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Az éjszakai járőr kérdi az 

utcai lámpa fénykörében 

bóklászótól: 

- Mit keres?

- A pénztárcámat.

- Hol vesztette el? 

- Ott, a túloldalon 

- Akkor miért itt keresi?

- Mert itt van világos.



Amivel számolni szokás a hajózás kapcsán 

és amivel nem:

• Amit régóta tudunk: Hatékonyság az energia felhasználásban

• Alacsonyabb zsúfoltsági problémák

• Kevesebb baleset 

• De, amivel az összevetések nem számolnak: a víziút 
kialakításának és fenntartásának költségei + a folyó 
átalakításának közvetett költségei a part mentén élőkre

• A kérdés valójában az, hogy hol az egyensúly a szállítási 
hatékonyság növeléséből (koncentráltan) jelentkező előnyök és a 
többi folyó (és az érintett hatásterület) használó számára rövid és 
hosszú távon jelentkező hátrányok között. 

• A szükséges ismeretek nem kerültek be a döntési folyamatba
– A folyó és árterének ökológiai szolgáltatásaira és azok használóira 

gyakorolt hatások számszerűsítése

– A közlekedési ágazat szerepeinek sok-szempontú átgondolása – piaci 
buborékokon innen és túl  



Milyen témákról lesz szó?

• A szállítási infrastruktúra szerepe – mi változott a 
világban?

• Közgazdasági megközelítés: Nemcsak: Mit lehet nyerni, 
mekkora költséggel Hanem: mi és mekkora az 
alternatíva haszna, amitől szintén elesünk? 

• Mire gyúrunk és mit várunk? - A Duna nem a Rajna 

• Megalapozott döntések? – Az előkészítő anyagokról

• Ez egy lehetőség, de mi a hosszú távú stratégia, ami 
alapján szempontjaink lehetnének az eseti 
döntésekhez?



Európa és a szállítási infrastruktúra szerepe 

a világban

• A szállítás fő trendjei az európai ipari központok 
felívelésének (XVIII-XIX. század) időszakában –
nyersanyag a központba és késztermék a központból. 

• A szállítási pályák kiépítése a kontinensen belül az 
atlanti dominanciájú kereskedelembe való 
bekapcsolódást segítette elő. Megteremtette a piacra 
termelés lehetőségét 

• A szállítás hatékonyságának növelése akkor is a 
közösségi „pénztárcánk” rovására történt – nyertesekkel 
és vesztesekkel (ez a közép szakasz története!) 

• DE A szállítás hatékonyságának növekedése kedvező 
volt Európa számára a beszerzési és a piac elérés 
szempontjából is – A HASZNOK ITT CSAPÓDTAK LE. 



DE Európa helyzete megváltozott!!

• Az export orientált gazdasági növekedés tere szép lassan beszűkült, 
a piac kitágult és a komparatív előnyök területi megoszlása mára 
átalakult. A nyersanyag és munkaerő-igényes termelés kitelepül a 
kontinensről és ez a folyamat nem fog megállni. 

• Az áruáramlás megváltozott. Az EU aszimmetrikus kereskedelmi 
viszonyokkal néz szembe. Az import összetétele miatt is nagyobb 
volumenű.

• A munkaerő MI MAGUNK! versenybe került a világ feltörekvő 
részével. A tudás előnyünk szép lassan de kiegyenlítődik, a politikai 
rendszerbeli különbségek megakadályozzák az európaihoz hasonló 
jóléti rendszerek kiépülését (tartósan alacsonyabb munkaerő 
költségű versenytársakkal kell szembenéznünk) és hasonló 
környezeti előírások kikényszerítését. - A legkevésbé alkalmazkodó 
képes társadalmi csoportokat tesszük ki az egyre élesebb 
versenynek, egyre nagyobb egyéni és közösségi költségű 
alkalmazkodást generálva

• A szállítás hatékonyságának növelése a közösségi pénztárcánk 
rovására történik DE a hasznainak csak a töredéke csapódik le a 
kontinensen. Szembekerült egymással egyéni vásárlói és köz -
érdekünk.



Megoldások?

• Mi szabhat határt a piaci logika alapján elkerülhetetlen tényező ár 
kiegyenlítődésnek? 
– Előremenekülés: a tudás tőke növelése és az adaptációs, innovációs és 

vállalkozói képességünk javítása

– A közvetett költségeink csökkentése: a helyben előállítható és helyben 
fogyasztható jóléti szolgáltatások által biztosítható kedvezőbb termelési 
és életfeltételek. (Ökológiai szolgáltatások)

– A távolságokból adódó költségek 

• A dunai hajózás jelenlegi fejlesztési koncepciójával probléma – a 
fejlesztendő képességeink rovására akar bővülni egy túlhaladott 
világkereskedelmi stratégia alapján.

• A fejlesztés haszon áldozata nagy, mivel másba kellene ugyan 
ezeket a forrásokat fektetni.

• A közlekedésen belül: 
– A belső kommunikációt, szomszéd régiós piacok elérését javító, de a 

külső feltártságot nem növelő közlekedési megoldásokra van szükség 
sub régiós és észak-dél kapcsolatok.

– Egy talán bekövetkező növekedés megteremtése helyett a régióban 
már felfutott globális áruáramlási pályák mentén csillapítani. Adria -
Észak



Jogosak-e a hajózóút fejlesztéshez 

kapcsolódó várakozásaink?

• A Duna nem a Rajna

• Ténylegesen a hajózó út paraméterek-e a szűk 

keresztmetszetek? 

• Eddig miért nem? Hol marad a kínálat 

alkalmazkodása a kereslet megváltozásához?

• A többi: Socio-economic considerations on Plans 

for Inland Waterway Transport for the Danube 

River - 7.3 fejezet: Arguments about obstacles to 

IWT development







Az eddigi döntéselőkészítésről

• Nem Duna specifikus

• Az érvelés nem lép ki a korábbi sémákból

• Nem értékel visszafelé, nincsenek 

alternatív szcenáriók

• Innováció? Hajótípusok? 

forgalomszervezés? új típusú 

szolgáltatások?



Hosszú táv? 

• A medermélyülés, az árterek 

vízpótlásának lehetősége és a 

partiszűrésű vízbázisok

• A lehetőség, amit már félig elvesztettünk, 

de még visszanyerhetünk – ökológiai 

rendszerszolgáltatások biztosítása



Jólét és ökológiai teljesítmény összefüggésének feltárása 

Costanza sejtése

A természeti értékre vonatkozó 

közgazdasági vizsgálatok összegzése 

ökológiai rendszertípusok (biomok) és 

szolgáltatásaik szerint

Az egységnyi területre vonatkozó fajlagos 

értékek együtt mozognak az ökológiai 

rendszer vízfelhasználásának nagyságával

Costanza et al: The Value of ecosystem services: 

putting the issues in perspective. In Ecological 

Economics 25(1998) 67-72

Füves területekMérsékeltövi erdőkTrópusi erdőkPartividéki mangrove erdőkMocsarak, árterek
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