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A Kerekes�Szlávik szerzõpáros jól ismert a hazai környezetgazdaságtanban. Úttörõi vol-
tak a környezetgazdaságtani oktatás bevezetésének a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen és a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Több közös mûvük is megjelent koráb-
ban, például a Gazdadsági útkeresés, környezetvédelmi stratégiák címû könyv (Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.). Mostani könyvükben, amelyik a kiadó
Környezetvédelmi kiskönyvtára második köteteként látott napvilágot, arra vállalkoztak,
hogy tankönyv-, illetve kézikönyvszerûen összefoglalják a nyugati environmental
economics standard ismeretanyagát.  Kerekes Sándor és Szlávik János munkája túlmutat
az egyszerû szakirodalmi szintézisen. Kapukat nyitnak ki � elsõsorban az ökológia és a
jog felé �, s ezáltal lehetõséget teremtenek a továbbhaladásra.

A kötet ismertetését azonban a címadás problémájával kell kezdenem. A kötet címében
szereplõ �környezeti menedzsment� terminust ugyanis kicsit parttalanul használják a szer-
zõk. Értik alatta egyrészt a vállalati (vagy egyéb mikroszintû) szervezetek környezettel
kapcsolatos tevékenységeit, de a szokásosan környezetpolitikának nevezett makroszintû
döntéshozatali folyamatokat is. Valójában a könyv nagy része a környezetpolitika kor-
szerû közgazdasági eszköztárát tárgyalja.

A szerzõk kifejtik nézetüket a környezetgazdaságtan és testvérdiszciplínája, az ökoló-
giai közgazdaságtan (ecological economics) viszonyáról. Így írnak: �az ökológiai köz-
gazdaságtan, kiindulva a természet rendszerébõl és logikájából, megpróbál globális szin-
ten hosszú távú választ adni a természet�társadalom alapkonfliktusára. Azzal az igénnyel
lép fel, hogy feltárja a természet és a gazdaság közötti alapvetõ konfliktusokat és olyan
választ keressen az utóbbi számára, amely alapján mint alrendszer összhangba kerül az
átfogó rendszer, a bioszféra mûködési módjával. A környezetgazdaságtan képviselõi
ugyanakkor meggyõzõdéssel vallják, hogy a megoldás irányába haladunk, ha a piaci
viszonyokat átalakítva, érzékennyé tesszük a piacgazdaságot vagy tágabban a társadal-
mat a természeti problémákra, és a mindennapi eszközöket igyekszünk megtalálni a gaz-
dasági-társadalmi hatások környezetkonform irányba vitelére.� (34. o.)

Egyetérthetünk a szerzõkkel abban, hogy � bár a természeti ökoszisztémák és a mai,
gigantikus léptékû piaci rendszerek semmiképpen sem létezhetnek együtt hosszú távon �
igenis van lehetõség parciális javításokra a környezetügy területén a piaci módszerek
fejlesztése révén. Ahogy David Pearce, a University College London világhírû környe-
zetgazdásza hangoztatja: there is a strong economic case for the environment.

Kerekes Sándor és Szlávik János külön érdeme, hogy törekedtek arra, hogy az elméle-
ti közgazdaságtan kulcsfogalmaira alapozva mutassák be a környezetgazdaságtan eszköz-
tárát. (Ez az igényesség nem mindig mondható el a túlzottan technikaorientált amerikai
környezetgazdászok többségérõl.)

A nagy hatású, sokat vitatott Coase-tétel újszerû interpretációjával is találkozhatunk a
könyvben. A Coase-tételbõl nem kevesebb következik, mint �hogy a szennyezés ugyan-
olyan mértékû csökkentése érdekében nem mindig a szennyezõre kell kivetni adót, ese-
tenként a károsultaknak kell fizetni a szennyezõnek azért, hogy az csökkentse emisszió-
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ját. Mint látjuk, a megegyezés a szennyezõk és a károsultak tárgyalása útján elvileg
elérhetõ, és a tárgyalás megoldaná a fizetés megfelelõ mértékének a kérdését is.� (86.o.)

Persze a szerzõk is jól tudják, hogy Coase modellje meglehetõsen valóságidegen felte-
véseken alapszik. Mégis � írják �, ha �figyelembe vesszük, hogy a vállalat saját érdekeit
szem elõtt tartva korlátozza szennyezését, mert az neki közgazdasági értelemben is meg-
éri, akkor éppen arról van szó, hogy az intézményrendszer (a vállalat goodwillje, a
megrendelõk és a fogyasztók elvárásai, a társadalmi nyomás, a kormányzati szabályozás
stb.) alkalmas arra, hogy olyan mértékûre csökkentse a tranzakciós költségeket, hogy a
vállalat belássa, megéri környezetbarát módon gazdálkodni. A környezeti kár elmaradá-
sáért a vásárlók kompenzálják a vállalatot. (...) tehát Coase elmélete mégis mûködik.�
(88�89. o.)

A könyv hetedik � Vállalkozások környezeti kockázatai és a vezetõi felelõsség címû �
fejezete a szerzõk önálló kutatásán alapszik. A vállalkozások környezeti kockázata endo-
gén és exogén összetevõinek elkülönítése igen fontos meglátás. Összhangban van ugyan-
is a kockázatelméletnek azzal a megállapításával, hogy a kockázat végsõ soron társadal-
mi konstrukció. Arról van szó, hogy minden tevékenységnek van, illetve lehet inherens
kockázata, de hogy ebbõl az inherens kockázatból milyen tényleges kockázat keletkezik,
azt kulturális és társadalmi tényezõk határozzák meg. A szerzõk által is idézet példa a
Union Carbide okozta szörnyû bhopali tragédia, amely az Egyesült Államokban abban a
formában sohasem történhetett volna meg.

A könyv a természeti tõke értékelésének kurrens módszertanának, a teljes gazdaságiérték-
számításnak a bemutatásával zárul. Egy természeti rendszer teljes gazdasági értékét há-
rom összetevõ adja. Ezek az összetevõk rendre a következõk:

1. jelenlegi használati érték (direct and indirect use value);
2. választásilehetõség-érték (option value);
3. önmagában való, bensõ érték (intrinsic value).
E szerint a �Világbank által is szorgalmazott � modell szerint a természeti környezet-

ben végrehajtott bármely változtatásnak ki kell állnia a következõ próbát: a beruházás
kumulált nettó hasznának meg kell haladnia a  beruházás elmaradása esetén  a természet
megmaradásából származó teljes hasznot.

A teljes gazdasági érték modelljével alighanem elérkeztünk a környezetgazdaságtan
jelenlegi határához. Kérdéses ugyanis, hogy egy beruházás összes költsége és haszna,
valamint a természeti környezet teljes  értéke adekvátan megragadható-e az ökonómia
egydimenziós árkalkulusában. Könnyen lehet, hogy az ökológiai, a társadalmi és a pénz-
beli értékeket szimultán kezelõ többdimenziós (multicriteria) modellek felé fogunk ha-
ladni.  Kerekes Sándor és Szlávik János könyve bátran ajánlható minden nyitott gondol-
kodású, a  természeti környezet iránt elkötelezettséget érzõ közgazdásznak és politikai
döntéshozónak.
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