kérdését a II. fejezet tárgyalta. Bemutatta, hogy 
a legnagyobb sokféleséggel bíró területek elhelyezkedésének egyszerű azonosítása nem
elegendő egy alaposan átgondolt megőrzési politika kialakításához. Kiegészítő jellemzők: 
a fenyegetettség mértéke, a beavatkozás költsége és sikerének valószínűsége. A követ-
kezőkben a 10.4. rész részletesen tárgyalja ezeket a kérdéseket.

10.2.  A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG SZEREPE A FÖLDHASZNÁLATRA
VONATKOZÓ DÖNTÉSEKBEN

Mivel a földhasználat változása fontos oka a biológiai sokféleség csökkenésének, ezért
ebben a részben kicsit részletesebben foglalkozunk a témával. A földhasználat változását 
a különféle földhasználatok megtérülési rátáinak gazdasági vagy inkább pénzügyi össze-
hasonlításai indítják el. Ha valamilyen fejlesztési célú használat, mondjuk a mezőgazdasági
termelés vagy a föld lakóterületként történő használata, megtérülési rátája ra, és a meg-
őrzés megtérülési rátája rc, akkor a földet a megőrzéssel összhangban lévő használatból
nagy valószínűséggel át fogják alakítani, ha:

ra > rc (1)

A gazdasági modellben a használat ilyen változása jogos lesz, ha a megtérülési ráta
minden esetben tükrözte az adott földhasználatok teljes költségét és hasznát. Okkal 
feltételezhetjük azonban, hogy a két megtérülési ráta nem „igazi” megtérülés.
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Először is, egyes földhasználati módokat államilag támogatnak. Ténylegesen, ebben 
az esetben egyenlőtlenség (1) lép fel, úgymint:

[rt,a + sa] > rc (2)

ahol rt,a most a föld fejlesztési célú használatának valódi pénzügyi megtérülési rátája és
sa a nyújtott állami támogatás. Annak esélye, hogy rt,a nagyobb, mint rc most csökken: 
az állami támogatások torzítják az összehasonlítást. Az állami támogatások tulajdon-
képpen ösztönzik a gazdaságilag nem megalapozott földhasználati változást és a biológiai
sokféleség csökkenését, kivéve azt az esetet, amikor a támogatások megalapozottak. 
Az előbbi esetben nem kívánatos ösztönzőkként működhetnek (OECD, 1999).

A második kérdés, amely ebben a kézikönyvben már megjelent: rc két elemből áll, 
a megőrzés piaci megtérülési rátájából és a nem-piaci hasznok megtérülési rátájából, azaz

rc = rc,m + rc,nm (3)

Ha csak az rc,m jelenik meg a piacon, akkor a fejlesztési és megőrzési megtérülési ráták
összehasonlítása inkább a fejlesztést fogja előnyben részesíteni. Ezért e probléma korrek-
ciójának két szakasza van: (a) rc,nm-hez érték rendelése és (b) talán ennek az értéknek
erőforrás áramlássá történő átalakítása, piacok létrehozása révén (OECD, 2003).

Harmadszor, a megtérülési ráták összehasonlításában sok a bizonytalanság. A föld
fejlesztési célú használatainak hasznával kapcsolatban nagy a bizonyosság: ismerjük a ter-
méshozamot, a fakitermelést, a hektáronkénti házak számát és az áraikat. Mint minden, 
a biológiai sokféleséggel foglalkozó író hangsúlyozza, nem vagyunk biztosak abban, hogy
ismerjük a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható használatának hasznát.
Inkább bizonytalanságról, mint kockázatról van szó. Továbbá, a bizonytalanságnak van
némi aszimmetriája – a sokféleség maga nem valószínű, hogy rossz, de a sokféleség
megőrzésére irányuló politikának akár költsége is lehet az elmaradt termelékenység vonat-
kozásában, ahogy azt korábbi fejezetek jelezték. A megőrzés elmaradt haszon lehetőség-
költségének nagy része azonban a föld fejlesztési célú használatának megtérülési rátájában
jelenik meg. Legalábbis van egy választási lehetőség érték, amelyet az egyenlet megőrzési
oldalához hozzá kell adni. Ezért a megőrzés megtérülése a következőképpen alakul:

rc = rc,m + rc,nm + rc,ov (4)

A gazdasági megközelítés ezért azt igényli, hogy a megőrzés hasznainak gondos
értékelése minden, nem piaci hasznot foglaljon magában, beleértve a sokféleségnek, mint
választási lehetőségnek az értékét. Így kifejezve, a gazdasági megközelítés potenciálisan
hatásos eszközt ajánl annak elősegítésére, hogy inkább több, mint kevesebb biológiai
sokféleséget őrizzünk meg. Nyilvánvaló, hogy ugyanezt a hatást el lehet érni valamilyen
utasítás-és-ellenőrzés politikával, amely nem ismeri a gazdasági haszon mérését – de ahogy
korábban megjegyeztük – az ilyen megközelítéseknek sokkal kisebb lehetőségük van 
a sokféleség védelem optimális szintjének meghatározására.

Majdnem ugyanez az elemzés vonatkozik a biológiai erőforrások fenntartható hasz-
nálatának a kérdésére. A Biológiai Sokféleség Egyezmény elismeri, hogy gyakran 
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a fenntartható használat lehet a megőrzés leghatékonyabb módja. Az érv lényege, hogy 
a nyílt védelem sokszor költséges és nehezen érvényesíthető. A fenntartható használat
azonban magában foglalhatja a biológiai sokféleség jelenlegi felhasználóinak a meg-
győzését arról, hogy inkább fenntarthatóan, semmint nem-fenntarthatóan gazdálkodjanak
az erőforrással. Néha információszolgáltatással és technológiai segítségnyújtással elérhető
ez a szemléletváltás, de sok esetben a probléma abból fakad, hogy a nem-fenntartható 
használatból eredő rövid távú hasznok nagyobbak, mint a fenntartható használatból eredő
rövid távú hasznok. Annak ellenére, hogy a fenntartható használatból eredő hosszú távú
hasznok nagyobbak, mint a nem fenntartható használatból eredőek, a rövid táv a meg-
határozó. Ez a földhasználat több jellemzőjéből ered, például a bizonytalan tulajdon-
jogokból. A bizonytalanság elbátortalanít a hosszú távú földhasználati befektetéstől, mivel
a „tulajdonostól” bármikor elvehetik tulajdonát. Az ilyen helyzeteket a nagyon magas
diszkontlábak is jelzik, s így a földhasználók arra kényszerülnek, hogy a földhasználatból
származó rövid távú, és ne a hosszú távú nettó haszon miatt aggódjanak.

Az értékelés gazdasági megközelítései itt relevánsak, mert meghatározhatják azt 
a kártérítési összeget, amire a földhasználóknak szükségük van a nem-fenntarthatóról 
a fenntartható használatra való áttéréshez. Ez a kártérítés a fenntartható használat és
kezelés kiesett haszon lehetőség-költségével lesz egyenlő. Különféle elemzések mutatták
be ezeknek az eljárásoknak az alkalmazhatóságát a kártérítés becslésére az irtásos-égetéses
mezőgazdaságban (Schneider, 1995) és a fenntartható erdőgazdálkodásban (Pearce et.al.,
2001).

10.3.  ELŐVIGYÁZATOSSÁGI MEGKÖZELÍTÉSEK 

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos döntéshozatalnak érzékenynek kell lennie 
az annak értékére vonatkozó bizonytalanságra. A megfelelő információ gyűjtése az egyik
leghatásosabb eszköz a bizonytalanság csökkentésére. Azok az elvek, amelyek a nem-
eszközjellegű és eszközjellegű megközelítéseknél alkalmazhatóak, a biztonságos minimum
szint és az elővigyázatosság elve. A megőrzés megalapozott mennyiségi mértékét egyik
megközelítés sem eredményezi, de mindkettő megváltoztatja azt a szokásos elképzelést,
hogy a megőrzés és a biológiai sokféleség csökkenés azonos státuszú, vagy hogy a fejlesztés
a megőrzés felett áll. Mindkettő érvelése szerint a szakmapolitikának azzal a feltételezéssel
kell élnie, hogy a biológiai sokféleséget meg kell őrizni. A biztonságos minimum szint
megközelítés esetén ezt a feltételezést enyhíteni kell, amennyiben – és csak akkor, ha – 
a megőrzés kiesett haszon lehetőség költsége valamilyen értelemben nagyon nagy. 
Az utóbbi azt igényli, hogy, mivel oly keveset tudunk a biológiai sokféleség fontos-
ságáról, ennek a bizonytalanságnak a károsítással szemben nagyon óvatos magatartást kell
eredményeznie.
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Biztonságos minimumszint

A biztonságos minimumszint – szigorúan véve – a megőrzés azon minimális szintjére
utal, amely még biztosítja az életben maradást (Ciriacy-Wantrup, 1968; Bishop, 1978). 
Míg egy faj vagy ökoszisztéma funkciójának teljes értéke önmagában nem mérhető,
pozitívnak mondható azon az alapon, hogy korábban „haszontalannak” gondolt fajok vagy
funkciók mára „hasznosnak” bizonyultak. Ezért valamit, aminek pozitív értéke van, csak
akkor kell feláldozni, ha annak az áldozatnak a hozadéka jelentős. Tehát a bizonyítás
kényszere annak igazolására, hogy az áldozat megéri, azokra hárul, akik a biológiai sok-
féleséget károsítani kívánják. Ahogy Randall (1986) megjegyzi, a megközelítés inkább 
a problémát próbálja újra meghatározni, mint választ adni arra. A feltételezés, hogy min-
den faj értékes, illeszkedik az érték egyes, nem eszközjellegű nézeteihez, de nem igazán
állja meg a helyét az eszközjellegű nézetekkel, sőt még az ökológusok felesleges fajokról
alkotott felfogásával kapcsolatban sem. Legsokatmondóbb az a probléma, hogy ha a fa-
jok értékét nem mérik, nehéz eldönteni, nagyobb-e a haszon, mint a megőrzés költsége.
Röviden, nincs iránymutatás arra nézve, mi a megőrzés „nagyon magas” kiesett haszon
lehetőség költsége. Ennek ellenére a biztonságos minimumszint megközelítés tanulságos,
mert a figyelmet azoknak a folyamatoknak a hasznára fordítja, amelyek a biológiai
sokféleség csökkenését idézik elő. Az esetek nagy számában világosan látszik, hogy 
a földhasználat megváltoztatása nagyon alacsony hasznot hoz, és a biológiai sokféleség
csökkenésén kívül tetemes költséget ró azokra, akik az átalakítást végzik. Ez jelzi, hogy
jelentős mértékű sokféleség őrizhető meg alacsony költségen olyan intézkedésekkel,
amelyek azokat kártalanítják, akik a változást végrehajtják, vagy alternatív megélhetést
biztosítanak számukra. Más helyzetek sokkal nagyobb fejtörést okoznak, mint például 
a városi zöldövezet megőrzésével kapcsolatos költségek kérdése. Ez a költség legegyér-
telműbben a föld árában jelenik meg, mondjuk lakásépítési célokra.

Az elővigyázatosság elve 

Az elővigyázatosság elve a biztonságos minimumszint megközelítéshez hasonlóan 
perspektívát ajánl, de nem olyat, ami a megőrzés mértékével foglalkozik. Az elvet magát
különféle összefüggésekben, nagyon eltérően határozzák meg. A legszigorúbb értelmezése
az, hogy nem szabad cselekedni, ha csak a legkisebb esély is van arra, hogy a biológiai sok-
féleség jelentősen csökkenhet. Ez a valószínűség független lehet a tudományos bizonyí-
téktól: azaz, hacsak nincs bizonyíték, hogy csökkenés nem fordul elő, nem szabad semmi
olyat tenni, ami révén káros szennyező anyagok kerülhetnek a környezetbe. Az elővi-
gyázatosság szigorú elvének talán a legközelibb gyakorlati megvalósulása a német
Vorsorgeprinzip – általában elővigyázatossági elvként fordítják –, amelyet a gyakorlati
környezetvédelem megvalósítására fogalmaztak meg. A környezetvédelem egyes német
tartományokban alkotmányos kötelezettség, de nem szövetségi kötelezettség. Az elővi-
gyázatosság elve az állami beavatkozás igazolásaként alakult ki a szociáldemokrata
mozgalom részeként, az addig uralkodó 1970-es évek filozófiájával szemben, amely költség
megfontolásokból korlátozta a környezetvédelmet. Az elővigyázatosság azt igényli, hogy 
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a környezeti kockázatokat korán tárják fel, s  tegyenek lépéseket még a kár bizonyítéka
nélkül is, ha a visszafordíthatatlanságtól kell tartani; alakítsanak ki technológiát a megelőző
lépésekre, azaz az állam kötelezettségének tekintse a környezetvédelmet. A elővigyáza-
tosság elvének ezen értelmezésében a költséget nem említik.

Ilyen értelmezésben az elővigyázatossági elvről, mint a „zéró-végtelen” (mindent vagy
semmit) probléma egy megközelítéséről lehet gondolkodni, ahol a kár valószínűsége kicsi
vagy ismeretlen, de a következmények potenciálisan nagyon nagyok (Page, 1978; Camerer
és Kunreuther, 1989). Mint ilyet, az elővigyázatossági elvet lehet úgy kezelni, hogy a koc-
kázati és a bizonytalansági összefüggésekre is vonatkozzon, az előbbiben a valószínűségek
ismertek, az utóbbiban nem.

Az elővigyázatosság elvének második értelmezése azt mondja ki, hogy a környezet-
károsítás elkerülését célozzuk meg, hacsak az elmaradt haszon lehetőség költségei nem
nagyon magasak; azaz a fent meghatározott biztonságos minimumszint szabályt alkal-
mazzuk.

Ennek ellenére az elővigyázatosság elvének további értelmezése arra enged követ-
keztetni, hogy az elv különösen ott alkalmazható, ahol biztosan meg tudják ítélni, hogy az
azonnali lépéssel – viszonylag alacsony költségen – a későbbi költségesebb kár elkerülhető;
vagy visszafordíthatatlan hatások következhetnek be, ha a cselekvést elodázzák. Ahelyett,
hogy a „nagy” haszon szükségességére összpontosítanának a pusztító tevékenység igazolá-
saként, ez az utolsó meghatározás azt hangsúlyozza, hogy a védelmi intézkedés költ-
ségének – a várható környezeti nyereséghez viszonyítva – alacsonynak kell lennie.

Egyes értelmezések szerint az elővigyázatossági elv elfogadása drága lehet. Ha az
elmaradt hasznok jelentősek, és új információ alapján kiderül, hogy az intézkedés nem
indokolt, akkor az elővigyázatosságnak magas nettó költsége lesz. Másrészt, ha az új
információ feltárja, hogy az elővigyázatosság jogos, semmi sem vész el. Ez azt érzékelteti,
hogy a költségek és hasznok valamilyen egyensúlyának továbbra is szerepet kell játszania
még ott is, ahol az elővigyázatossági elvről úgy gondolják, hogy működik.

A biztonságos minimumszint és az elővigyázatosság elve megközelítések talán leg-
fontosabb jellemzője azon feltételezésük, hogy a biológiai sokféleségnek „magas” értéke
van, függetlenül attól, hogy ezt az értéket eszközjellegű vagy nem eszközjellegű módon
határozzák meg. Mindkettő (inkább) a bizonytalanság (mint a kockázat) összefüggésén
alapul, amely önmagában elegendő óvatos megközelítések igazolására, különösen, ha 
az ökológusoknak igazuk van, amikor arra figyelmeztetnek, hogy a fajok közötti kapcsolat
és az ökoszisztéma rugalmasságának csökkenése potenciálisan nagy kárt okozhat.
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10.4. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSÉRE KIALAKÍTOTT 
PRIORITÁSOK ÚJBÓLI ÁTTEKINTÉSE: KÖLTSÉG-HASZON 
ELEMZÉS

A III. fejezet azokat a költséghatékonysági eljárásokat mutatta be, amelyek a biológiai
sokféleség megőrzését szolgáló prioritások meghatározásánál alkalmazhatók. A priori-
tások meghatározásának a VI. fejezetben tárgyalt, alternatív eljárása a költség-haszon
elemzés. Az eljárás a következő:

a) A sokféleség megőrzés pénzbeli értékének becslése;
b) A megőrzési politika költségeinek meghatározása;
c) A hasznok és költségek összehasonlítása úgy, hogy a szakmapolitikai beavatko-

zásokat haszon – költség arányuk (haszon/költség) szerint rangsorolja;
d) Minden, az egynél nagyobb haszon/költség aránnyal rendelkező szakmapolitika 

által javasolt intézkedést potenciálisan megvalósításra érdemesnek ítél;
e) Először az első helyre sorolt intézkedést hajtja végre, majd a másodikat és így to-

vább, míg a „megőrzési költségvetés” ki nem merül. A sorrendbe állítás kiegé-
szítéseként, ahol megvalósítható, a beruházás megtérülési rátáját is használni lehet.

A biológiai sokféleség megőrzésének pénzbeli értéke a korábbi fejezetekben jelzett
használattal összefüggő és a használattól független értékeket is magában foglalja. A hasz-
nálattal összefüggő értékekbe belefoglalnak minden, a használathoz közvetlenül kap-
csolódó értéket: például a gyógyszerek és vetőmag-változatok genetikai információját, és
az ökoszisztémák, mint szolgáltatások nyújtójának közvetett értékeit, vagy a sokféleség
szerepét a megrázkódásokkal és stresszekkel szembeni ellenálló képesség erősítésében. 
A használattól független értékekbe beépíti az egyének biológiai erőforrásokért és
sokféleségéért való fizetési hajlandóságát, függetlenül az adott erőforrások bármilyen
hasznosításától.

A költség-haszon megközelítés azt feltételezi, hogy a sokféleség nyújtotta funkciók 
és szolgáltatások legalább egy jelentős részét gazdasági értelemben mérni lehet. Ahhoz,
hogy ez megtörténhessen, az egyéneknek azonosítható preferenciákkal kell rendelkezniük
az ökoszisztémák funkciói és az általuk nyújtott szolgáltatások mellett (vagy ellen), illetve
alkalmazhatónak kell lennie a VII., valamint a VIII. fejezetekben meghatározott egy vagy
több módszertannak.

Randall (1991) bemutat néhányat a költség-haszon megközelítést ért kritikák közül:

a) A költség-haszon megközelítés az érték eszközszerű nézetén alapul, míg az érték
„igazi” fogalma belső. Az eszközjellegű értékek változóak – a preferenciák vál-
tozhatnak, a sokféleség csökkenését irányíthatják, míg a belső értékek mindig 
állandóak;

b) A technológiai változás lehetővé teheti, hogy a biológiai sokféleséget más módon
használják – ilyen lehet a biotechnológia. Ez csökkentheti a biológiai sokféleség
iránti „keresletet”, és így növeli a sokféleséget érő káros hatásokat (Ehrenfeld, 
1988). Egy nem eszközjellegű nézet értéket tulajdonít a sokféleségnek, a techno-
lógia szintjétől függetlenül;
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c) A költség-haszon elemzés a változásra összpontosító eljárás: a biológiai sokféleség 
„állományban” a kis vagy különálló változásokat értékeli, míg a teljes állománynak 
nagyon nagy az értéke. A költség-haszon elemzés összhangban állhat minden egyes 
igazolt kis csökkenés megítélésével, de minden kis változás hozzájárul ahhoz 
a kockázathoz, hogy a teljes állomány elvész (Norton, 1988);

d) A költség-haszon elemzés a közgazdászok azon elképzelését testesíti meg, hogy 
az érték viszonylagos, azaz, hogy valaminek az értéke mindig máshoz viszonyított.
A kritikusok azzal érvelnek, hogy a biológiai sokféleségnek önmagában abszolút
értéke van. Értékét nem lehet másokhoz viszonyítva mérni.

Az (a) kritika az érték különféle filozófiai nézeteit tükrözi, ahogy a III. fejezet is leírja.
Még akkor is, ha a nem-eszközjellegű értékeket időben állandónak tartják, ezeket 
a nézeteket – mint korábban megjegyeztük – nehéz a gyakorlati szakmapolitikába átvinni,
a biológiai sokféleséget érő veszélyeztetés és a biológiai sokféleség védelmére használt
erőforrások lehetőség-költségének összefüggésében. Emellett a belső érték fogalmai is
változhatnak az időben.

A (b) kritikának van némi alapja, bár egyes nézetek szerint a technológiai változás 
a biológiai sokféleség javára válik. Különösen a termények genetikai változása csökkenti 
a termesztés kudarcának esélyét, és nagyobb hozamot ígér. A mezőgazdasági termékek
iránti nagyobb keresletet illetően a nagyobb hozam csökkenteni fogja a több termést biz-
tosító további földek iránti igényt. Mivel a földhasználat változása a biológiai sokféleség
csökkenés fő oka, az eredmény a biológiai sokféleség megőrzése lesz. Ezért sok függ e po-
tenciálisan jótékony hatás és a faj-kölcsönhatás, valamint a keresztbe-porzás révén a bio-
technológiából eredő, potenciálisan káros hatások közötti egyensúlytól.

Bizonyos mértékben érvényes az a nézet, hogy az érték fokozatonkénti megközelítései
a teljes eltűnéshez vezethetnek. Az ellene szóló érv az, hogy amint az állomány
fokozatosan csökken, a gazdasági értékelés elmélete szerint minden egyes fennmaradó
elem értéke növekszik, azaz a növekvő ritkaság növekvő értéket von maga után. Ez sokáig
így lesz, feltéve, hogy mindig van olyan döntéshozó, aki holisztikus nézettel rendelkezik,
vagy a biológiai sokféleség piacai jól működnek. A piacok hiánya és a döntéshozatal
irracionalitásának lehetősége a teljes kár esélyét reális lehetőséggé teszi. Ezen túl azok 
az ökológusok, akik az ökológiai rendszerek potenciális folytonosságának hiányát
hangsúlyozzák, azzal érvelnének, hogy a kis változások nagy hatásokat fejthetnek ki, ha 
a változás instabil ökoszisztéma-egyensúly esetén fordul elő. Fontos arra emlékezni, hogy
a gazdasági értékelés kis és diszkrét (szakaszos) változásokhoz kapcsolódik.

Az utolsó kritika a biológiai sokféleség nem-eszközjellegű megközelítései néme-
lyikének egy másik jellemzőjét tükrözi. Mivel a biológiai sokféleség az „élet hálója”, az 
az elképzelés, hogy más dolgokkal felcserélhető, sokak szerint logikai hiba. Tulajdon-
képpen a biológiai sokféleség megőrzése „kategorikus imperativusz”, egy mindenek felett
álló erkölcsi szabály lesz. Randall (1991) szerint ezt a mindenek felettiséget nem tá-
masztották alá, különösen nem az elmaradt haszon lehetőség-költség összefüggésében.
Egyértelmű, hogy a költség-haszon elemzés nem ellentmondásoktól mentes eljárás, 
de az alternatíváinak egyike sem az.
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A szakmapolitikai megközelítéseket ötvözni is lehet, azaz össze lehet kapcsolni az
eszközjellegű eljárásokat – mint a költség-haszon elemzés – és a nem-eszközjellegű el-
járásokat, amelyek a belső érték valamilyen fogalmát tartalmazzák. Számos szerző érvelt
így, pl. Page (1977), Pearce (1976) és Randall (1991). Az alap elképzelés egy átfogó szabály
elfogadása lenne, amely a fenntarthatóságot vagy „az élet lehetőségének folyamatos
biztosítását” garantálja, ahogy Page nevezi. Az ilyen szabályok a természeti erőforrások,
köztük a biológiai sokféleség, használatának a fenntarthatóság nevében határt szabnának.
Ezeken a határokon belül a költség-haszon megközelítések megfelelőek lennének. Randall
terminológiája értelmében a biztonságos minimumszint lenne a határ, és a költség-haszon
eljárás a biztonságos minimumszint korlátoktól függően működne.

A gyakorlati kérdés az, hogy az ilyen vegyes szabályokkal milyen döntési szabályokat
lehet kialakítani. Mivel a biztonságos minimumszint elvet nem, de a költség-haszon sza-
bályt mennyiségi vonatkozásban alakítják ki, a két szabály összekapcsolásának nyilván-
való problémái vannak. A szabályokat egy módosított költség-haszon szabály elfoga-
dásával lehet összevonni, olyanéval, amely ténylegesen költség-haszon útmutatókat fogad
el, de annak a szabálynak alárendelve, hogy a projektek és szakmapolitikák összessége
nem hagyhatja az egész környezetet – vagy biológiai sokféleséget – elpusztulni. Az ilyen
szabályok – az ún. erős fenntarthatósági szabályok – elméletben már megszülettek (Barbier
et al., 1990; Pires, 1998), nehezebb azonban annak megítélése, hogyan működnének 
a gyakorlatban. Jelentős számú kutatási terv létezik, amely a biológiai sokféleség megőr-
zésére irányuló különféle megközelítések vegyes használatára törekszik (OECD, 2001c).

10.5.  FAJOKRA VAGY ÖKOSZISZTÉMÁKRA ÖSSZPONTOSÍTSANAK-E 
A MEGŐRZÉSI POLITIKÁK?

Míg a természetvédelmi politikáról szóló vita nagy része a fajvédelem köré összpon-
tosul, az eddig megvitatott megközelítések egyike sem garantálja az egyedi fajokra irányuló
kizárólagos figyelmet. A gazdasági megközelítés ebben a vonatkozásban jogos lehet, mert
az egyének tényleg gyakran az egyedi fajokra összpontosítanak. Ennek ellenére, egyre
inkább felismerik, hogy egész rendszereket kell megőrizni, még akkor is, ha joggal feltéte-
lezhető, hogy egy fajnak kiemelkedő vonzereje vagy szimbolikus értéke van. A rendszerre
történő összpontosítást erősítik az ökológiai érték megközelítések is, mivel – ahogy a II.
fejezet leírta – a fajok közötti kölcsönhatást fontosabbnak tartják, mint az egyedi fajokat.
Hasonlóképpen, a sokféleség-funkción alapuló megközelítések is elfogadják az egyedi
fajok „elhanyagolását” mindaddig, amíg a genetikai sokféleséget, vagy a fajok reprezen-
tálásának valamilyen formáját megőrzik. A Biológiai Sokféleség Egyezmény végrehajtási
folyamata, amely az ökoszisztéma megközelítést egyik irányító stratégiájának vállalta el,
ezt jól ismeri fel. A föld, víz és élő erőforrások integrált kezelésének stratégiájaként az
ökoszisztéma megközelítés az egyezmény három célkitűzésének egyensúlyát segíti elérni.
Valójában, a Biológiai Sokféleség Egyezmény végrehajtási folyamata az ökoszisztéma
megközelítés és értékelés közötti kapcsolatot is felismeri. A Részes Felek Konferenciá-
jának V/6. határozata, amely alapelveket és gyakorlati útmutatást is magában foglaló
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ökoszisztéma megközelítést dolgozott ki, aláhúzza az ökoszisztémából nyerhető javak 
és szolgáltatások megfelelő értékelésének fontosságát: azaz lényegében ennek a könyvnek 
a témáját emeli ki.
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